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Expertnätverket för IFLA
Välkommen på nätverksträff!

Datum: 18 maj
Tid: 09.30–16.00
Plats: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2, Stockholm 
T-bana Hötorget, uppgång Sergelgatan/Malmskillnadsgatan

Program 18 maj

09.30 Morgonkaffe
 
10.00 Välkommen och presentation
 
10.15–11.00 IFLA Governing Board
Torbjörn Nilsson, bibliotekschef i Malmö, berättar om sitt 
arbete i IFLA:s styrelse.
 
11.00–11.15 Kenya Library Association 
Kort information om samarbetet med KLA,  Kenya Library 
Association.
 
11.15–12.00 IFLA Global Vision
Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg, informerar 
oss om IFLA Global Vision.

12.00–13.00 Lunch 
Vi äter gemensamt hos Svensk biblioteksförening. 

13.00–13.45 Rapport om President’s Meeting och Pilot 
Coaching Program
Rapport från President’s Meeting i Barcelona och informa-
tion om Pilot Coaching Program som sektionen CPDWL 
(Continuing Professional Development and Workplace Lear-
ning) driver tillsammans med IFLA:s kansli.

13.45–14.30 Rapport från sektionerna 
Information från representanterna i IFLA:s olika sektioner.

14.30–14.45 Kaffe/te

14.45–16.00 Förberedelser inför WLIC i Kuala Lumpur

16.00 Avslut
 

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. 



Oxtorgsgränd 2
111 57 Stockholm
Tel växel: 08-545 132 30
info@svbib.se 
www.biblioteksforeningen.se 
facebook.com/Svbiblioteksforening
@SvBib

Anmälan

Max 40 deltagare, först till kvarn. Anmälan sker 
via nedan länk senast 3 maj: 
https://goo.gl/forms/CVjiUSadCBa2P6aC2

Fika och lunch ingår.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverket: 
Anette Mjöberg 
anette.mjoberg@hassleholm.se

Om expertnätverket

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 anordnar träf-
far före och efter IFLA:s konferenser. 

Tillsammans delar vi erfarenheter, tipsar varandra 
om nyheter och sprider kunskapen om IFLA. Vi 
delar också praktiska tips om hotell och resor inför 
konferenserna.

Nätverket vill också vara ett forum för alla med-
lemmar som är intresserade av internationella 
biblioteksfrågor och kontakter med bibliotek ute i 
världen.

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 profes-
sionella utveckling genom resestipendier, utveck-
lingsbidrag, 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! 
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