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Så har jag då äntligen deltagit i min första IFLA-konferens. Resan dit gick via med Malmö och sedan
flyg från Köpenhamn till Wroclaw. Detta är Polens fjärde största stad med ca 700.000 invånare och
ligger vid floden Oder i sydvästra Polen.

Centrala Wroclaw, europeisk kulturhuvudstad och även Unescos Världsbokstad 2016.

Konferensen hölls på Centennial Hall eller Hala Stulecia, en mycket speciell byggnad ritad a Max Berg
och som finns med på UNESCO:s världsarvslista. Här skulle drygt 3000 personer från 122 länder
samlas och under en vecka diskutera biblioteksfrågor. Årets tema för konferensen var “Libraries.
Solidarity. Society.”
Som IFLA-delegat kunde vi åka gratis med stadens lokaltrafik, så första dagen var det bara att hoppa
på en spårvagn ut konferensområdet. Det var en överväldigande upplevelse att mötas av alla dessa
människor från jordens alla hörn som alla arbetade för utveckling av bibliotek. Första stoppet var
incheckningen och sedan var det bara att orientera sig bland alla möten och seminarier som stod bud
till buds.

Centennial hall – Hala Stulecia

Som nybliven medlem i Standing Committee (SC) för Section Children and Young Adults skulle jag
också för första gången få delta i möte med min sektion. Posterna till ordförande, sekreterare och
informationsansvarig skulle ersättas, och flera andra medlemmar hade också tillkommit Totalt var vi
22 medlemmar. Sektionsmötena är öppna för övriga IFLA-delegater, så runt oss satt åhörare som
ville höra vad som sades. Det visade sig att jag är enda svensken i min sektion. Bland annat
diskuterade vi hur arbetet med revideringen av sektionens ”Guidelines” skulle fortgå och hur vi skulle
fortsätta med projektet ”Best Practise”. Jag kommer att fortsätta arbetet i den sistnämnda gruppen.
Utöver mötet med min sektion, så vill jag nämna några seminarier som kändes angelägna; dels ett
där min sektion var en av medarrangörerna, på temat var ”Literacy matters”. Här kunde man höra
om olika projekt. Särskilt tänkvärt var beskrivningen av hur man arbetade på ett sjukhusbibliotek i
Sverige, ett projekt i England som utvecklade arbetet med autistiska barn på bibliotek, samt ett
projekt i Holland där man siktade på målgruppen pojkar. Detta projekt kallades ”Score a book” och
man hade involverat Premier League-klubbar för att få pojkar att intressera sig för läsning. Det blev
också tydligt att orsakerna till varför vi behöver jobba med läsfrämjande insatser är olika när ett
annat projekt i Nigeria beskrev sina problem där man inte har tillgång till böcker.

Al Gores’ The Climate Reality Project

Ett annat intressant seminarium var ”Green libraries”, som handlade om hur man kan arbeta med
miljöfrågor på bibliotek. Bland annat föreläste en representant från Al Gores organisation The
Climate reality project, som beskrev allvaret med klimatförändringarna och där jag insåg att alla
måste göra mer. På biblioteken kan vi sprida information!
Hem till Sverige tar jag med mig massor av intryck och idéer. Nu i höst kommer vi att jobba med
målgruppen pojkar och läsfrämjande, stärkt i övertygelsen att detta är viktigare än någonsin.
Sist, men inte minst, vill jag nämna alla informella möten som sker under en IFLA-konferens. Här
diskuterades bland annat hur man på invigningen undvek att nämna vilken problematisk tid i lever i.
Men så kom dagen för avslutningsceremonin där borgmästaren Rafal Dutkewitch, som en gång i
tiden var aktiv i Solidaritetsrörelsen, höll ett tal som fick stående ovationer, där han mycket tydligt
tog avstånd från allt vad nationalism heter. Vi får hoppas att han får behålla sitt ämbete!
Jag tackar Svensk biblioteksförening som möjliggjort mitt deltagande i IFLA och på denna första
världskonferens för bibliotek! Tack vare Svensk biblioteksförening och IFLA så har jag efter Polenresan blivit invald i gruppen för framtagning av ALMA-priset. Vill avslutningsvis passa på att tacka er
för detta hedersuppdrag också.

Med vänlig hälsning,
Charlotta Boström

