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Vid	  en	  summering	  av	  årets	  World	  Library	  and	  Information	  
Congress	  i	  Lyon	  gör	  jag	  följande	  högst	  ovetenskapliga	  
reflektion:	  Bland	  alla	  akronymer	  som	  flyger	  omkring	  i	  luften	  
sådana	  här	  gånger	  är	  nog	  de	  vanligaste	  MOOCs	  (Massive	  open	  
online	  courses),	  MIL	  (Media	  and	  information	  	  literacy)	  och	  TDM	  
(Text	  and	  data	  mining).	  
Konstaterade	  också	  att	  Lille	  Prinsen,	  vars	  födelsestad	  detta	  är,	  
lyste	  med	  sin	  frånvaro.	  Är	  han	  inte	  modern	  längre?	  
	  

	  

	  

	  

	  
ONLY	  LYON	  
Lyon	  är	  en	  vacker	  stad.	  Den	  är	  väldigt	  speciell	  med	  de	  två	  floderna	  Saône	  och	  Rhone	  som	  flyter	  
parallellt	  en	  bra	  bit	  och	  sedan	  går	  ihop	  i	  ”confluencen”.	  Staden	  är	  både	  ny	  och	  gammal	  och	  det	  finns	  
gott	  om	  av	  pittoreska	  platser	  och	  byggnader.	  Man	  satsar	  stora	  pengar	  på	  kultur	  och	  kulinariskt	  sägs	  
Lyon	  tillhöra	  världseliten.	  Stadens	  symbol	  är	  lejonet	  och	  jag	  gillar	  verkligen	  devisen	  ”Only	  Lyon”,	  som	  
är	  mycket	  fyndig.	  



	  
	  
Till	  Lyon	  
Det	  fanns	  nog	  inte	  i	  mina	  fantasier	  att	  jag	  skulle	  åka	  till	  IFLA	  i	  Lyon,	  men	  tack	  vare	  stöd	  från	  Svensk	  
biblioteksförening	  blev	  det	  en	  realitet.	  Efter	  några	  semesterdagar	  i	  Paris	  var	  det	  dags	  att	  sätta	  sig	  på	  
det	  ”train	  rapide”	  som	  skulle	  föra	  mig	  till	  Lyon.	  Och	  ”rapide”	  var	  det	  –	  bara	  2	  timmar.	  
	  
Venue	  
Kongressen	  hölls	  på	  Lyon	  Convention	  Centre,	  vilket	  ligger	  en	  kvarts	  busstur	  från	  stadens	  centrum.	  
Det	  var	  en	  mycket	  imponerande	  byggnad	  som	  fungerade	  utmärkt	  att	  inrymma	  de	  massor	  som	  
vallfärdat	  till	  IFLA:s	  världskongress.	  Diverse	  konstverk	  i	  övernaturlig	  storlek	  var	  insprängda	  i	  miljön,	  
såsom	  detta	  synnerligen	  resliga	  pizzabud.	  
	  

	  
	  
Invigningen	  
Efter	  sedvanlig	  Nordic	  Caucus	  på	  lördagskvällen,	  då	  man	  hade	  tillfälle	  att	  se	  vilka	  nordbor	  som	  var	  på	  
plats,	  blev	  det	  äntligen	  dags	  för	  invigning	  på	  söndagens	  förmiddag.	  Eftersom	  Lyon	  är	  en	  filmstad	  
inleddes	  ceremonin	  med	  en	  betraktelse	  över	  de	  mästerliga	  bröderna	  Lumière	  som	  härstammar	  från	  
denna	  stad.	  IFLA:s	  president	  Sinikka	  Sippilä	  talade	  under	  parollen	  ”Strong	  libraries	  –	  strong	  societies”.	  
Keynote	  var	  filosofen	  Bernhard	  Stiegler.	  I	  övriga	  inslag	  var	  flera	  inbjudna	  talare	  endast	  med	  på	  länk	  
vilket	  drog	  ner	  intrycket	  av	  invigningen.	  Satt	  också	  och	  längtade	  efter	  lite	  musik	  eller	  poesi.	  (Min	  
bästa	  IFLA-‐invigning	  är	  fortfarande	  Glasgow	  med	  Seamus	  Heaney	  läsande	  poesi	  och	  en	  enarmad	  man	  
som	  sjöng	  Beatles…).	  Nåväl,	  avslutningsvis	  kom	  hip-‐hop-‐gruppen	  ”Pockemon	  Crew”	  och	  det	  var	  
förstklassig	  underhållning.	  
	  
