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I dagene 2.-7. august 2008 deltog kommunikationsmedarbejder Maria Eriksen Britt og
udviklingschef Karin Gaardsted på vegne af Kommunernes Skolebiblioteksforening i IASL’s
verdenskonference ”World Class Learning and Literacy Through School Libraries” i Berkeley,
Californien, USA med støtte fra Edvard Pedersens Biblioteksfond.
IASL står for International Association of School Librarians.
Formålet med deltagelsen var dels at få ny inspiration fra de mange deltagere, der kom fra en række
af verdens lande – alle med rod i uddannelsesområdet og med særligt fokus på bibliotekernes rolle i
uddannelsesmæssig sammenhæng og dels at formidle erfaringer fra Danmark.
Konferencen startede med en besøgstur til et skolebibliotek i San Francisco den 2. august, hvor vi
deltog.
Selve konferencen var bygget op med en key-note speaker hver morgen efterfulgt af en række
parallelle foredrag, workshops og paneldebatter.
Konferencedagene startede kl. 8.30 og sluttede kl. 17.00
Vi deltog alle dage og overværede en række interessante og givende keynotes og indlæg.
Blandt andet kan nævnes: ”Do Libraries Matter?” med prof. Stephen Krashen,
Californien, ”Reading Web Sites – Assumptions, Problems and Potential Strategies med James
Herring, Australien, ”Strengthening Global Understanding Through Children’s Books” me Ann
Carlson Weeks, USA.
Den sidste dag var der Regional Meetings, hvor vi deltog I mødet for Europa.
Det er vigtigt for os hvert år at mødes med de andre europæiske lande, så vi kan holde kontakten
også ud over hvad vi kan over nettet.
Maria Eriksen Britt holdt indlæg om ”Creating Role Models of Reading – Through National,
regional and local competitions”.
Karin Gaardsted holdt indlæg om ”Morning Reading for The Whole School” – Morgenlæsning på
danske skoler.
Det var en meget vellykket og veltilrettelagt konference med stort udbytte for os i Kommunernes
Skolebiblioteksforening.
Med venlig hilsen
Karin Gaardsted
Udviklingschef
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