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Tack Svensk Biblioteksförening för stipendium för deltagande i WLIC 2018! 
 
Att åka på konferenser är ofta givande. Det ger nya infallsvinklar och möjlighet att träffa 
kollegor. Det är oerhört värdefullt att också få möjlighet att åka på konferenser, som ligger 
utanför Sveriges gränser.  
Biblioteksföreningens stipendier är ofta enda möjligheten att vara aktiv i någon av IFLA:s 
sektioner. 
 
I en orolig värld är det oerhört viktigt att kollegor från hela världen oberoende av religion, 
kön eller länders statsskick kan träffas och byta information, skapa strategier och 
gemensamma mål för biblioteksarbete och samarbete. 
 
Förhoppningsvis leder detta till att stärka rätten till informationsfrihet i världen.  
De nordiska biblioteken har väldigt gott rykte i världen och många är intresserade av våra 
biblioteksbyggnader och verksamheter. Vi, Lo och Anette hade för tredje året i rad fått en 
poster antagen. Att ha en poster är något som vi verkligen rekommenderar och i år var det tre 
posters från folkbibliotek södra Sverige som blev antagna. Vi brukar alltid ha med något 
exempel på hur vi arbetar med integration vilket brukar intressera många.  
 Poster Session är verkligen ett tillfälle att få en inblick i olika spännande, ofta nyskapande 
verksamheter och projekt från olika delar av världen. Man kan prata direkt med dem som är 
anknutna eller ansvariga för verksamheten. 
 
Anette: En av höjdpunkterna för mig var postern där unga bibliotekarier berättade om hur de 
samlar musik, instrument, sagor och material från en gammal stam där förfäderna var 
huvudjägare i Indonesien. Tro det eller ej men på Cultural Evening fick vi möjlighet att dansa 
en stund med den gruppen. Här möts två kulturer tänkte jag.  
 
Lo: Eftersom jag är intresserad av att utveckla bibliotekens teknikanvändande, var det 
intressant för mig att ta del av hur de arbetade med Virtual Reality och Augmented Reality på 
bibliotek i t.ex. Singapore och Malaysia, information jag kanske inte hade hittat annars, inte 
ens på Internet. 
 
Genom att själv hålla presentationer, öppnas också nya möjligheter till nätverkande och 
kontaktskapande. Både jag och Anette har fått inbjudan att hålla presentationer vid andra 
tillfällen genom kontakter via IFLA. En presentation jag höll om miljöinformation på 
bibliotek vid förra WLIC i Wroclaw, Polen, trycks nu i en IFLA-produktion och får möjlighet 
att spridas i ett vidare sammanhang. Det är ett idéutbyte som sker: Jag får massor med input 
från olika håll och också mina idéer kan spridas till andra. 
 
I vår sektion, Public Library Section, är en av höjdpunkterna när priset Public Library Award 
of the Year delas ut. Om man röstar med hjärtat, hade vi tyckt att det brasilianska biblioteket 
Villa Lobos Park Library , Sao Paulo skulle vinna. Många var åhörare väldigt tagna av 
bilderna från det biblioteket, som är byggd på en gammal soptipp och som betytt oerhört 
mycket för de fattiga människorna som bor i omgivningen. 
Vinnande bibliotek blev School 7 från Nederländerna, ett modernt bibliotek, ombyggt från att 
ha varit en skola. Den inre arkitekturen var innovativ, bl.a. var skoltoaletterna ombyggda till 
små studiebås och mysrum. På bilden nedan syns de glada vinnarna från School7. 



 
 
 
Mötena med sektionerna är också mycket viktiga. Vi fördelar arbetsuppgifter för det 
kommande året och brukar delge varandra nyheter från våra respektive länder. Ett par av 
medlemmarna brukar också ha egna presentationer med intressanta rapporter. Ibland får vi 
också besök utifrån, som i år, då vi fick ta del av ett utvärderingsverktyg som håller på att tas 
fram i USA och Kanada. Det ska så småningom kunna användas av alla för att vi ska kunna få 
en likvärdig och jämförbar statistik.  
 
 
 
Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek 
Anette Mjöberg, Hässleholms Bibliotek 
 
 


