
 

 

Rapport från IFLA WLIC i Kuala Lumpur, Malaysia 2018 

 

Först och främst vill jag tacka Svensk biblioteksförening för stipendiet som gjorde det möjligt för 

mig att delta i min första IFLA-kongress. Att IFLA detta år hölls i KL, Malaysia var förstås en 

upplevelse i sig.  

Jag är bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek, där jag har arbetat sedan 2005. De senaste åren 

arbetar jag främst med målgruppen personer med annat modersmål än svenska. Jag har tidigare 

arbetet med ett Somaliskt litteratur-projekt, vilket gav mig värdefulla kontakter, som jag kunde ta 

med in i projektet A Million Stories.   

 

A Million Stories 

 

Är ett två-årigt Eu-projekt som finansieras av Creative Europe. Fyra bibliotek samarbetar i 

projektet: Malmö stadsbibliotek, Roskilde bibliotek, Köln stadsbibliotek och Future Library i 

Aten. Varje bibliotek ska samla in 160 berättelser. Vi samarbetar även med lokala 

kulturföreningar, hjälporganisationer och volontärer.  

 

Syftet med projektet är att bidra till allmänhetens förståelse för vad det innebär att vara flykting. 

På vår Site www.refugeelives.eu kan de lyssna på nyanländas egna berättelser i ord, bild, poesi, 

musik och sång. Projektet bidrar till att ge flyktingar en röst i samhället. Nu vill vi sprida idén till 

andra bibliotek, skolor och andra aktörer, som arbetar med flyktingar runt om i världen. Därför 

var det ovärderligt att vi fick möjlighet att delta på IFLA 2018. 

 

 

Exhibition hall 

 

Vi hade en monter i utställningshallen där vi presenterade A Million Stories. Besökare kunde ta 

del av ett urval av intervjuer med nyanlända, som visades på en tv-skärm. De kunde också lyssna 

på berättelserna i hörlurar. På bordet presenterade vi tryckt informationsmaterial i form av svart-

vita kort, där de fick våra kontaktuppgifter. Vi hade också en längre informerande text om syftet 

med vårt projekt, skrivet på engelska av en medarbetare från Roskilde bibliotek. 

 

Vi träffade många andra deltagare och besökare från olika delar av världen i vår monter. Vi gick 

även runt till andra montrar och fick på så vis många tillfällen till nätverkande och utbyte. Vi 

märkte att det fanns ett stort intresse för flyktingars berättelser. Många visitkort utbyttes och vi 

ser nu fram emot att samarbeta med partners kring liknande initiativ runt om i världen.  

 

Vi håller nu på att sammanställa våra erfarenheter under vårt arbete med A Million Stories i ett 

toolkit. Detta gör vi tillsammans med de andra biblioteken i projektet. Tanken är att vi sedan kan 

dela med oss till andra bibliotek och institutioner som vill jobba på liknande sätt med flyktingars 

berättelser.  

 

 

 

 

http://www.refugeelives.eu/


 

 

Cultural evening  

Vi deltog även i en cultural evening, som visade sig vara en mycket fin tillställning med god mat 

från hela Malaysia, mingel & diskotek. Det blev en unik möjlighet att få ta del av Malaysias rika 

kultur och ett avslappnat tillfälle att möta de andra deltagarna från olika delar av världen och 

utbyta erfarenheter. 

 

 

Sara Sarabi och Nina Olsson i A Million Stories monter 

 

Selangor Public Library 

Vi besökte Malaysias största folkbibliotek i Selangor, 40 km från Kuala Lumpur. Vi blev hämtade 

av en chaufför, som körde oss till biblioteket. Biblioteket, som är en gåva från sultanen, ligger i en 

naturskön park med en anlagd golfbana. Vi fick en generös guidad tur under 5 timmar av 

bibliotekarien Hikmah i det vackra och påkostade biblioteket, med den senaste tekniken. 

Eftersom biblioteket har haft svårt att locka till sig barn, så har de satsat lite extra på barnen. Här 

kan man t. ex. läsa tillsammans med sitt barn under ett fantastiskt sagoträd. Här finns också 

modern teknik för att skapa egna bilder, som projiceras på en vägg.  

Vi fick titta på VR-film i en biograf med 3D och 6D-teknik. Vi fick även möjlighet att måla med 

pensel på batikdukar, en uppskattad aktivitet som de använder som biblioterapi.  

I ett rum på biblioteket finns t.o.m. ett gym, som vi också fick prova. Övriga delar av biblioteket 

var lika imponerade med generösa rum och litteratur som sponsrats av olika företag. Det blev en 

mycket intressant och lärorik dag för oss i projektet.  



 

 

Vi hoppas nu på ett biblioteksbesök från Selangor i Malmö, så att vi får möjlighet att återgälda all 

denna generositet som vi möttes av. Oförglömligt. 

 

Nizar Kebawi, Nina Olsson, Sara Sarabi, Hikmah Hassan och vår chaufför. 

 

Avlutningsvis vill jag också nämna att jag är mycket intresserad av att delta i kommande IFLA-

konferenser för att kunna dela med mig av det viktiga arbetet med att lyfta flyktingars berättelser.  

 

Men de varmaste hälsningar, 

Nina 

 

 

Nina Olsson 
Bibliotekarie 

Sektion Vuxen & digitalt 

Malmö stadsbibliotek 
205 81 Malmö 
Tel: +46(0)708-656642 
nina.olsson@malmo.se 
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