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Reserapport. Transforming libraries transforming societies IFLA WLIC 
2018 Kuala Lumpur 
 
Alla biblioteksmedarbetare bör någon gång i sitt yrkesliv allvarligt 
överväga att delta på en IFLA-konferens. Det är otroligt häftigt att känna 
gemenskapen i detta världsomspännande nätverk där vi alla har 
demokrati, läsning och folkbildning som gemensamma fokusområden. 
  
Konferenserna anordnas varje år och medlemsländerna turas om att 
vara värdland. Senast konferensen arrangerades i Sverige var 2010 i 
Göteborg på Svenska mässan och då var jag med som en av många 
volontärer. Jag och några kollegor passade då även på att presentera 
en poster i utställningshallen. 
 
I år ägde konferensen, den 84:e i ordningen, rum i Kuala Lumpur, 
Malaysia, och jag kunde åka dit tack vare ett resebidrag från Svensk 
Biblioteksförening. Som reskamrat hade jag Anette Mjöberg som 
förutom sitt arbete som bibliotekschef i Hässleholm också fungerar som 
kontaktperson för IFLA i Sverige. Anette är en av många svenska 
bibliotekarier med uppdrag inom någon av IFLAS många Standing 
committes, vilket självklart blev ett mervärde för en nykomling som mig. 
Genom Anette kom jag med på middagar och andra sociala aktiviteter 
utanför programmet och fick en snabb ingång till många nya kontakter.  
Förutom några spännande seminarier och en magnifik 
posterutställningar var det just samtalen med bibliotekarier från hela 
världen som var den stora behållningen för mig. 
 
Konferensen som pågår under en vecka innefattar mängder av möten 
och sammankomster, workshops, föreläsningar, posterutställning, 
studiebesök och organiserad social samvaro. Antalet delegater var i år 
3 500 st från sammanlagt 111 länder inklusive ca 1 000 inhemska 
deltagare.   
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Programmet var väldigt omfattande och med många valmöjligheter. 
Några punkter var dock obligatoriska som Opening session och 
Newcomers session. Alla vi som var med för första gången hälsades 
välkomna med en matnyttig  introduktion till IFLA och konferensen, ledd 
av generalsekreterare Gerald Leitner. Öppningsceremonin som följde 
direkt efter var väldigt fin med dansuppvisningar och tal av såväl 
ministrar och biblioteksledare från värdlandet som IFLAS president och 
generalsekreterare. Och det var en väldigt speciell känsla att få dela 
upplevelsen med så många kollegor från hela världen. 
 

  
 
Kvaliten på föreläsningarna under konferensen var väldigt skiftande. I 
de fall papers fanns tillgängliga i programmet var det lättare att hänga 
med i presentationerna. Några sessioner var särskilt intressanta för mig. 
En föreläsningssession handlade om folkbiblioteket som trygg plats med 
föreläsare från bla Toronto och Rios de Janeiro, där jag både kände 
igen mig i resonemangen och fick nya infallsvinklar. En workshop om 
coachning där jag fick hoppa in som just coach var kul och gav mycket 
tillbaka. Sessionerna om Librarian fashion och prisbelönta 
marknadsföringsaktiviteter var också kul och tankeväckande och med 
proffsiga presentationer. Och självklart var det roligt att få vara med när 
priset till årets bästa (nya) bibliotek delades ut. 
 
Som traditionen bjuder anordnades en Cultural evening några dagar in 
på konferensen. För en förstagångsbesökare blev upplevelsen närmast 
magisk.  Volontärer kantade gatorna i kvarteren mellan 
konferensanläggningen och festplatsen så ingen riskerade att gå vilse. 
Utbudet av mat var minst sagt generöst och innefattade säkert det 
mesta av vad landet har att erbjuda. Under kvällen bjöds vi också på 
danuppvisningar på flera scener samtidigt. Mäktigt! 
 
Jag ägnade också mycket tid åt att besöka posterutställningen och 
prata verksamhetsutveckling med utställarna i de olika montrarna. Nu 
vet jag bla att i Sydkorea är Boken kommer en digital nationell 
angelägenhet, i Kenya hjälper bibliotekarier till med att skriva CV och 
peppa inför anställningsintervjuer och i Vaggeryd byggs det ett 
musbibliotek (!).  
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Den enda besvikelsen var att jag inte lyckades besöka ett enda bibliotek 
under min vistelse i Malaysia. Av olika anledningar åkte jag hem en dag 
för tidigt och missades därför de studiebesök som avslutade 
konferensen. Sista eftermiddagen åkte jag på vinst och förlust ut till ett 
skolbibliotek som jag blivit rekommenderad men möttes av en vakt och 
en handskriven lapp ”Closed”. Alla bibliotekspersonal i Malaysia var på 
konferens. 
 
IFLA är en enormt stor och hierarkisk organisation men gav under 
konferensen intryck av att ha en tydlig ambition till förnyelse och inte 
minst föryngring. Presidenten Gloria Peres-Salmeron från Spanien är en 
härlig förebild både på dansgolvet och i talarstolen med citat som ”Sluta 
klaga. Agera!”. 
  
Sammanfattningsvis var WLIC en mycket spännande erfarenhet och jag 
är väldigt glad och tacksam över Biblioteksföreningens resestipendium 
som gjorde det möjligt för mig att vara med. Tack också till min 
arbetsgivare Kultur-och fritidsförvaltningen i Landskrona som lät mig 
åka på arbetstid.  
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