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Invigningen av konferensen är starten av fulltecknade dagar. I år deltog 3500 
personer från 112 länder. Det finns så otroligt mycket intressant att lyssna till, 
så det gäller att försöka förbereda sitt eget schema så bra det går. 

Som deltagare på konferensen är man välkommen att vara med och lyssna vid 
de olika sektionernas möten, man behöver inte vara medlem i sektionen utan 
kan sitta med som observatör. Jag satt med vid möten i sektionen som har 
fokus på bibliotek för barn och unga - Libraries for Children and Young Adults 
Section. Intressant att ta del av sektionens arbete. Gislaveds bibliotek där jag 
arbetar är med i sektionens projektet “sisterlibraries”. Det innebär att vi har 
ett systerbibliotek någonstans i världen, för vår del ligger vårt I Westerville, 
Ohio, USA. 

                         



På måndagen deltog jag på sektionens offsite-möte som hölls på ett nytt 
bibliotek i Kuala Lumpur; The new Branch Library PUSTAKA. Vi åkte dit med 
buss och blev eskorterade dit av två personer på motorcykel. De stoppade 
trafiken så att bussarna vi åkte i kunde åka tillsammans. En ny erfarenhet att 
välkomnas med eskort. 

 

                                                               

   

På plats presenterades The new IFLA guidelines for library services for children. Efter 
det lyssnade vi till Redza A. Khairuddin, från Malaysia, tidigare president för 
IBBY (International Board on Books for Young People) Han berättade om vad 
som är aktuellt inom IBBY idag. Vi fick sedan en guidad visning av biblioteket 
som var ett barnbibliotek som inte var invigt och öppnat när vi var där, de 
berättade att de inte satt upp alla böcker ännu. Biblioteksrummet var färgglatt 
och fyllt av bokhyllor men också mycket teknik. Det fanns olika digitala spel på 
bord, väggar och golv. 



 

 

               



    

 

Posterutställning 

   

Tillsammans med Charlotta Boström från Bankeryds bibliotek i Jönköping 
deltog jag på posterutställningen. Vi presenterade en poster som hade fokus på 
makerspace. Hur arbetar vi med makerspace på våra bibliotek. Det var första 
gången jag deltog med en poster. Ett väldigt bra sätt att träffa många människor 
och prata om bibliotek och få insyn i andra länders verksamheter. Det blev 
diskussioner om bibliotek i stort men med fokus på vad ett makerspace kan 
vara, demokrati, vilket innehåll kan finnas, samarbete, marknadsföring med 



mera. Intressant att se att de utmaningar och frågor vi ställs inför kan vara de 
samma om du bor i exempelvis Finland, Singapore eller Tokyo.  

                                         

 

Lightning talks 

En intressant del av konferensen var den nya programpunkten Lightning talks. 
Många korta presentationer ifrån olika biblioteksprojekt ifrån hela världen. Ett 
väldigt bra sätt att på kort tid få mycket inspiration ifrån olika delar av världen, 
och från alla delar av biblioteksvärlden. Några jag fastnade för var ett 
universitetsbibliotek på Irland som tillsammans med studenterna uppfunnit 
sleeping pods. Istället för kaffe och energidrycker ville studenterna fylla på 
energi på annat sätt. Det resulterade i sleeping pods. Små fåtöljer man kunde 
krypa in i och sova en kort stund för att vakna mer utvilad.    

   

En representant från Europaparlamentet presenterade The MEP Library Lovers 
Group. En intressegrupp där medlemmar i Europaparlamentet, ifrån hela EU, 
oberoende av politisk inriktning, samlas i sin övertygelse om vikten av bibliotek. 



Session 

 

   

 

En av de sessioner jag deltog i var Expand your reach in a digital World: How to be 
in a 1000 places all the time som hölls av IFLA Management and Marketing. Vi 
lyssnade till bland annat till pristagarna i sektionens marknadsföringspris; New 
York Public Library och National and University Library in Zagreb. Särskilt 
roligt var de att lyssna till Bonnie Mager från Invercargill City Library, Nya 
Zeeland, ett bibliotek som på ett kreativt och roligt sätt lyckats få ihop nyheter 
och bibliotek med mycket humor i sociala medier. Vi som åhörare fick sitta ned 
tillsammans med representanter ifrån de vinnande biblioteken vilket gav oss 
chans att dela tankar och idéer med varandra. 

 



Detta var min tredje IFLA konferens och det som första gången kändes ganska 
oöverskådligt börjar nu klarna mer och mer. Jag är väldigt glad att kunna delta, 
de nya kontakter jag har fått är ovärdeliga, vilket är en väldigt positiv effekt. 
Tack vare att det idag är enkelt att kommunicera är de flesta nära, även om en 
bor i en annan världsdel.  

Slutligen ett stort tack till Svensk biblioteksförening som genom stipendie gett 
mig möjlighet att delta! 

 

Maria Alexiusson, Gislaveds bibliotek 

 


