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   Örebro bibliotek 

 
Årets IFLA World Library and Information Congress (WLIC) hölls i Dublin där jag kunde delta 
tack vare Svensk biblioteksförenings stipendium. Detta var mitt andra IFLA-möte. Första 
gången var i Aten 2019.  De två tillfällena har gett mig möjlighet att träffa många deltagare 
från hela världen och jag har även fått många nya erfarenheter. 

I år deltog ca 1934 personer från 96 länder, varav ca 493 deltog på distans.   

Jag kommer att rapportera dag för dag enligt programmet från tisdag den 26/7 till fredag 
den 29/7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdag den 26/7:  

Klockan 7 på morgonen var jag i konferenslokalen för att få material och information om 
konferensen.  

Efteråt bjöds alla deltagare till Opening Ceremony där vi hälsades välkomna av ordförande 
för den nationella kommittèn, Caroline Conroy från Lord Mayor of Dublin och IFLA´s 
president Barbro Lison.  

- Inledande tal av Barbara Lison, IFLA´s president 
- Mary Robinson, Irlands tidigare president 
- Officiell invigning av IFLA´s ordförande Barbara Lison 

 
Ceremonin innehöll även några folkda 



 

• Session 054. Kl. 10.45-12.45/ Systematic Public Library of the year Award 2022 

De har valts ut utifrån 20 ansökningar från 17 olika länder.  

Fyra utvalda bibliotek från fyra olika länder har fått möjlighet att presentera sina projekt och 
resultat. De har valts ut utifrån 20 ansökningar från 17 olika länder.  

De fyra personer som representerat och presenterat sina bibliotek var: 

1- Aija Bremsmite från Ogre Central Library i Lettland. 
2- Manar Aldhwila från Ither Library i Saudiarabien. 
3- Traci Lesneski från Missoula Library i USA 
4- Marie Otergård från Gellerup Library i Danmark.  

 

Det blev Missoula Library från USA som fick priset som’’ Public Library of the year’’. 

 

• Session 070/ kl.14.30-15.45 
 The Evolving Roles of Libraries and Knowledge Management Service in 
Government: a Changing Relationship. 
 

•  Session 080 kl.16.00-17.00 

Localisation and libraries in the wake of COVID-19 

 

• Session 169 kl.19.15-20.15 
 Caucus- Nordic Countries 

 
 

 

Onsdag den 27/7: 

• Session 096 kl.10.00-11.00 
The intertwined digital and cultural heritage; a view from the Library of Trinity 
College Dublin:  
Helen Shenton pratade om sitt biblioteks historia och nutida förhållanden. Hon 
berättade om några viktiga punkter såsom uppdrag och strategier och budget 
men också problem som bibliotekspersonalen stöter på varje dag. 
Hon berättade om bibliotekets fysiska bestånd men även om bibliotekets mål och 
innehåll för sitt digitala bestånd, mål och innehåll samt samarbete med andra 
digitala bibliotek runt om i världen. 
 
 



• NINja Network meeting kl.15.15-16.45 
Nordic IFLA network 
 

• Session 160 kl.10.30-11 
Exhibition Opening 
 

• Session 113 kl.13.15-14.15 
The practice of inclusivy and connectivity in Middle East  
and North Africa(MENA) 
IFLA WLIC 2022 - Program (abstractserver.com) 
 
 

• Session 173 kl.19.00-23.00 
Cultural Evening: Lexicon central Library and cultural centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torsdag den 28/7 
 
 
Session 126 kl.8.30-9.30 
Integration Open Access Content into the Collection: Challenges and 
Opportunities 
 
Michael Levine-Clark, Jill Emery, Emma Booth och Ahava Cohen diskuterade hur 
biblioteken kan underlätta för användarna att få tillgång till bibliotekens hela 
bestånd. 
 
 
 
 
 
 



• Session 139 kl.11.00-12.15 

Something Old- Something New: Transforming an Existing Building into a New 
Library. 

Arkitekter och bibliotekarier möttes i detta seminarium. Hur kan man bygga om 
gamla byggnader till moderna bibliotek? Hur gör man för att de ska bli 
funktionella för dagens biblioteksanvändare?  

 

• Session 158 kl.16.15-17.45 
• Closing Ceremony 

 
 
 
 

 


