
 

 

Rapport besök på Wlic2022 i Dublin 

Det var ett för mig mycket uppskattad och lärorikerfarenhet att delta på Wilic2022. Jag 
deltog både som medlem och i egenskap av ledamot i IFLA-sektionen Library Services to 
Multicultural Populations. Det var också mitt första besök på Irland och Dublin. Man kan gott 
säga att jag fick blodad tand för vidare engagemang i IFLA:) 

 

Inför resan  

Deltog jag på Newcomers session via zoom med bla IFLA president Barbera Lison. Mycket 
bra pepp och prepp för förstagångsdeltagaren. Vi fick övergripande information om 
konferensen, vägledning och råd, samt möjlighet att ta del av andras erfarenheter och att 
dela våra förväntningar med de andra deltagarna.   

 

Konferensen 

För den som inte deltagit i liknande sammanhang tidigare slås man av den positiva 
atmosfären och energin under konferensen och det fantastiska i möjligheten att möta, 
samtala och dela erfarenheter med kollegor från andra länder. De irländska värdarna 
förtjänar en verkligen stor eloge för sitt stora och väl genomförda arbete. Som besökare 
upplevde jag det lätt att få information och vägledning för att ta del av programmet. Utöver 
sessioner och möten, erbjöds ett fint utbud av kultur och kringaktiviteter som studiebesök, 
guidade turer och uppslag till kvällsaktiviteter. 

 

Programpunkter och aktiviteter  

 

Tisdag  

Opening Session. En fin öppning av konferens med bla Dublins borgmästare, IFLAS president 
Barbara Lison och mycket minnesvärt och uppskattat Key note speech av Irlands fd president 
Mary Robinsson om klimatkrisen och bibliotekens roll.  

Prisutdelning för IFLA/Systematic Public Library of the Year Award 2022 som gick till 
Missoula Public Library, United States: IFLA/Systematic Public Library of the Year Award 2022 
Winner announced - IFLA WLIC 2022 

Poster area. Mycket stimulerande att strosa och prata med alla kollegor som ställde ut i 
affischhallen. Ett utmärkt tillfälle att nätverka eller lära sig mer om helt andra uppdrag och 
förhållanden. Klart en av de mest berikande och stimulerande aktiviteterna. Jag återkom 
flera dagar. Fint att sedan höra, se och stötta de svenska kollegorna.  

 



 

 

Det spanskspråkiga och det nordiska Caucuset. Intressant och av mig uppskattad träff med 
de nordiska kollegorna med bla inhopp från Barbara Lison och aktuell forskning från Norge. 
För mig var det en möjlighet att lära känna de svenska deltagarna bättre.  

Bland det för mig mest intressanta av konferensen var besöket på det spanska Caucuset. Det 
var fascinerande och lärorikt att höra kollegor från den spanskspråkiga världen dryfta 
problemställningar, samarbeten och insatser inom deras respektive områden och vad gäller 
arbetet inom IFLA. Inte minst Glòria Pérez-Salmerón (2017-2019) som ingår i nätverket. Jag 
tog med mig att spanskspråkiga medlemmar upplever utmaningar kopplat till sitt deltagande 
i IFLA där engelska är det dominerande arbetsspråket. Som svensk- och spanskspråkig slås 
man av den internationella karaktären av biblioteksarbete på ett världsspråk.  

  

Onsdag  

Morgonjogg med bibliotekskollegor. 5 km lång guidad tur från Dublin Convention Center, ut 
mot hamnen, över bron till Ringsend Park och tillbaka längs på andra sidan Liffey. Kul sätt att 
träffa nya kollegor och lära sig mer om staden.  

Session. Climate Actions - How Can Library Collections Support Climate Adaptation and 
Resilience? 

“Talking stick session”. På förmiddagen höll min egen sektion en s.k. Talking stick session på 
temat “Innovative ways to engage community support”. Ett för konferensen nytt format där 
syftet är att generera fria och inlyssnande utbyten kring ett gemensamt tema. Vi var två 
sektionskollegor som introducerade konceptet, fördelade ordet och deltog i samtalet med 
kollegor från Sverige, USA, Kroatien, Frankrike och Peru.  

Session. President’s Session: Engaging, Enabling and Connecting for the Future - in Dialogue 
with IFLA's new President-elect (SI) 

Session. Libraries and inequality. The role of regional cooperation in building just and 
sustainable societies /Bibliotecas y desigualdad. El papel de la cooperación regional en la 
construcción de sociedades justas y sostenibles. 

Nätverksträff. NINJAmeeting. Ytterligare en intressant erfarenhet för mig som 
förstagångsbesökare att ta del av hur de svenska deltagarna organiserar sig i IFLA och 
mycket angelägen diskussion kring IFLAS organisatoriska tillkortakommanden och 
utmaningar. 

Cultural evening. Middag, konsert och disco på granna biblioteket Lexicon Library beläget 
Dún Laoghaire. Utmärkt mat och samkväm med konferensdeltagarna. 

 

Torsdag 

Session. European Libraries in a Time of War: Responses to the Crisis in Ukraine.  

Session. Reading for Well Being 



 

 

Session Strengthening Indigenous Languages Through the Collaborations in Wikimedia 
Projects: Celebrating the start of the UNESCO Decade of Indigenous Languages  

Session Something Old – Something New: Transforming an Existing Building into a New 
Library (SI)  

Session. Engage Keynote (SI) med Michel Peter Edson.  Climate, Conflict, and Community: 
The role of libraries in a world on fire.  

Session. Closing Ceremony (SI) 

Övriga aktiviteter. 

Under vistelsen han jag knapphändigt men lyckosamt utforskat innerstadens fik, populära 
bokhandlare, cinematek och restauranger, och avslutade vistelsen med besök på Trunnity 
College, National Gallery och ett minst lika trevligt litterärt Pubcrawl av högsta kvalitet. 

 

Tack Biblioteksföreningen för denna fina och berikande erfarenhet! 

 

Sebastian Tarazona, Koordinator på stadsbiblioteket i Malmö och medlem av styrgruppen för 
Biblioteksföreningens Expertnätverk för mångspråk och nyanlända.  

Sebastian.tarazona@malmo.se  

 

 

  

 

  

 


