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Paneldiskussion vid IFLA konferensen 2019, Aten

I samband med IFLA-konferensen 2019 beviljades jag ett resestipendium från Svensk
biblioteksförening för att som förstagångsbesökare kunna delta vid IFLA:s årliga konferens
som 2019 hölls i Aten. Tack vare Svensk biblioteksförening fick jag möjligheten att uppleva
både IFLA-konferensen med allt dess innehåll men också tillfälle att besöka en minst sagt
historisk stad, Aten. När jag inte befinner mig på konferens i Aten arbetar jag som
bibliotekarie med inriktning mot forskarstöd och undervisning på Försvarshögskolans
bibliotek, Anna Lindh-biblioteket, i Stockholm.
I och med att detta var mitt första besök på en IFLA-konferens började jag mitt
konferensdeltagande med att delta vid öppningssessionen och även den session som vänder
sig till förstagångsbesökare. Det var ett bra beslut då det på grund av IFLA-konferensens
storlek finns så oerhört mycket sessioner och program som pågår och att det tar ett tag att
förstå sig på hur IFLA fungerar. Det finns ju en mängd olika grupper, sektioner och instanser
som inte gör det helt lätt för en förstagångsbesökare men några dagar in i konferensen började
det falla på plats hur allt hänger ihop.
Under konferensen deltog jag i ca 20 olika typer av program med allt ifrån workshops till
sociala event. Mina favoriter bland dessa var framför allt de program som innehöll samtal och
diskussion och där man fick tillfälle att prata med andra konferensdeltagare om olika ämnen.
Jag träffade både bibliotekarier och andra yrkeskategorier som på ett sätt eller annat har med

bibliotek att göra och det blev en hel del intressanta möten. Jag har tidigare deltagit flera olika
konferenser i arbetet och tycker att just mötet med andra bibliotekarier och de samtal som
uppstår är det som är mest intressant med dessa konferenser. Det som är lite unikt med just
IFLA-konferensen är att man möter bibliotekarier och andra yrkeskategorier som kommer
från många olika typer av bibliotek, vilket inte alltid är fallet när man åker på mer
ämnesspecifika konferenser. På en IFLA-konferens kan du springa på bibliotekarier från
skolbibliotek men också bibliotekarier som arbetar på ett myndighetsbibliotek. Just denna
blandning av erfarenheter och perspektiv var verkligen något som jag tyckte kom fram under
konferensen och jag fann tillfälle att inspireras både från ett och annat skolbibliotek men
också hur ett danskt folkbibliotek arbetar lässtimulerande för tjejer i tonåren. Det är just
konferensens breda perspektiv med program inom många olika områden som gör den så
intressant.
Något annat som jag inspirerades av var program som ”Hot Topics” och ”Lightning talks” där
man blandade både högt och lågt. Jag gillade verkligen de typer av program som erbjöd en
mångfald av infallsvinklar och perspektiv och där man fick höra lite allt möjligt. Det finns en
poäng med att kunna blanda högt och lågt just för att skapa inspiration och
kunskapsinhämtning.
Till vardags arbetar jag som sagt med frågor som rör forskning och forskarstöd och passade
därmed på under konferensen att hålla lite utkik efter det frågor som berör just mitt
arbetsområde. Det blev en hel del intressanta samtal om öppen tillgång, öppen vetenskap och
Plan S och det gavs många tillfällen att prata om dessa utifrån olika perspektiv. Jag hade som
tur var möjligheten att delta vid ett kunskapskafé då dessa frågor avhandlades och lärde mig
mycket om hur dessa frågor hanteras i andra delar av världen. Just när det gäller vetenskaplig
kommunikation kan det ibland vara lätt att anta att det ser likadant ut världen över men det
finns stora skillnader vad gäller tillgång till publicerad vetenskap vilket jag påmindes om i
samtal på kunskapskaféet.
Ett starkt tema under konferensen som återkom i lite olika former var frågan kring karriär och
personlig utveckling. För mig som förstagångsdeltagare hade jag inte så stor kunskap om att
detta var en del inom IFLA med en sektion som arbetar just med karriär och personlig
utveckling. Jag tyckte både det var intressant och inspirerande att ta del av deras program men
förvånades lite över att det på konferensen fanns ett fokus på just karriär inom IFLA:s egen
organisation. Det är ju inte helt orimligt med tanke på att det ständigt behövs nya aktiva inom
organisationens sektioner och grupper men det var lite av en ögonöppnare att vid
förstagångsbesökarsessionen höra om olika individers karriärsresa genom IFLA. Det var
minst sagt lärorikt att höra om alla olika grupper och konstellationer som man kan engageras i
trots att det stundtals blev lite förvirrande.
Sist men inte minst vill jag sammanfatta med ett stort tack till Svensk biblioteksförening och
att jag gavs möjligheten att åka på konferensen. Jag hoppas i framtiden kunna delta vid fler
IFLA-konferenser för att både möta andra bibliotekarier men också för att lära mig nya saker.
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