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Barnbibliotek som 
medspelare
Children’s libraries as an active part and partner in sup-
porting participation, inspiration, creativity and perfor-
mance for all. 

Nu har ni i expertnätverket för barnbibliotek en unik möjlighet 
att få veta vad som är på gång internationellt inom barnbiblio-
teksområdet då IFLAs barnbibliotekssektion träffas i Göteborg. 
Tillsammans med IFLAs representanter ses vi för en nätverksträff. 

Collaboration between IFLA section Libraries for Children/YA, 
Swedish Library Association and Gothenburg Public Library
The presentations will be in English, work-shops in English speak-
ing and Swedish/Scandinavian speaking groups.

Välkomna!

Datum:  Torsdag 9 mars, 2017 
Tid:  09.00 - 16.30
Plats:  Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, och Göteborgs stads-

bibliotek, Götaplatsen 3, Göteborg

Programme
09.00-09.30 Coffee/tea at Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4.

09.30-10.00 Welcome and introduction. Ingrid Källström Secre-
tary IFLA Section Children/YA, Tinne Wennerholm Swedish Library 
Association, Eva Fred Kultur i Väst.  

10.00-11.15 IFLA projects:
* Revision of the IFLA guidelines for children’s library services. 

How can guidelines support your daily work at the library? A 
working group from the Standing committee is responsible 
for this updating. Work is in progress and will be presented 
by Carolynn Rankin, Visiting Fellow Faculty of Arts, Environ-
ment and Technology, Leeds Beckett University  

* Best practice - librarians and other people working with 
children and young adults all over the world, can share their 
knowhow and benefit from the experience of others. Ex-
amples from different libraries: Ulla Pötsönen, Special Li-
brarian, Joensuu Regional Library, Finland. Monika Mertens, 

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 
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Anmälan

Anmäl dig senast torsdag 2 mars till: 
info@biblioteksforeningen.org. 
Träffen är kostnadsfri. Du måste vara enskild medlem i 
Svensk biblioteksförening för att delta. Fika  och lunch 
ingår. Glöm inte att anmäla specialkost. 

Välkomna! 
Tinne Wennerholm, kontaktperson för Expertnätverket 
för barnbibliotek, christine.wennerholm@regiongavle-
borg.se.

Children’s Librarian Public Library Oberursel, 
Germany. Sören Dahl Mortensen, Librarian & Pro-
ject Manager Odense Central Library, Denmark. 
Amanda Stenberg, children’s librarian at TioTret-
ton Stockholm, Sweden. 

 
11.15 Short break

11.30 -12.15 The New Library in Billund, the Capital 
of Children. Perspectives on and learning in a library 
designed for children to learn by play - status after 6 
months with the new library in the Capital of Children.
Ole Bisbjerg, Head Of Libraries, Museums And Com-
munity Service, Billund County, Denmark .

12.15 Lunch at Kultur i Väst. Rosenlundsgatan 4.

Walk (or tram ride) to Gothenburg public library, 
Götaplatsen 3.

14.00 14.00- 15.00 Spaces for Children and Youth at 
Gothenburg Public Library. Join the librarians Marie 
Johansson and Anders Olsson for a guided tour! 

15.00 Break with coffe/te/snacks = Fika

15.20 -16.30 Other matters -topics to share and 
discuss. Work shop in smaller groups to reflect on the 
subjects that have presented during the day. Examp-
les: The revision on the IFLA guidelines, the rights of 
the child in the library. What is reading promotion? 
Libraries as an active part and partner in supporting 
participation, inspiration, creativity and performance 
for children and YA, The mission of library service for 
children and YA. 

Svensk biblioteksförening

Vår bibliotekssyn
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till infor-
mation, kunskap och kultur och som inspirerar till att 
ta del av det. Därmed ges människor möjlighet att an-
vända sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, 
tala och skriva fritt. Svensk biblioteksförening vill se en 
värld där alla människor har tillgång till bibliotek i livets 
olika skeenden.

En pådrivare för bättre bibliotek
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna bib-
liotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra medlem-
mars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens 
uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliote-
kens förutsättningar och möjligheter. Det gör vi bland 
annat genom att verka för ändamålsenlig lagstiftning 
och finansiering och genom att sprida kunskap om 
bibliotekens verksamhet och effekter, till exempel 
genom faktamaterial, undersökningar och rapporter 
samt genom utdelning av bibliotekspriser. För att öka 
den biblioteksrelaterade forskningen delar vi årligen 
ut ett forskningsinitierande stöd för framtagande av 
forskningsansökningar.

Ett nav för engagemang och professionell utveckling
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för männ-
iskor med engagemang i och intresse för att förklara, 
utveckla och agera för bibliotek. De främsta experter-
na på biblioteksverksamhet är våra medlemmar och vi 
stödjer deras professionella utveckling genom resesti-
pendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt 
utbyte, de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna 
och genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom olika 
biblioteksområden. 


