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Expertnätverket för skol-
bibliotek
Välkommen på nätverksträff!

Denna gång fokuserar vi på Dewey decimalklassifikation.

Datum: 13 april
Plats: Rudbeckianska gymnasiet, Skolgatan 5, Västerås
Musiksalen i Gamla Huvudbyggnaden

Skolan ligger 10 minuters promenad från Västerås tågsta-
tion. Om du kommer med bil parkerar du bäst i Igor Parke-
ringshus.

Program 13 april

09.00 Frukostfika

09.30–10.45 The shift to Dewey and how to work with 
dewey and the catalog as a pedagogic tool 
Barbara Schultz-Jones, Ph.D, Associate Professor and Di-
rector, School Library Program, Department of Information 
Science, College of Information, University of North Texas. 
Cynthia E. Ledbetter, PhD., Professor Emerita, University of 
Texas at Dallas.

10.55 Så gjorde vi! Blackebergs gymnasium 
Einar Spetz från Blackebergs gymnasium i Stockholm berät-
tar hur skolbiblioteket genomförde sin övergång till DDK, 
ett arbete som fullbordades under hösten 2017.

11.35 Så gjorde vi! Rudbeckianska gymnasiet 
Cecilia Välijeesiö på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås 
berättar om övergången till DDK. Cecilia berättar mer och 
visar runt i biblioteket under eftermiddagsfikat.

12.00–13.15 Lunch

13.15 Dewey decimalklassifikation – även för svenska 
skolbibliotek? 
Harriet Aagaard är klassifikationsansvarig på Kungliga bibli-
oteket sedan 2012, och har tidigare arbetat som bibliotekarie 
och katalogansvarig på Stockholms stadsbibliotek. Utöver en 

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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introduktion till DDK kommer föredraget inklu-
dera gott om tid för frågor och diskussion.

14.45 Fika och rundvisning i skolbiblioteket

15.20 Avslutande samtal och frågor

15.45 Slut

Anmälan

Via nedan länk senast 29 mars: 
https://goo.gl/forms/GI4BtozMzMsLXwCp1

Max 45 deltagare, först till kvarn.

Fika och lunch ingår.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Hanna Carlsson, kontaktperson nätverket: 
hanna.carlsson@ksgyf.se

Om expertnätverket

Elevers tillgång till skolbibliotek varierar stort. På 
landets skolor finns allt från välutvecklade, peda-
gogiskt integrerade bibliotek till ingenting i skol-
biblioteksväg.

Med skärpningen av skollagen 2011 och biblio-
tekslagen 2014 är nu en viktig utmaning att bygga 
upp skolbiblioteksverksamheter, utveckla skolbib-
liotekens arbete och belysa skolbibliotekets roll i 
skolvärlden.

Med detta nätverk hoppas vi kunna stödja och 
fortbilda varandra, uppmärksamma viktiga frågor 
och skapa kontaktytor för samarbete.

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som inspi-
rerar till att ta del av det. Därmed ges människor 
möjlighet att använda sin demokratiska rättighet 
att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Svensk 
biblioteksförening vill se en värld där alla männ-
iskor har tillgång till bibliotek i livets olika skeen-
den. 

En pådrivare för bättre bibliotek 
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna 
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra 
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att 
stärka bibliotekens förutsättningar och möjlighe-
ter. 

Ett nav för engagemang och professionell ut-
veckling 
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, utvecklings-
bidrag, 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! 

https://goo.gl/forms/GI4BtozMzMsLXwCp1

