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Vad var nytt? 

Deltog för första gången på IFLAs stora årliga WLIC och det var helt klart en ny upplevelse. 
Tidigare har jag deltagit eller skickat in poster till satelitmöte i Köpenhamn, Malmö och 
Berlin. De mötena har varit fokuserade på ett särskilt biblioteksområde, två av mötena hade 
fokus på mångfaldsarbete på bibliotek och gav mig insikt i hur andra länder arbetar, 
inspirerande föreläsningar och tips på intressant forskning. De har mer haft karaktären av 
fördjupade ämneskonferenser.  

Biblioteksföreningen har också arrangerat flera intressanta förberedande IFLA möten i bland 
annat Helsingborg som varit lärorika och satt in IFLA i ett begripligt sammanhang. Det finns 
också flera bibliotekschefer och bibliotekarier i Skåne som är arbetande medlemmar i IFLA 
som delat med sig av sina erfarenheter av arbetet i olika sektioner och i andra delar i 
organisationen. 

Det jag inte förstod när jag åkte ner var att allt som äger rum planeras av sektionerna så som 
programpunkter, coachning, workshops, prisutdelningar och möten mm. Hela kongressen är 
summan av alla sektioners arbete. IFLA är en global biblioteksförening med 
medlemsföreningar från hela världen där Svensk biblioteksföreningen är en av dem. Även 
om jag förstår att IFLA kontoret i Haag har en sammanhållande roll. 

Varför var det nytt? 

De var nytt att tänka på Svensk biblioteksföreningen som en del i ett internationellt nätverk 
och att många svenska bibliotekarier deltar inom tjänsten eller ideellt i detta internationella 
arbete. Förnyelsearbetet nom IFLA är starkt och inte som jag trodde en föråldrad hierarkisk 
organisation. IFLAs nya vision IFLA gäller 2019-2024 och har förankrats genom enkätsvar och 
workshops med ca 30 000 medlemmar runt om i världen. 

Öppenheten gällde även alla sektionsmöten, vilka jag kunde delta på som åhörare, och gav 
en värdefull inblick i vilka frågor som diskuterades, hur man diskuterade och hur man drev 
frågor framåt.  
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Vad fick jag med mig? 

Athen som plats för detta arrangemang var magiskt, historien, värmen och vänligheten 

Det första nordiska välkomnandet satte tonen för hela vistelsen och finländarna gjorde det 
så bra.  

IFLAs årliga kongress inbjöd till mycket samtal genom en öppen och inbjudande atmosfär för 
samtal och många aktiviteter utanför föreläsningssalarna. 

IFLAs dna denna globala idéburna organisation med följande vision: A strong and united 
library field powering literate, informed and participative societies samt Mission: To inspire, 
engage, enable and connect the global library field. 

Kontakt med en global idéburenorganisation som är sammankopplad med 
biblioteksföreningars lokalavdelningar, regionavdelningar, nationella organisationer. 

Det dokument som gjorde mest inverkan på mig var den Global Visions summering i vilken 
visionen brutits ner i höjdpunkter och möjligheter, välformulerade punkter som det finns 
anledning att återkomma till. 

Mitt intresse för välkomst- och avskedsceremonier eller föreläsningar rent generellt har 
falnat genom åren om det inte handlar om en särskilt intressant person eller ett för mig 
intressant fokus. Jag följde bland annat med stort intresse föreläsningar om Helsingfors 
centrumbibliotek Oodi dess teknik och värdskap. Deltog på den festliga prisutdelningen av 
årets folkbibliotek som Oodi vann. 

Deltagandet på möten och workshop arrangerade av sektionerna gav mig mest då det gav en 
insikt i vilka frågor gruppen arbetade med och skapade förutsättningar för samtal på djupet. 

Jag provade att coacha i ett internationellt sammanhang vilket gav mig djupare förståelse 
kring utmaningar som bibliotekspersonal och studenter står inför i Sverige och i andra länder 
samt en respekt för utövandet av coachning som metod för utveckling.  

Vad tar jag med mig i mitt arbete framöver? 

Tar med mig känslan av att ingår i ett större sammanhang. 

Avsikten med mitt deltagande var att få mer kunskap om bibliotekets demokratiska uppdrag. 
Sättet visionen tagits fram på och de metoder och former man genomför WLIC är i sig 
demokratiskt förhållningssätt som imponerar och inspirerar. 

Temat Bibliotek: dialog för förändring. Det blev mycket dialog men svårt att säga om det 
resulterar i förändring på riktigt. Det var få samtal som på riktigt tog upp hotet mot fri 
åsiktsbildning även om det gick att utläsa mellan raderna. Eventuellt lärde jag mig att inte 
vara så försiktig och ställa mer direkta frågor. 

Möjligheten att genom engagemang ta fram UNESCOS nya folkbiblioteks manifest, inte alls 
en främmande process långt borta. Att alltid skapa aktiva och medskapande mötesplatser 
med öppet, välkomnande sinne. Vikten att kommunicera tydliga mål, framtagna i samråd. 


