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Rapport från IFLA WLIC 2019, Aten 

 

Denna rapport vill jag öppna med ett stort ”tack!”. Det har varit den mest utvecklande, 

stimulerande och intressanta möjlighet jag hittills har getts. 

IFLA WLIC 2019 följde det övergripande temat ”Libraries: dialogue for change” och dialog 

pratades det mycket om, i alla sina former. Dialog mellan bibliotekarierna och användarna, 

mellan låntagarna och samlingarna, bibliotekarierna sinsemellan, ja, även dialogen mellan 

bibliotekernas byggnader och människorna som rör sig i dem togs upp. 

 

Med en frekvens på tre till fem besökta seminarier om dagen gavs deltagarna möjlighet att 

kunna ta del av idéer och diskussioner kring många olika ämne.  

Officiellt invigd söndag 2019-08-25, konferensen öppnades med en session speciellt avsedd för 

besökarna som skulle delta för första gången.  

 



Vi uppmanades till att våga: ta till tal i seminarier, utforska nya revirer, ställa frågor, men 

särskilt blev vi uppmanade att prata med varandra, nätverka, få inspiration från andra 

professionella aktörer inom vår egen sektor.  

 

Kort därefter startade seminarierna och presentationerna. Tack vare en smidig WLIC-app kunde 

man hålla reda på (många!) olika salar, tider och viktig information. 

Redan första dagen lyftes frågan om bibliotekens tillgänglighet, både när det gällde 

tillgängligheten av den fysiska och digitala samlingen och själva biblioteksmiljön i sin 

utformning. Panelerna i seminarierna inkluderade oftast representanter från olika länder, för att 

kunna erbjuda en mångfaldig vision av de olika frågorna.  

Efter seminarierna på öppningsdagen bjöds vi på en avslappnad träff som skulle ge oss 

möjligheten att få börja samtala med de fler än 3600 andra deltagarna samtidigt som man kunde 

få ta del av nyheter från olika företag som hade utställning på plats.  



 

Digitaliseringsmöjligheter, innovativa molntjänster, de senaste projekten för samarbete inom 

specialbiblioteken...det mesta rymdes i de välbesökta gångarna.  

Sessionerna och seminarierna följde en röd tråd med olika temata. Ett tema var att trotsa 

konventionerna inom professionen för att utmana oss att tänka på biblioteket och 

bibliotekarieyrke från andra perspektiv. Vi visades hur ett bibliotek kunde överkomma 

svårigheter och förhinder i att nå sina användare och sprida kunskap genom appar, webinarer 

och Augmented Reality quests. Vi blev dessutom visade hur man kunde möta användarna på 

deras egna premisser och nivå, genom att agera som knowledge broker, agera alltså som livslina 

mellan stora organisationer och myndigheter och användarna.  

Ytterligare ett tema länkade innovation och inspiration till biblioteken. Vi blev bland annat 

introducerade för idéer, tips och praktiska exempel på hur vi kunde utöka bibliotekens synlighet 

via sociala medier och innovativa marketingsstrategier, där vikten lades först och främst på att 

lära känna ens egna användare.  



 

Detta var oumbärligt för att kunna erbjuda lämpliga tjänster och för att fostra en 

tillhörighetskänsla via marketingkampanjer. Samma röda tråd belyste dessutom den 

professionella utvecklingen av bibliotekarier. Vi uppmanades att ständigt söka oss till 

vidareutbildning, våga tro på våra kunskaper och sätta upp tydliga mål för oss själva, både inom 

ramen för vår verksamhet men också ur ett personligt perspektiv. 

En av kvällarna ägnades åt ett kulturellt evenemang i det nya Nationella Biblioteket i den 

fantastiska byggnaden som också gästar Stavros Niarchos Foundation, där det bjöds på grekisk 

mat, musik och dans och där man fick ännu en möjlighet att möta kollegor i en avslappnad 

tillställning.  

 



Ett annat viktigt tema som presenterades var dialogen mellan bibliotekarierna, användarna, 

byggnaderna och arkitekterna, där olika frågor som hade med kulturell identitet, demokrati, 

User Experience och användarnas önskemål lyftes fram och debatterades. 

Kärlek, som koncept, som känsla eller interaktion kom också på tal. Olika representanter från 

flera länder debatterade intressanta frågor. Vilka former av kärlek existerar inom 

biblioteksvärlden? Vilka borde hyllas och vilka avrådas?  

 

Under sessionerna som hade med impact att göra, bibliotekarierna uppmanades dessutom att 

inte bara tänka på och införa förändringar, utan också utvärdera dem. Vikten av en god 

utvärdering främjades som lika viktig som en innovativ och briljant idé.  



 

Konferensen stängdes officiellt 2019-08-29, med uppmaning till att ta med sig de nya 

kunskaperna tillbaka till våra egna länder och arbetsplatser, för att sätta igång dialog och 

förändring.  

Det är dock mer än idéer och nya kontakter jag tar med mig från denna underbara resa. Det är 

också de fantastiska vyerna av Akropolis, den rökiga jasmindoften i morgonsolen, cikadornas 

bedövande sång blandat med avlägsna noter från en flöjt i den varma kvällsluften.  



 

Idéer, smaker, diskussioner, dofter och intryck: en sann blandning av dialoger mellan sinnena.  

 

Anita Boffano 


