
 

Reseberättelse 

World Library and Information Congress 2018 Kuala Lumpur 

 

Nu åker vi!                            Framme på hotellet med utsikt över 

Petronas Twin Towers 

 

Invigning av WLIC 2018 i Kuala Lumpur Convention Center. Ledord som 

solidaritet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, hållbar utveckling och 

empowerment genomsyrar hela konferensen och känslan när bibliotekarier från 

världens alla hörn träffas för konferens under temat ”Transform libraries, 

transform societies” är mäktig!  

 

 

 

 



 

Futuristisk skyline samsas med djungelhetta och bananträd i centrala Kuala 

Lumpur. 

 

 



 

Marknadsföring på bibliotek handlade en föreläsning om. En av pristagarna 

representerade Invercargill City Library på Nya Zeeland. Ingen har väl missat 

inlägget om Keeping up with the librarians – en travesti på Keeping up with the 

Kardashians som fick en viral spridning? Hur jobbar de då? Varje vecka samlas 

de på biblioteket ca en timme och spånar kring dagsaktuella nyheter, och vad 

de sett och hört på sociala medier för att sedan koppla till sin marknadsföring. 

Kreativitet och arbetsglädje i en lyckad kombination! 

 



 

Off site session med min sektion på nytt bibliotek i utkanten av Kuala Lumpur. 

Nya Guidelines för arbete med Barn- och unga är nu godkända och snart redo 

att lanseras!  



 

Posterpresentation tillsammans med Maria Alexiusson, Gislaveds bibliotek. Vår 

poster handlade om skapande och makerspace på bibliotek, och vid två tillfällen 

fanns vi på plats för att berätta om vår verksamhet. Ett väldigt kul och bra sätt 

att komma i kontakt andra! Även i Guangzhou Library i södra Kina jobbar man 

makerspace… 

Vill också slå ett slag för Global vision, som det stora utvecklingsarbetet kallas, 

som initierats av IFLA för att få fram vad man tycker är viktigast att arbeta med 

på bibliotek. Alla biblioteksanställda i världen har fått chansen att tycka till 

(klicka på länken ovan för att få mer information). Nästa steg i 

utvecklingsarbetet är att alla har möjlighet att bidra med idéer på hur man kan 

arbeta utifrån de punkter som tagits fram. Här finns det möjlighet att vara 

delaktig för alla, så gå in på länken Ideas Store och lämna ditt förslag. 

Slutligen – ett stort tack till Svensk Biblioteksförening som genom stipendium 

möjliggjort denna fantastiska upplevelse. Jag har nog inte landat riktigt än. 

/Charlotta Boström, Bankeryds bibliotek 

 

 

https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/04-global-vision-report-summary-english.pdf
https://ideas.ifla.org/

