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School libraries in theory and practice: 
a national and international perspective
Nu har ni i expertnätverket för skolbibliotek en unik möjlighet att få 
veta vad som är på gång internationellt inom skolbiblioteksområ-
det då IFLAs skolbibliotekssektion träffas i Stockholm. Tillsammans 
med IFLAs representanter ses vi för en nätverksträff.

Collaboration between IFLA School Libraries Section and the 
Swedish Library Association. The presentations will be in English, 
work-shops in English and Swedish speaking groups.

Datum: 5 april 2017
Tid:  08.30 - 16.00
Plats:  World Trade Center, Stockholm. 
 Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1 (intill City-
	 terminalen	vid	flygbussarna	och	Arlanda	Express)
Lokal:  Manhattan

Program

8.30 Morgonfika/morning	coffee

09.00 Välkomna och introduktion/welcome and introduction
The	working	group	for	the	school	library	network	introduce	the	
program	for	the	day.

09.15 IFLA guidelines for school libraries

Welcome/introduction to project and facilitators / session plans 
–	Karen	Gavigan,	Chair	of	IASL	/	IFLA	Joint	Committee	

Brief overview of the IFLA Guidelines - Dianne Oberg and Bar-
bara	Schultz	Jones,	Co-Editors	of	the	IFLA	Guidelines	

Breakout sessions - meet	in	six	groups	for	feedback	of	the	six	
modules.	Chapter	leaders	(listed	below)	have	examples	of	pres-
entations	and	resources	for	their	modules,	followed	by	feedback	
from	participants	and	their	preferences	for	any	changes	to	the	
format,	etc.

Chapter	1	 Mission	and	Purpose	of	a	School	Library	-	Carol	Youssif
Chapter	2	 Legal	and	Financial	Framework	for	a	School	Library	-	Dianne	

Oberg
Chapter	3	 Human	Resources	for	a	School	Library	-	Valerie	Glass
Chapter	4	 Physical	and	Digital	Resources	of	a	School	Library	-	Karen	Gavi-

gan
Chapter	5	 Programs	and	Activities	of	a	School	Library	–	Barbara	Schultz-

Jones
Chapter	6	 School	Library	Evaluation	and	Public	Relations	-	Lesley	Farmer

Meet	together	as	a	group	with	reports	from	the	chapter	planning	

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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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.	

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.	

Välkommen som medlem!
Som	medlem	får	du	bland	många	andra	förmåner	
möjlighet	att	delta	i	våra	expertnätverk.	Fyll	i	medlems-
ansökan	på	vår	webbplats.

groups.
11.30 Lunch

12.30 Swedish school libraries in a national per-
spective and context 
The	main	responsibility	for	the	Swedish	school	libraries	
lies with the municipalities and authorities responsible 
for	independent	schools.	But	there	are	some	tasks	per-
formed	by	the	national	authorities.	Anette	Holmqvist/
Lisa	Åström	tells	about	the	ongoing	work	at	The	Swed-
ish	National	Agency	for	Education	(NAE)	

13.00 Möllevångsskolans Media Center
Elisabet	Niskakari	and	Cecilia	Andersson	

13.45 Questions and discussions

14.30 Coffee	break

15.00 Networking
What	should	the	working	group	focus	on	this	year?	
Would	we	like	the	association	to	focus	on	something	in	
particular	regarding	school	libraries?	What	would	you	
like	the	standing	committe	to	work	with	in	IFLA	regar-
ding	school	libraries?	

16.00 Wrap Up  / Thank you 
 
Anmälan
Anmäl	dig	senast	15 mars 2017 till: 
info@biblioteksforeningen.org	

Träffen	är	kostnadsfri.	Fika	och	lunch	ingår.	Glöm	inte	
att	anmäla	specialkost.	Du	måste	vara	enskild	medlem	
i	Svensk	biblioteksförening	för	att	delta.

Nätverksträffen	arrangeras	av	Svensk	biblioteksfören-
ing	och	styrgruppen	för	expertnätverket	för	skolbiblio-
tek.	Information	om	nätverket	och	hur	du	anmäler	dig	
till	det	finns	på	föreningens	hemsida;	www.biblioteks-
foreningen.org.

Kontaktperson	för	nätverket:	Lisa	Åström	
(lisa.astrom@rosendalsgymnasiet.se).

Välkomna!


