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Att delta på konferens igen var en underlig känsla. Samtidigt som det var väldigt roligt att kunna
träffa kollegor igen efter år av digitala möten så kändes det så ovant. I alla fall i början. Jag är invald i
IFLA-sektionen Libraries for children and young adults (CYA) sedan 2019, så efter två år av digitala
möten på grund av Covid-19 pandemin sågs vi äntligen igen. Min sektion hade flera sessioner under
konferensen och även två posters i posterutställningen. Fokus på dessa två posters var våra projekt
The world through picturebooks and The guidelines infografics

Den tre sessioner CYA ansvarade för under konferensen var;
•

Engaging youth services librarians! Enabling collaborations to update the IFLA Guidelines for
library services aged 0-18. En workshop där vi delat upp de nuvarande riktlinjerna utifrån de

områden de innehåller, och deltagarna fick välja vilket område de ville diskutera. Sedan
samlades allt material och sammanställdes, för att vi ska kunna uppdatera riktlinjerna.

•

Read, Play, Learn – Safely! Inspiring youth services librarians with global connections.

En föreläsning där CYA sektionens medlemmar föreläste om olika projekt och program som finns i
sektionen. Till exempel Safer Internet Day som bilden visar.

•

Climate action in libraries – Creating a more sustainable future by engaging and inspiring
youth. Föreläsning kombinerad med en workshop. Detta genomfördes tillsammans med
ENSULIB sektionen (Environment, Sustanability and Libraries section) En välbesökt session
med inspirerande talare och livlig diskussion efteråt.

I år var konferensen färre dagar än tidigare år och det var också färre deltagare än vanligt. Men
under dagarna så mötte jag nya kollegor från olika delar av världen och det är dessa möten som är en
så stor del av varför det är så givande att delta på konferensen.
Under avslutningssessionen på konferensens sista dag delas utmärkelser ut dels till enskilda för
förtjänstfullt arbete, och en sektion får Dynamic Unit and Impact Award (DUIA). Väldigt glädjande att

min sektion, Libraries for Children and Young Adults, blev tilldelade DUIA Special Mention. Alltså inte
själva priset utan ett särskilt omnämnande för väl genomfört arbete. Vilket vi är stolta över.

Efter konferensen deltog jag på ett av de biblioteksbesök som anordnades. På fredagen gick resan
tvärsöver Irland till västkusten och Galway. Vi besökte James Hardiman library som är ett
universitetsbibliotek. På vägen tillbaka besökte vi ett folkbibliotek, Ballinsloe public library. Del av
detta folkbibliotek var i en gammal kyrka, vilket gav en häftig inramning och bra aktustik.

Irland är ett välkomnande land. På Ballinsloe library blev vi också digitalt välkomande och likaså ute
på stan i Dublin, alla digitala informationsskyltar rullande olika bilder och däribland också ett
välkomnande till alla IFLA WLIC- deltagare.

Jag besökte också Nationalbiblioteket och promenerade runt en del i Dublin. Litteratur och författare
var en verklig del av staden, på många platser, väggar och på marken, fanns citat av olika irländska
författare. En häftig upplevelse.
Stort tack till Svensk biblioteksförening för möjligheten att delta.

