Turen gik til IFLA konference i Milano
Read it, show it, promote it.
Det var overskriften for vores poster-session til Ifla konference i Milano 2009. Med hjælp fra bla.
Edward Pedersens biblioteksfond var det to forventningsfulde fynske bibliotekarer som begav sig
afsted til deres næsten første Ifla konference.
Og da vi vendte hjem en uge senere, var det to begejstrede og berejste bibliotekarer der steg af flyet
i Kastrup.
Vores bevæggrund til at deltage i Ifla konference var et ønske om at formidle nogle af de
skønlitterære formidlingstiltag, som Svendborg og Odense Centralbibliotek har lavet de senere år,
til en større udenlandsk publikum. Vi ville også gerne bidrage med noget konkret til konferencen i
stedet for “kun” at være beskuere. Derfor valgte vi at deltage i poster-sessionen med 6 forskellige
formidlingsaktiviteter,og at fortælle om Litteratursiden og det samarbejdende danske
biblioteksvæsen.
Og hvordan gik det så?
Det gik over alt forventning. Allerede da vi hængte vores plakat/poster op dagen før sessionen
åbnede fik vi travlt med at snakke med folk som var interesserede i den. På sessionens to officielle
dage snakkede vi stort set uafbrudt med interesserede biblioteksfolk i 2x2 timer. Det var folk fra
hele verden, som havde rigtig mange rosende ord med på vejen til vores præsentation. “It’s
fantastic” næsten råbte en amerikansk bibliotekar. Og det var det da på en måde også - sådan at
møde folk fra hele verden og snakke bibliotek og fag med dem. Vi nød det meget og fik udvekslet
en masse visitkort med kollegaer fra rigtig mange lande.
Det italienske biblioteksblad fattede også interesse for vores poster-session. Vi blev interviewet om
indholdet på den. Det blev til en artikel som har været bragt i bladet. Åbn her i en PDF og se artiklen
på side 25
<http://www.aib.it/aib/editoria/n21/06.pdf>

Så da prisen for den bedste poster-session skulle uddeles den sidste dag, var vores forventninger
næsten i top. Desværre blev de ikke indfriet i den retning. Det blev de derimod med alle de mange
positive tilkendegivelser vi havde fået i løbet af ugen.
Ud over at deltage i poster sessionen deltog vi i flere folkebiblioteksrelaterede foredrag og
præsentationer. Igen var det spændende at møde andre kollegaer og høre om erfaringer fra andre
dele af verden.
Selvfølgelig blev der også tid til at opleve Milano og snakke med andre danske kollegaer.
Under konferencen var Tina i Radio Fyn for at anbefale den ugentlige bog, men hun fik selvfølgelig
også fortalt om konferencen.
Efter hjemkomsten fulgte Michael op med mere beretning fra Milano i Radio Fyn under hans
ugentlige boganbefaling.
PDF-filer af vores poster med tilhørende folder som vi udleverede ca. 400 stk. af på
konferencen.

Billeder fra Facebook:
http://www.facebook.com/#!/album.php?aid=100059&id=754868965
Be' om at blive ven med Michael Linde Larsen på Facebook, og se billeder og kommentar til
dem skrevet under IFLA-konferrencen.
Video lavet af Danmarks Biblioteksforening om poster sessionen
http://www.youtube.com/watch?v=mpUNBXXZDv8&feature=player_embedded

