
 

 

 
 
 
Lo och Anette: 
Tack för stipendiet till WLIC 2019 i Aten!  
 
Årets IFLA konferens var intensivt för oss båda.  
Dagen innan konferensen startade hade vi sektionsmiddag i Public Library Section  ( PLS) 
och det väldigt trevligt och intressant som vanligt. Dagen efter hade vi det första 
sektionsmötet i PLS och rummet var fyllt till bristningsgräns med intresserade åhörare.  
 
 
Anette:  
Detta mötet var det sista för mig och det kändes väldigt sorgligt att bli avtackad efter åtta 
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år i sektionen. Men 10 minuter  senare var det dags att gå till möte i min nya sektion 
Literacy and Reading där jag istället blivit invald.Trevligt nog är min gamla ordförande 
Jane Richards från PLS också invald där och Nina Olsson från Malmö Stadsbibliotek. 
 
Nordic Caucus är ett möte för de nordiska representanterna och i år var det Finlands tur 
att arrangera. Jag var tillfrågad att stå på scenen tillsammans med en norska  och 
diskutera en finsk undersökning om bibliotekarier. 
Det mesta stämde väl överens med både Norge och Sverige. 
 
Ett nätverk för de nordiska representanterna kallad NINJA( Nordic IFLA Network ) är under 
uppbyggnad och jag och bla. Torbjörn Nilsson från Malmö kallade till ett möte.Ett femtiotal 
personer dök upp och vi diskuterade hur nätverket skulle kunna fungera vidare och det 
fanns intresse för detta via en Facebooksida. 
 
Under mitt andra sektionsmöte med sin nya sektion så diskuterades det 
upplägg hur sektionen ska arbeta. Till skillnad mot min gamla PLS 
så träffas denna sektion bara under sektionsmötena. Jane Richards och 
föreslog  att vi skulle arrangera en förkonferens i Oxford innan WLIC 202O 
i Dublin och det tyckte mötet var en god ide eftersom de inte haft förkonferenser innan. Vi 
fick inget gensvar på att arrangera ett ” Midmeeting” och vårt förslag om en 
sektionsmiddag i Dublin möttes med kommentarer som: kan det inte räcka med en drink!  
Det fungerar väldigt olika i de olika sektionerna. En stor skillnad för mig är att i denna 
sektion är det fem professorer från USA och Australien vilket gör att olika dokument är på 
en väldigt hög akademisk nivå, lite abstrakt.  Jag tog upp frågan om att några dokument 
måste brytas ner till kortare och mer pedagogiskt tydligare för att kunna användas i 
folkbibliotekens vardagliga arbete och det väckte tack och lov medhåll från andra 
sektionsmedlemmar. 
 
Jag fick möjlighet att följa med Dansk Biblioteksförenings specialvisning  
på Nationalbiblioteket eftersom jag träffat bibliotekschefen Dimitris under Next 
Librarykonferenser tidigare. Dimitris som visade  oss runt berättade att det första 
barnbiblioteket i Aten är nu placerad i bottenvåningen  
på Nationalbiblioteket. Han betonade också vikten av hållbarhet när huset 
byggdes.Utsikten från takvåningen var magnifik och en så genomtänkt planering att här 
kan invånarna sitta och se ut över sin stad . 
 
Lo:  
Jag hade mitt andra sektionsmöte på tisdagen. Flera nyvalda medlemmar hälsades 
välkomna. Vi diskuterade bland annat hur en revidering av Unescos Folkbiblioteksmanifest 
kan gå till. Vi kom även överens om en arbetsfördelning inför nästa års satellitmöte i 
Oxford. 
Jag är medlem i en sk Special Interest Group, SIG, ENSULIB, (Environment, Sustainability 
and Libraries Special Interest Group). Denna SIG delar också ut ett pris, i samarbete med 
De Gruyter Publishing. Jag hade förmånen att få vara med i juryn, som tog fram vinnaren: 
Colombia, Cali, Biblioteca Pública Municipal Daniel Guillard. Glädjande nog finns ett stort 
intresse bland bibliotek runt om i världen att jobba för hållbar utveckling och det var flera 
värdiga kandidater till priset. 
 



 

 

Under torsdag förmiddag, hade PLS en session, där vi workshoppade IFLA:s Public 
Library Guidelines i form av World café. Det var ganska många deltagare och jag agerade 
samtalsledare vid ett bord. 
 
Lo och Anette: 
 
Public Library Section var uppmanade att föreläsa under session:  
From Consumers to Creators och vi , Lo och Anette blev uttagna av IFLA HQ 
att föreläsa. Vår  föreläsning hette From Consumers to Creators: some Swedish 
Examples. Det var med lite fjärilar i mötet vi steg upp på största scenen som har 4000 
åhörarplatser i konferenshuset men så många infann sig inte tack och lov. 
Därefter fick vi sitta med i en panel på scenen och diskutera ämnet. 
 



 

 

Även i år blev vår poster uttagna bland de 200 som fick visas upp under konferensen. Vår 

poster hette: Swedish Public Libraries and Climate 
Awareness. 
Att presentera en poster om sitt biblioteks verksamhet 
är alltid otroligt givande och ger så många nya 
kontakter och intressanta samtal. I år var det extra 
roligt då vi oväntat fick ett tredje, pris dvs ett 
hedersomnämnande.Vi blev väldigt glada . 



 

 

Två andra posters som särskilt väckte intresse var Makerspace i östra Kazakhstan samt 

om Makerspace i Vilnius, Litauen. 
 
 
Som vanligt är den stora festen den så kallade 
Culture Evening alltid en höjdpunkt. Givetvis 
inleddes den med grekisk folkdans och givetvis 
vi fick vi alla dansa med senare. 
Senare på kvällen på under discot stötte jag, 
Anette, på damerna från Östra Kazakhstan igen  
och vi dansade på tillsammans. 
Detta är en av IFLAS styrkor att vi kan mötas 
över en poster, en föreläsning, en workshop 
eller på dansgolvet och byta erfarenheter. 
 
Anette Mjöberg , Hässleholms bibliotek  
Literacy and Reading Section  
 
Lo Claesson,  
Public Libraries Section 
 


