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Det syvende SLAMIT-kursus har til hensigt at 

fokusere på skolebiblioteket og pædagogisk 

læringscenter som vigtig katalysator til at 

fremme og introducere de nye læringstekno-

logier og undervisningsmetoder.

Sådan stod der blandt andet i kursusinvita-

tionen; og sådan lød titlen på det ovennævn-

te Erasmus-kursus som Børn & Bøger var invi-

teret med til, og som undertegnede deltog i.

Zagreb, hovedstaden i den relativt nye stat 

Kroatien, var rammen om dette seneste af i 

alt syv Slamit-kurser, som har været afviklet i 

perioden fra 1998 til 2017.

Et stærkt konferenceteam bestående af 

Per Fagerland, Norge, Joao Paul Proenca, Por-

tugal, og Gert Larsen samt de seneste år også 

Marianne Klocker, Danmark, har været den 

gennemgående og bærende kraft bag samt-

lige kurser – et "ot internationalt samarbejde.

Fine resultater

Fra konferencens start blev vi ved første op-

læg vist en imponerende rejse gennem Euro-

pas lande og også vist de mange skolebiblio-

teker/læringscentre, som har været involveret.

Man blev imponeret over antallet af skole-

bibliotekarer og PLC-medarbejdere, som har 

deltaget og ikke mindst af de #ne resultater 

som stolt – og med rette – blev vist frem un-

der konferencen.

Slamit7 havde deltagelse af knap 50 de-

dikerede personer fra Island, Norge, Finland, 

Danmark, Portugal, USA og naturligvis Kroa-

tien.

Efter den indledende, historiske gennem-

gang eksempli#ceredes projektets karakter 

og styrke ved, med Portugal som eksempel, 

at vise en udvikling med meget stor kvalitet.

Et land, som havde været med fra start, og 

som nu her 18 år senere billedlig talt nærmest 

havde rejst sig som en anden fugl Fønix fra 

ganske få skolebiblioteker til et helt nationalt 

tæppe lagt ud over hele landet.

Det var et særdeles fornemt resultat, og 

konferencen var virkelig skudt overbevisende 

i gang.

De kroatiske værter og deltagere havde 

efterfølgende ordet, og her blev der ikke lagt 

skjul på de vanskeligheder, et nyt land – blot 

22 år gammel – står overfor efter en borger-

krig.

Danmark i førerposition

En sammenhængende, fælles skolestruktur 

var endnu ikke på plads, det savnede man, 

PLC-området var splittet imellem to ministe-

rier – kultur- og undervisningsministeriet – det 

gav problemer, men optimismen og entusias-

men var til stede for, at det skal lykkes.

Det #k konferencedeltagerne ved selvsyn 

og dialog præsenteret ved to spændende sko-

lebesøg, som klart viste, at man vil noget og 

er på vej ind i en moderne europæisk tidsalder 
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– også hvad angår skolebibliotekerne/

læringscentrene. De deltager allerede i 

andre store, internationale udviklings-

projekter.

I det hele taget var konferencen 

præget af deltagernes indlæg fra egen 

praksis og gav dermed hele konferen-

cen – gennem alle dage – et stærkt dis-

kussionsgrundlag kurset igennem.

De #ne praksiserfaringer og projek-

ter blev vist frem. Der var "otte indlæg 

fra alle lande, ikke færre end tre fra 

Danmark; og i al ubeskedenhed er vores 

lille kongerige rigtig "ot med.

Vi er nærmest i en udviklingsmæs-

sig førerposition, når vi taler om udvik-

lingen fra det klassiske skolebibliotek 

til pædagogisk læringscenter, og – det 

skal nævnes – som enkelte lande ikke 

helt kunne følge og havde det svært 

med, når den danske bekendtgørelse 

blev rullet ud. 

Fremragende indlæg

Men helt klart blev det igen og igen un-

derstreget, at læsning i alle aspekter og 

former var og er den basale og vigtigste 

ydelse og vigtigste kompetence i PLC-

regi. Læsning er alle fags moder – og 

litteraturen har en vigtig plads.

Læsning blev nærmest også det cen-

trale keyword i indlægget af professor 

Dr. Ross Todd fra New Jersey University, 

USA. En toenhalv time lang og blæn-

dende forelæsning, hvor han næsten 

tryllebandt deltagerne og øste af sin 

imponerende viden på vores område 

med eksempler og data fra store dele 

af verden.

Børn & Bøgers udsendte #k aftalt 

international konference
ev afviklet i Zagreb, Kroatien, med temaet Skolebiblioteker som læringscentre.

et eksklusivt interview med Ross Todd, 

som bringes senere.

I samme fornemme kategori var pro-

fessor Kari Smith, Trondheim University 

m."., Norge, som forelæste over tema-

et: Hvad er læring, og hvordan under-

støtter man det? 

En meget åben, spændende og dia-

logbaseret forelæsning, hvor man som 

deltager virkelig #k belyst, hvad læring 

er, og ikke mindst hvornår vi lærer. Her 

omtalte hun blandt andet det helt afgø-

rende vigtige i at lære af sine fejl!

Overbevisende præsentationer

De enkelte landes delegationer – som 

allerede nævnt – bød ind med meget 

forskellige indlæg, dog alle med læ-

ringscenter-temaet som bærende kraft 

– de følgende stod stærkest:

Fra Norge om et stort, inspirerende 

læseprojekt med indbygget bogkrig, 

fra Island en spændende julebogskam-

pagne og det at være en UNESCO City 

of Litterature, og det svære og dyre ved 

at være en så lille nation, hvad angår 

bogudgivelser på islandsk, Norge med 

Kulturrygsækken og et helt særligt og 

interessant #lmatiserede-bøger-projekt.

Danmarks tre meget overbevisende 

indlæg var nærmest indlejret i konfe-

rencens hovedtema nemlig: Fra skole-

bibliotek til pædagogisk læringscenter, 

Digitale læremidler the Danish Way og 

Der var gode indlæg fra Danmark, der viste, at vi er i en udviklingsmæssig fører-

position, når vi taler om udvikling fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter 

– her eksempel på et slide.
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