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Allerførst endnu engang tak for støtten fra fonden.
Første stop på turen var for-konferencen i Joensuu. Konferencen hed ”Libraries for Young People:
Breaking through Boundaries” og blev afholdt den 9.-10. august. Konferencen afholdtes på Joensuu
Regionale Bibliotek og var et samarbejde mellem IFLA-sektionen Library Services for Children and
Young Adults og den finske biblioteksforening. I konferencen deltog ca. 100 biblioteksfolk fra i alt 21
nationer. En flot planlagt og gennemført konference, hvor vi blev modtaget meget flot af kommunen
og biblioteket i Joensuu.
Dernæst deltog jeg i IFLA konferencen i Helsinki. Konferencen var en af de største i flere år med ca.
4200 deltagere.
Jeg er medlem af og sekretær i standing comittee for IFLA sektion Library Services for Children and
Young Adults og det arbejde tager en stor del af min tid på konferencen. Sektionen havde flere
sessioner på konferencen blandt andet om projektet ”sisterlibraies” som vi har kørt i et par år.
Carolynn Rankin, Metropolitan University of Leeds har evalueret projektet og fremlagde evalueringen
sammen med flere kolleger, som viste best practise i projektet. Hertil kommer en session om ”Picture
books of the world” og en off side session på biblioteket i Sello. Picture books of the world blev
desuden udstillet på hovedbiblioteket i Helsinki, som ligger i nabobygningen til konferencecentret.
Standing comittee holdt to arbejdsmøder på konferencen. Her arbejdes med sektionens programmer
og projekter og planlægningen af næste års konference.
Jeg er desuden sektionens repræsentant i en arbejdsgruppe under FAIFE som arbejder med sociale
netværk og beskyttelse af personlige oplysninger. Arbejdet resulterer i en guideline på området.
Læs evt. mere om sektionen her: http://www.ifla.org/en/libraries-for-children-and-ya

Jeg er utrolig glad for arbejdet i IFLA og jeg mener helt bestemt, at den indsats vi yder, både som
enkelt personer og på nationalt plan, er af stor betydning for det internationale biblioteksarbejde.
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