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WLIC 2017, Wroclaw, var min andra IFLA-konferens. I år hade jag lite mer koll på läget och
kände att jag fick ut ännu lite mer av konferensen. Dels är jag nu standing comittee member i
sektionen Management and Marketing och dels antogs min poster till Poster Session.
Jag och Jennifer – båda nya i sektionen
Management and Marketing
Det som dominerade årets konferens var
naturligtvis diskussionerna kring Global Vision.
För mig var det bra att få tid att sätta mig lite
bättre in i hur diskussionerna förs. På
expertnätverket för folkbibliotekschefer i
september kommer vi nämligen att göra en
Global Vision Discussion. Det känns som
väldigt angeläget att vi för den diskussionen,
eftersom det – vad jag förstått – inte genomförts
några andra diskussioner på folkbiblioteken i
Sverige.
Ytterligare en diskussion som jag upplevde genomsyrade konferensen var diskussionen om
yttrandefrihet kontra censur. Den togs delvis upp under seminarier, men framförallt upplevde
jag att det var en levande diskussion konferensdeltagare emellan.
Nätverkande är en viktig del av konferensen. I år återknöt jag kontakten med en
skolbibliotekarie från Makedonien som jag träffade i Columbus. Hon hade idéer på samarbete
i form av ett barnboksprojekt med barn från Sverige och Makedonien. Jag har framfört
idéerna till skolbibliotekarierna i Mjölby och de var positiva till idén!
Library On Tour på Poster Session
Under måndagen och tisdagen fick jag möjlighet att
presentera en poster under Poster session. Jag hade
en poster om Mjölby biblioteks projekt Bibblan på
stan/Library On Tour. Detta var väldigt givande!
Dels var det många som ställde frågor om vårt
projekt – och jag fick förklara och berätta. Frågorna
gjorde också att jag fick reflektera över varför vi har
valt att genomföra vårt projekt på just det sättet vi
gjort och hur vi kunde gjort istället. Många av de
som ställde frågor berättade dessutom gärna om sina
egna projekt, vilket gav mig många nya tankar och
idéer.

Det allra viktigaste under konferensen, för mig som ny standing committee member, var dock
att träffa min sektion och sätta mig in i deras arbete. Management and Marketing är en aktiv
sektion med många engagerade medlemmar. I år hade de en Satellite Conference i Bergen på
temat Managing Change. Tyvärr hade jag inte möjlighet att delta, men konferensen verkar ha
varit lyckad. Sektionen hade en session på onsdagen – Branding, Bridging, Building: Telling
and Selling the Space Story – som jag lyssnade på.
Förutom våra Business meetings hade vi ett brainstorming-möte om vad vår open session för
nästa år ska handla om. Jag var med på mötet och kommer vara ansvarig för planeringen av
vår open session till nästa år. Tanken är att det ska handla om nya metoder för att
marknadsföra och nå ut med bibliotekens budskap – och ledarskapsperspektiv på detta.
Många i sektionen arbetar på nationalbibliotek och (stora) universitetsbibliotek så jag tänker
att en del av min roll i gruppen blir att företräda de mindre biblioteken och folkbiblioteken.
Jag är väldigt glad att jag fick möjligheten att delta i WLIC Wroclaw 2017. Konferensen har
gett mig massor av nya tankar och idéer och nya kontakter som jag tar med mig vidare på
hemmaplan. Tack Svensk biblioteksförening!
Anya Feltreuter, Mjölby bibliotek

