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Att resa och vara på konferens kändes konstigt efter tider av pandemi och hårda restriktioner i tider 
av covid-19. Efter att under 2019 deltagit på WLIC i Aten så blev jag nominerad och invald som 
standing comitee member i sektionen CPDWL 2021 (eller som jag också hört, sektionen med det 
omöjliga namnet). Förkortningen står för Continuing Professional Development and Workplace 
Learning. 

Årets konferens var något kortare än tidigare år och det var också något färre deltagare än tidigare. 
Efter att ha haft digitala möten under det gångna året så var det väldigt bra, givande och trevligt att 
träffa de sektionsmedlemmar som hade möjlighet att åka till Dublin. 

Syftet med att delta på WLIC är förstås större än att vara på en trevlig konferens, en skugga som 
aldrig skingrades under årets konferens var de försök till transparens och öppenhet från IFLAs 
ledning. Den soppan verkar bara bli värre och värre och jag personligen känner mig stolt över att 
Sverige är med och driver och försöker att påverka dessa i mina ögon hierarkiska och förlegade 
strukturer. 

Några av mina höjdpunkter från WLIC var:  

Public library award där världens bästa bibliotek 2022 enligt IFLA är, Missoula Public Libray: 
https://vimeo.com/733681880?fbclid=IwAR3_Ogwl-
OFtnLYjAFcoZowunrk_bJ20J8WL64l3lLsuZ0c6rzmZYfn5xic 
Jag tycker att exteriört är det en ganska ointressant byggnad - men lite mer spännande på insidan. 
Det verkar ha en hel del av de funktioner vi tänkt in i det om- och tillbyggda stadsbiblioteket som just 
nu planeras i Helsingborg. Även de övriga nominerade biblioteken i Ogre, Ithra och Århus är värda att 
titta extra på. 
 

 



 
Coaching initiativet som sektionen anordnade tillsammans med Management and marketing tyckte 
jag blev väldigt lyckat och vi fick fin feedback i utvärderingen efteråt. Under ca 30 minuter kunde 
deltagarna bli coachade i valfri fråga kring professionella vägval eller utmaningar. Under tillfället får 
deltagaren själv möjlighet till att reflektera och hitta lösningar på sina frågeställningar. Under 2021 
anordnade sektionen online coaching veckorna efter konferensen och i mitten av november 2022 
kommer det att finnas nya tillfällen att anmäla sig till för att bli coachad online.  
 
Andra givande samtal som jag deltog i var Knowledge Café där jag också tog anteckningarna kring det 
bord som samtalade kring ”Möjligheter till hemarbete efter pandemin”. Samma, men ändå väldigt 
olika, från total lockdown till Sveriges mer öppna lösningar gav många spännande samtal kring 
utmaningar och erfarenheter från flera av jordens hörn. 
 
Ytterligare en höjdpunkt under konferensen tycker jag att posterutställningen är, så mycket 
fantastiska projekt och samarbeten som görs och så mycket kunskapsdelning som äger rum under 
dessa timmar! 
      
    

 
 



 
 
 
Slutligen så blev det en bra summering, många samtal, skratt och nya kontakter. Det var också 
trevligt att kunna passa på att se lite av Dublin med besök på Book of Kells, Nationalbiblioteket och 
ett Literary pub crawl! 
 
 

 
 


