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Först och främst vill jag tacka svensk biblioteksförening för resestipendiet som jag
fick vilket möjliggjorde en resa till IFLA-konferensen som i år hölls i Aten. Detta var
min första konferens och jag tyckte att det skulle bli så spännande och intressant och
just så blev det. Det var faktiskt över mina förväntningar.

Bild 1: Entrén vid konferensen

Konferensen hölls på Megaron Conference Centre, där skulle över 3600 deltagare från
140 länder samlas och under en vecka diskutera biblioteksvetenskap. Årets tema för
konferensen var “Libraries: dialogue for change”. Under öppningsceremonin fick vi
lyssna på tal av både IFLA:s president Glòria Pérez-Salmerón samt IFLA secretary
general Gerald Leitner. Huvudtalaren (Deputy Minister for Education and Religious
Affairs) Sofia Zacharaki, talade om de olika sätten som grekiska medborgare arbetar
med bibliotek som viktiga mötesplatser för kunskap, information och inspiration. Efter
talen fick vi även titta på en pampig dans som handlade om viktiga mytologiska
uttryckssätt i grekisk tradition, från Homer till nutid.

Bild 2: Öppningsceremonin

Trots att jag inte kände någon var jag aldrig ensam. Det fanns så många intressanta
samtal att lyssna på och så många människor att prata med. Men eftersom jag inte
kunde gå på allt valde jag några föreläsningar som fångade mitt intresse:
Det var imponerande att lyssna på bibliotekarien från Australien som berättade om hur
de använde virtual reality (VR) som en ny teknik i biblioteket för att skapa en
välkomnande atmosfär där allmänheten får möjlighet att lära känna Jane Austen.
Syftet med detta projekt var att återintroducera Jane Austens litteratur till allmänheten
och uppmuntra dem att läsa hennes böcker.
Jag lyssnade också till “Libraries without boarders” som har byggt upp pop-up
bibliotek som har legat i olika krigsdrabbade områden för framförallt kvinnor som har
brist på tillgång till läsning och information.
Dessutom var det intressant att inse hur i biblioteket i Taiwan har utvecklat en
augmented reality (AR) navigationsapp för att hjälpa barn att hitta böcker och ge
barnen en ny biblioteksupplevelse.

Bild 3: Föreläsare från Taipei universitet (Taiwan)

Utöver detta gick jag på Poster session, där fick jag en möjlighet att nätverka och tala
med människor från olika delar av världen inom samma profession.
Jag var väldigt imponerad av ett projekt from Litauens nationella bibliotek. Målet med
affischen var att presentera “Makerspace” som förbinder traditionellt bibliotek och
nya tekniker som 3D-utskrift, kodning, hållbar design, Virtual Reality m.m.
Makerspace var en framgångsrik tjänst som visade sig vara ett bra sätt att locka nya
användare och stärka bibliotekets community. Deras affisch vann senare pris för årets
poster.
Under konferensen fick vi även möjlighet att besöka nationalbiblioteket i Aten under
Cultural evening, där de bjöd på lokala maträtter, traditionella danser samt ett besök
på nationalbiblioteket.

Bild 4: Cultural evening vid Nationalbiblioteket

Som sammanfattning av resan till min första IFLA-konferensens är att jag inte bara
har hunnit att lyssna på spännande föreläsningar, och lära mig så mycket, utan också
nätverkande med kollegor från olika delar av världen. Jag fick även med mig massor
av intryck och idéer. Nu förstår jag mer än någonsin varför biblioteket spelar en så
viktig roll i samhället, oavsett var i världen de har placerats.

Bild 5: Nationalbiblioteket i Aten

