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Sektionsarbete

I år är jag invald i IFLAs Libraries for Children and Young Adults Section. Jag är väldigt glad för
detta och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med övriga sektionsmedlemmar kring de
fokusområden sektionen arbetar med. Mitt fokus i sektionen kommer bland annat vara
Sisterlibraries vilket jag via min arbetsplats Gislaveds bibliotek varit involverad i under flera
år.
Jag deltog i sektionens två sektionsmöten vilket var givande och eftersom jag vid tidigare
konferenser deltagit på några sådana möten som observatör kändes det som jag hade lite
koll på upplägget.
Sista konferensdagen hade vår sektion en session med titeln; Digital Opportunities and
Challenges for Library Services to Children and Youth - Libraries for Children and Young
Adults. Glädjande att se att den var väldigt välbesökt.

Den första presentationen var Mixing it up! från Berlin där Benjamin Scheffler berättade om
hur de arbetar läsfrämjande med böcker och kodning. Salomon Hellman, Stockholm,

berättade sedan om Bibblix, utformandet och framtiden. Jorun Systad berättade om
Sommarboksprojekt i Norge och slutligen Anton Purnik, Moskva, om digitala tjänster i
mobilen för barn och unga. Medlemmarna som deltog i Aten på gemensamt foto ser ni här.

Konferensen
Under konferensen upplevde jag att några teman fanns med på flera platser, både bland
posterutställningen och bland föreläsningarna. Mycket fokus låg på digital teknik kombinerat
med läsning främst för barn och unga, samt hållbarhet genom till exempel Green libraries.
Helsingfors nya bibliotek Oodi presenterades på olika sätt i flera programpunkter och vi fick
ta del av deras arbete med att implementera teknik på olika sätt och också hur de arbetar
med bemanning på biblioteken i Helsingfors. Oodi blev också utnämnt till Public Library och
the year.

Även i år tog jag del av Lightnings talks. Varje föreläsare presenterar under fem minuter ett
projekt, en aktivitet, ett koncept och variationen är stor. Dessa Lightning talks tillsammans
med gemensamma föreläsningar och seminarier övriga dagar ger ett stort värde för mig i
mitt arbete. Shared reading var ett exempel. (Dikten nedan till höger är av Julia Donaldson)

Nationalbiblioteket

Jag besökte Nationalbiblioteket i Aten som är en del av Stavros Niarchos Foundation Cultural
Center (SNFCC). En fantastisk byggnad som stod klar 2016. I biblioteket finns stora öppna
ytor och är uppdelat i områden för vuxna, ungdomar och barn.

Stort tack till Svensk biblioteksförening för möjligheten att delta.
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