Sessionerna	  
Jag	  har	  ju	  varit	  på	  IFLA	  ett	  antal	  gånger	  och	  tycker	  att	  föredragen	  på	  årets	  kongress	  generellt	  höll	  
ovanligt	  hög	  klass.	  Det	  var	  många	  sessioner	  som	  inspirerade	  mig.	  Jag	  nämner	  nedan	  i	  korthet	  lite	  
kring	  de	  olika	  sessionerna.	  Abstracts	  av	  de	  flesta	  föredragen	  finns	  på	  http://conference.ifla.org/past-‐
wlic/2014/ifla80/programme-‐and-‐proceedings-‐full-‐printable.html#saturday-‐16-‐august-‐2014	  
	  
Session	  68	  –	  OCLC	  Industry	  Symposium:	  Links	  and	  entities	  
OCLC	  passar	  alltid	  på	  att	  framhäva	  sin	  storhet,	  men	  helt	  klart	  tänker	  detta	  företag	  alldeles	  rätt	  i	  fråga	  
om	  metadata	  och	  hur	  den	  ska	  användas	  och	  presenteras.	  Efter	  sedvanlig	  reklam	  för	  företaget	  i	  stort	  
och	  OCLC:s	  World	  Share	  tog	  Ted	  Fons	  vid.	  Hans	  poäng	  var	  att	  bibliotekskatalogerna	  visar	  alldeles	  för	  
mycket	  information.	  Det	  vore	  bättre	  att	  göra	  som	  t	  ex	  Amazon	  och	  endast	  exponera	  de	  viktigaste	  
entiteterna	  och	  relationerna	  mellan	  dessa.	  Ungefär	  som	  bilden	  nedan	  där	  man	  endast	  presenterar	  
entiterna	  ”person”,	  ”place”,	  ”object”,	  ”concept”,	  ”organisation”	  och	  ”work”.	  
	  



	  
	  
	  
Session	  82-‐	  plenary	  session	  
Prinsessan	  Florentine	  av	  Holland	  höll	  denna	  plenary	  session.	  Hon	  är	  djupt	  engagerad	  i	  läsutveckling	  
och	  grundade	  2004	  ”Reading	  and	  Writing	  Foundation”.	  Hon	  ställde	  kloka	  frågor	  till	  auditoriet	  såsom	  
”Är	  biblioteken	  hotade?”	  ”Vilka	  har	  en	  plan?”	  Hennes	  uppmaning	  var	  klar:	  ”Var	  lite	  smartare!”	  
”Taylor	  your	  stories!”	  ”Spot	  the	  right	  time!”.	  Hon	  hade	  också	  exempel	  på	  hur	  en	  minutlång	  video	  på	  
YouTube	  kan	  ge	  mer	  än	  långa	  dokument.	  
	  
Session	  86	  –	  Universal	  Bibliographic	  Control	  in	  the	  Digital	  Age:	  Golden	  Opportunity	  or	  Paradise	  Lost	  
De	  olika	  katalogsektionerna	  hade	  gått	  ihop	  i	  ett	  jätteprogram	  på	  över	  6	  timmar.	  Ted	  Fons	  från	  OCLC	  
inledde	  och	  utvecklade	  tankarna	  från	  söndagens	  symposium.	  Parollen	  var	  ”Things,	  not	  strings”	  och	  
han	  utlovade	  att	  ”next	  generation	  search	  will	  give	  results	  as	  people	  see	  the	  world…”.	  Rebecca	  Lubas,	  
USA,	  talade	  om	  att	  vi	  alla	  är	  katalogisatörer	  eftersom	  crowd-‐sourcing	  nu	  nått	  en	  betydande	  massa.	  
Robert	  Holley,	  USA,	  höll	  ett	  intressant	  föredrag	  om	  egenutgivning.	  Den	  växer	  lavinartat,	  men	  
egenutgivna	  böcker	  återfinns	  inte	  i	  kataloger	  och	  tas	  inte	  om	  hand	  av	  t	  ex	  LC.	  Många	  fler	  intressanta	  
föredrag	  rymdes	  inom	  denna	  session,	  såsom	  Patrick	  Le-‐Boeuf	  som	  pratade	  om	  problemet	  med	  FRBR	  
och	  seriella	  publikationer.	  	  
	  
