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Konferensen
Under året har det varit en del diskussioner kring varför IFLA väljer att hålla den
årliga konferensen I Malaysia, ett land som rankas till 145:e plats av 180 i RSFs World
Press Freedom Index och ett land som tillämpar kroppsbestraffning på HBTQpersoner.
Jag förstår att många människor valt att inte åka i år, samtidigt tänker jag att det
finns en annan dimension till att konferensen hålls i ett land som Malaysia. Det här
året deltog 3500 delegater från 112 olika länder i WLIC och som jag förstår det var
nästan en tredjedel av deltagarna från Malaysia. Det fanns flera programpunkter på
programmet som behandlade HBTQ-frågor, yttrandefrihet och frågor om
människors lika värde, till exempel:
FAIFE arrangerade en session på temat Intellectual Freedom in a Polarized World.
Sessionen livestreamades och finns att se på: https://2018.ifla.org/live-streaming-wlicifla-2018 En av presentationerna handlade om yttrandefrihet, och om hur regeringen
kan införa undantag i yttrandefriheten, i Malaysia.
På en annan session presenterade Brittany Jacobs ett paper angående avsaknaden av
queera karaktärer I amerikanska bilderböcker. Det finns att läsa här:
http://library.ifla.org/2222/1/218-jacobs-en.pdf

Ytterligare en session på temat var “Sanctuaries in the city: the Public Library as a
safe place”. Alla presentationer handlade på något sätt om folkbiblioteket som en
fristad för utsatta grupper. Ett paper handlade särskilt om hur hemlösa HBTQpersoner i Canada andvänder folkbiblioteket för att söka information:
http://library.ifla.org/2144/1/114-walsh-en.pdf
Som vanligt är det bara en bråkdel av alla sessionerna som hinns med! En rolig nyhet
för i år var att IFLA livestreamade flera föreläsningar. Därmed kunde man se dessa i
efterhand och prioritera de som inte livestremades. Förutom Opening Session och
European samt Nordic Caucus var jag på sessioner som handlade om
kommunikation för IFLAS professionella units, om copyright, blockchain och en
session om samlade e-resurser i Malaysia. Jag var också på Public Library Award och
fick ”besöka” flera spännande bibliotek. Ett nytt grepp i år var ”Lightning Talks” –
korta presentationer av aktuella biblioteksprojekt där ”vem som helst” i förväg
kunde anmäla sig för att delta. Många av dessa korta presentationer var väldigt
intressanta och det var kul att kunna få kortare inblickar i så många olika projekt.
Förra året var det mycket prat om Global Vision och jag tycker att man med glädje
kunnat uppmärksamma att mycket av det som då var prat nu verkligen genomförts.
Förutom att flera föreläsningar livestreamades, så att människor som inte var på
konferensen ska kunna ta del av det som diskuteras och de nya ”Lightning Talks”
fanns det möjlighet att komma till utställningshallen och prata med
generalsekreteraren, presidenten och den kommande presidenten vid några givna
tillfällen. Under konferensen lanserades även Ideas Store – en möjlighet för varje
person att, utifrån de 10 områdena i Global Vision komma med idéer på hur vi ska
nå upp till målen.

Arbetet i sektionen
Förra året blev jag ansvarig för vår sektions program under WLIC 2018. Jag tackade
ja utan att riktigt veta vad jag gav mig in på. Jag har arrangerat temadagar och
föreläsningar i Sverige och tänkte att det inte borde vara så stor skillnad. Men det var
rätt mycket mer arbete. Dels skulle det göras ”call för papers” (alltså låta de som ville
hålla en presentation skicka in förslag på vad de ville prata om), dels skulle det läsas
papers, väljas ut föreläsare och kontakt skulle hållas med de som skulle hålla
presentationer. Det var roligt och lärorikt och till min hjälp hade jag två fantastiska
sektions-kollegor!
Vi hade lagt fokus på att vår session “Expand your reach in the Digital World: How
to be at 1000 places at once” skulle vara intressant, snabb (inte läsa innantill i 2
miljoner papper som tyvärr förekommer ibland på konferenserna) och nytänkande.
Och sessionen blev verkligen lyckad så det var värt allt jobb! Vi hade runt 200
åhörare, föreläsarna höll mycket intressanta presentationer och många sa efteråt att
de verkligen uppskattat vår session.

Under konferensen hade vi två business meetings med sektionen. Till det första
mötet kom det väldigt många åhörare, vilket var väldigt roligt.
Aktuellt i vår sektion är dels arbetet med att förbättra IFLA BibLibre Marketing
Award. Här har jag inte varit så involverad eftersom jag inte sitter med i juryn. Dels
kommer vi starta upp ett samarbete med sektionen CPDWL (Continuing Professional
Development and Workplace Learning). Under WLIC genomförde CPDWL sin första
coaching session. Det handlar om att coacha individen på olika områden. Tanken är
att individen ska få hjälp att gå vidare i sin karriär, lära sig hantera olika situationer
osv. Detta kommer jag jobba med under det kommande året, eftersom jag blev
utsedd till Management & Marketings representant i arbetet. Det ska bli väldigt
spännande!

Ytterligare en uppgift jag kommer arbeta med under det kommande året är att skriva
ett första utkast till en kommunikationsplan för vår sektion. Jag kommer ingå i en
grupp tillsammans med några andra sektions-kollegor.
På vårt andra business meeting beslutade vi även att sektionens Mid Year-meeting
kommer hållas i Stockholm i februari 2019. Jag ser fram emot att planera för detta och
det ska bli väldigt roligt att få berätta mer om svensk biblioteksverksamhet för mina
sektions-kollegor.

Studiebesök
I år hoppade jag över biblioteksbesöken i slutet av konferensen. Dock passade jag på
att besöka Nationalbiblioteket i Kuala Lumpur. Vi fick en fin visning av deras
motsvarighet till år digitala verkstad och möjlighet att prata en del om hur de arbetar
med den digitala klyftan.
Jag är väldigt glad att jag fick möjligheten att delta i WLIC Kuala Lumpur 2018.
Konferensen har gett mig flera nya tankar och idéer som jag tar med mig hem till
Sverige och Mjölby. Detta är min tredje konferens och jag känner att det har varit mer
utvecklande för varje gång eftersom jag har varit mer insatt och kunnat delta och föra
vidare information på ett annat sätt.
Förra året hade jag en intern fortbildning med min personal på Mjölby bibliotek och
jag tror att så gott som alla var med i röstningen för Global Vision. Eftersom det finns
möjlighet att se livestreamade föreläsningar i år kommer vi ha en intern fortbildning
då vi ser en föreläsning tillsammans och diskuterar den i personalen. Eftersom jag för
närvarande är den enda i personalen på Götabiblioteken som är aktiv i IFLA brukar
jag även få möjlighet att informera cheferna i Göta.
Det roliga med att vara aktiv i en sektion är att dessutom att arbetet inte slutar med
att WLIC är över utan att jag har pågående projekt och samarbeten med mina
sektions-kollegor hela året.
Tack Svensk biblioteksförening för denna möjlighet!
Anya Feltreuter, Mjölby bibliotek

