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Satellite
I år deltog jag för första gången i en Satellite-koferens innan WLIC. Satellitekonferenserna ordnas av IFLAs sektioner och har ett mycket mindre antal deltagare,
vilket gör att möjligheterna att nätverka är mycket större. Konferenserna ordnas
också utifrån teman som varierar beroende på vilken sektion som ordnar dem.
Satellitkonferenserna ger också en möjlighet till kompetensutveckling och IFLAdeltagande för de lokala biblioteken. I år var det Samos bibliotek som är med och
samarrangerar satellitkonferensen.
Min sektion, Management & Marketing, ordnade en konferens i Pythagoreon, Samos,
på temat Recruiting and manageing the new generation of employees to attract new markets
and create new services den 22-23/8. Konferensen ordnades i samarbete med Samos
Public Library. Jag höll en presentation om ledarskap och att förändra arbetssätt.
Andra föreläsningar handlade bland annat om att spida lokalhistoria genom att
använda QR-koder (Grekland), samarbete mellan turism och bibliotek (China) och
om digitala program för barn (Tyskland).
Samos Public Library ordnade även ett studiebesök på biblioteket i Vathi. Det är en
ganska liten byggnad med väldigt mycket böcker. De har även en fin utegård där de
kan ha författarbesök och andra evnemang.

Barnavdelningen på Samos Public Library.

Konferensen
I år ordnades konferensen i Athen. Och som vanligt är det bara en bråkdel av alla
sessionerna som hinns med! Många sessioner livestreamades dock så de går att se i
efterhand.
Förutom Opening Session samt Nordic Caucus var jag på sessioner som handlade
om kommunikation för IFLAs professionella units, Officers Capacity Building
(information för sekreterare och ordförande i sektionerna), President's session och
President-Elect Session.
På tisdagen arrangerade min sektion sessionen #marketinggenious Beg, Borrow & Steal.
De som vunnit årets Marketing Award fick presentera sina projekt och en av våra
nya sektionsmedlemmar från Nya Zeeland gjorde en väldigt bra presentatio som
keynote-speaker. Som ny ordförande i sektionen var jag med och presenterade
vinnarna på Awards session.
IFLASs sektion CPDWL arrangerade tillsammans med M&M sektionen drop-in
coaching. Jag deltog som coach och fick tillfälle att coacha två nya
konferensdeltagare. Det var väldigt roligt och givande.
Min sektion ordnade också sessionen Library Love Stories tillsammans med New
Professionals. Sessionen var mycket lyckad! Den livestreamades också och går att se i
efterhand för den som vill. Sessionen bestod dels av presentationer och dels av en del
där alla deltagare får dela sina Library Love Stories (open mic). Vi hade också en
panel-diskussion där både enkla och svåra frågor relaterat till kärlek, trakasserier och
bibliotek diskuterades.
Förra året lanserade IFLA ”Lightning Talks” – korta presentationer av aktuella
biblioteksprojekt där ”vem som helst” i förväg kunde anmäla sig för att delta. Det
blev lyckat och möjligheten fanns även för årets konferens. Många av dessa korta
presentationer var väldigt intressanta och det var kul att kunna få kortare inblickar i
så många olika projekt. Jag höll ett ”Lightening Talk” om Mjölby biblioteks bokcirkel
för kvinnor som vill träna svenska.

Arbetet i sektionen
Under året som gått har jag arbetat med flera olika saker för sektionen. Dels har jag
och några andra sektionsmedlemmar arbetat med att få igång vår fb-sida. Dels har
jag arbetat med att planera för Coaching Intitiative och Library Love. Jag har också
skrivit ett utkast till vår kommunikationsplan och ordnat vårt Midwinter-meeting
som var i Stockholm.
Under konferensen hade vi två business meetings med sektionen. En av de viktigaste
frågorna på det första mötet var val av ny ordförande och sekreterare. Jag blev vald
till ordförande och Leslie Weir från Canada blev vald till sekreterare. Hon har
mycket IFLA-erfarenhet och jag är säker på att vi kommer bli ett bra team! Vi har

även en ny Information Officer, Jeremiah Walters från USA. Vi har många nya
sektionemedlemmar, så vid andra mötet hade vi ett brainstormingtillfälle då alla fick
möjlighet att komma med idéer på vad vi ska göra i sektionen. Nästa sak jag ska göra
är att fortsätta med vår Action Plan och se till att alla kommer igång med någon
arbetsuppgift.

Min sektion IFLA Management & Marketing!

Övrigt
Förutom Samos Public Library fick vi möjlighet att besöka Athens fina
nationalbibliotek.
Jag är väldigt glad att jag fick möjligheten att delta i WLIC Athens 2019. Konferensen
har gett mig flera nya tankar och idéer som jag tar med mig hem till Sverige och
Mjölby. Detta är min fjärde konferens och jag känner att det har varit mer
utvecklande för varje gång eftersom jag har varit mer insatt och kunnat delta och föra
vidare information på ett annat sätt.
Förra året hade jag en intern fortbildning med min personal på Mjölby bibliotek då vi
såg en av FAIFEs livestreamade föreläsnignar tillsammans. Detta kommer vi göra
även i år. Eftersom jag för närvarande är den enda i personalen på Götabiblioteken
som är aktiv i IFLA brukar jag även få möjlighet att informera cheferna i Göta. I år
har även Norrköpings bibliotek frågat om jag kan komma till dem och berätta lite om
mitt engagemang i IFLA på ett personalmöte.
Tack Svensk biblioteksförening för denna möjlighet!
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