Session	  108	  –	  Open	  Access	  Converging	  on	  Collection	  Development	  
Under	  sessionen	  talade	  personer	  från	  olika	  länder	  kring	  hur	  man	  hanterar	  frågan	  kring	  Open	  Access.	  
Många	  undersökningar	  beskrevs	  men	  väldigt	  få	  institutioner	  tycks	  ha	  implementerat	  strategier	  för	  att	  
införliva	  OA-‐material	  i	  sina	  samlingar.	  Mycket	  stora	  skillnader	  kan	  man	  se	  mellan	  olika	  världsdelar.	  
	  
Session	  11	  –	  Research	  in	  the	  big	  data	  era	  
Tisdagsförmiddagen	  bjöd	  på	  en	  rad	  intressanta	  föredrag	  arrangerade	  av	  bland	  andra	  sektionen	  
Academic	  and	  Research	  Libraries.	  Som	  rubriken	  antydde	  handlade	  det	  mycket	  om	  att	  hantera	  stora	  
datamängder	  och	  begreppet	  TDM	  –	  text	  and	  data	  mining	  -‐	  lyftes	  fram.	  Här	  finns	  stora	  problem	  
eftersom	  förlagens	  copyrightregler	  inte	  tillåter	  TDM	  fullt	  ut.	  Humanisterna	  är	  en	  grupp	  som	  förlorar	  
mycket	  på	  detta.	  LIBER	  har	  tagit	  frågan	  på	  sitt	  bord	  och	  kommer	  tillsammans	  med	  IFLA	  att	  arbeta	  för	  
att	  förändra	  copyrightlagstiftningen	  och	  underlätta	  TDM.	  
	  
En	  riktig	  Umeåeftermiddag	  
Tisdag	  eftermiddag	  kom	  att	  bli	  en	  riktig	  Umeåeftermiddag	  då	  inte	  mindre	  än	  fyra	  Umebor	  var	  i	  
hetluften.	  
	  
Session	  139	  User	  and	  Interface	  Challenges	  Related	  to	  Audiovisual	  and	  Multimedia	  Access	  
De	  första	  föredragen	  handlade	  om	  användarcentrerad	  design	  och	  om	  vikten	  av	  tillräckligt	  djup	  
metadata.	  Båda	  var	  mycket	  intressanta,	  men	  jag	  satt	  och	  väntade	  på	  att	  kollegorna	  Lenita	  Brodin	  



Berggren	  och	  Malin	  Josefsson	  skulle	  inta	  scenen	  med	  sitt	  föredrag	  ”New	  ways	  to	  search	  the	  library	  
catalog”.	  Här	  presenterade	  de	  ett	  projekt	  som	  Umeå	  UB	  drivit	  tillsammans	  med	  Kulturverket,	  
Lövångers	  skola,	  studenter	  vid	  Designhögskolan	  samt	  HUMlab.	  Resultatet	  blev	  ett	  alldeles	  nytt	  
gränssnitt	  som	  utgår	  från	  bilder	  och	  som	  kan	  användas	  bland	  annat	  för	  att	  söka	  på	  golvet.	  Kollegorna	  
gjorde	  en	  strålande	  presentation	  och	  det	  hela	  väckte	  stort	  intresse.	  
	  

