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Välkommen på träff med 
Expertnätverket för IFLA - 
Med Wroclaw i sikte
Nätverket är till för alla som är intresserade av eller aktiva i 
IFLA – The International Federation of Library Associations 
and Institutions, som är bibliotekens världsorganisation. 
Vi planerar att ordna träffar före och efter IFLA:s konferen-
ser. Tillsammans delar vi erfarenheter, tipsa varandra om 
nyheter inom IFLA och sprider kunskapen om IFLA men 
även praktiska tips om hotell och resor inför konferenser-
na. Nätverket vill också vara ett forum för alla medlemmar 
som är intresserade av internationella biblioteksfrågor 
och kontakter med bibliotek ute i världen.  
http://www.ifla.org/

Välkomna på träff med Expertnätverket för IFLA 

Datum: onsdag 31 maj 2017
Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan 1 (som 
ligger i stadsparken och nära järnvägsstationen)
Tid: 09.30- 16.00
Lokal: Hörsalen, Helsingborgs stadsbibliotek
 
Program
 
9.30 Morgonkaffe finns framdukat

10.00 Välkommen och presentation – Anette Mjöberg 
och  Catharina Isberg

10.10 IFLA:s riktlinjer 
för kontinuerlig professionell utveckling – principer och 
best practice – Ewa Stenberg och Catharina Isberg  
sektionen CPDW

11.15 Helsingborg som global stad

12.00 Lunch

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. 

http://www.ifla.org/
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13.00 IFLA:s arbete med internationell biblio-
teksvision. Rapport från mötet i Athen  – 
Annelie Janred, Ingrid Källström, Britt Om-
stedt och Catharina Isberg

14.00 Kaffe

14.30 Korta rapporter från olika sektioner

15.00 Förberedelse inför Polen

16.00 Avslut
 
Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret på
vår webbplats - http://www.biblioteksforening-
en.se/nyheter/med-wroclaw-i-sikte/

Anmäl dig senast 20 maj!

Glöm inte att anmäla specialkost. Dagen är  
kostnadsfri för medlemmar i Svensk Biblioteks-
förening. Lunch och fika ingår.
 
Välkomna!

Anette Mjöberg
anette.mjoberg@hassleholm.se
Kontaktperson för Svensk biblioteksförenings 
nätverk för IFLA!

Svensk biblioteksförening

Vår bibliotekssyn

Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som  
inspirerar till att ta del av det. Därmed ges 
människor möjlighet att använda sin demo-
kratiska 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 ange- 
lägna bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på 
våra medlemmars uppdrag för att öka kunska-
pen om bibliotekens uppgifter och funktioner 

samt för att stärka bibliotekens 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 exem-
pel genom faktamaterial, undersökningar och 
rapporter samt genom utdelning av biblioteks-
priser. För att öka den biblioteksrelaterade 
forskningen delar vi årligen ut ett forsknings-
initierande stöd för framtagande av forsknings-
ansökningar.

Ett nav för engagemang och professionell 
utveckling

Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för 
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De 
främsta experterna på biblioteksverksamhet är 
våra medlemmar och vi stödjer deras professio-
nella utveckling genom resestipendier, utveck-
lingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, 
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna 
och genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra 
expertnätverk samlas landets främsta komp-
etens inom olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem!

Som medlem får du bland många andra förmå-
ner möj-lighet att delta i våra expertnätverk. Fyll 
i medlemsan-sökan på vår webbplats.
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