	  
	  
Session	  151	  –	  Addressing	  the	  silence	  
Denna	  session	  hölls	  av	  den	  nybildade	  Lesbian,	  Gay,	  Bisexual,	  Transgender	  and	  Queer/Questioning	  
Users	  Special	  Interest	  Group.	  Här	  bjöds	  på	  många	  intressanta	  och	  angelägna	  föredrag	  som	  bland	  
annat	  handlade	  om	  vikten	  av	  att	  medvetet	  förvärva	  och	  marknadsföra	  LGBT-‐material	  och	  hur	  vi	  
behöver	  se	  över	  våra	  olika	  indexeringsspråk	  som	  ofta	  är	  hopplöst	  obsoleta.	  Som	  nummer	  fem	  gjorde	  
Christer	  Edeholt	  och	  Maria	  Lindgren	  från	  Umeå	  stadsbibliotek	  entré	  och	  höll	  sitt	  föredrag	  om	  ”The	  
Rainbow	  Library”.	  De	  gjorde	  en	  mycket	  bra	  presentation	  men	  tyvärr	  har	  jag	  ingen	  bild.	  
	  
Session	  167	  -‐	  Less=less;	  Managing	  for	  greater	  impact	  
Sessionen	  arrangerades	  Management	  and	  Marketing	  with	  Public	  Libraries,	  som	  alltid	  har	  bra	  
program.	  Som	  titeln	  anges	  handlade	  det	  mycket	  om	  att	  bemästra	  ett	  kyligt	  klimat	  med	  hotande	  
neddragningar.	  Flera	  föredrag	  var	  intressanta.	  I	  Spanien	  har	  man	  skapat	  begreppet	  ACTION	  där	  man	  
genom	  att	  studera	  ekonomiska	  och	  sociala	  värden	  skapat	  verktyg	  för	  biblioteken	  att	  försvara	  sin	  
position.	  I	  Australien	  arbetar	  1500	  bibliotek	  tillsammans	  med	  olika	  aktioner,	  t	  ex	  National	  year	  of	  
reading	  och	  National	  reading	  hours.	  Åke	  Nygren	  från	  Sverige	  höll	  ett	  intressant	  föredrag	  om	  
biblioteket	  som	  en	  del	  i	  ”connected	  learning”.	  På	  det	  hela	  taget	  en	  intressant	  session. 
	  
Session	  194	  –	  General	  Assembly	  
Så	  var	  det	  dags	  för	  första	  delen	  av	  General	  Assembly.	  (Andra	  delen	  är	  under	  Closing	  Session).	  
Formalia.	  Formalia.	  Formalia.	  Som	  den	  obotliga	  föreningsmänniska	  jag	  är	  tycker	  jag	  faktiskt	  det	  är	  
ganska	  roligt.	  
	  
Session	  208	  —	  Knowledge	  in	  the	  Digital	  Age	  
Knowledge	  management-‐sektionen	  höll	  i	  denna	  förmiddag	  och	  jag	  hade	  egentligen	  smugit	  in	  i	  den	  
stora	  amfiteatern	  för	  att	  lyssna	  till	  förre	  IFLA-‐presidenten	  Alex	  Byrnes	  härligt	  australienklingande	  
engelska.	  Nu	  bar	  det	  sig	  inte	  bättre	  än	  att	  Byrne	  blivit	  kvar	  i	  Australien,	  men	  det	  innebar	  för	  mig	  
högvinsten	  och	  årets	  bästa	  föredrag:	  Klaus	  Ceynowa	  från	  Bayrische	  Staatsbibliothek.	  Med	  ett	  



magnifikt	  bildspel	  i	  kuber	  lotsar	  Ceynowa	  oss	  genom	  pradigmskiftet	  i	  det	  digitala	  ekosystemet,	  där	  
begreppet	  ”item”	  inte	  längre	  finns	  utan	  har	  ersatts	  av	  ett	  gränslöst,	  i	  princip	  ändlöst	  kunskapspaket	  
sammansatt	  av	  dynamiskt	  länkade	  dataenheter.	  Mycket	  intressant	  och	  proffsigt	  och	  kryddat	  med	  
paradigmskiftesbeskrivningar	  som	  ”From	  GUI	  to	  NUI”	  och	  mycket	  annat.	  Med	  sin	  lätt	  tyskifierade	  
entgelska	  och	  sin	  stilla	  humor	  fick	  Ceynowa	  den	  digitala	  framtiden	  att	  låta	  alldeles	  väldigt	  begriplig,	  
betryggande	  och	  betagande!	  Full	  poäng!	  
	  
Utställning	  och	  poster	  sessions	  
Om	  man	  tittar	  i	  backspegeln	  var	  nog	  utställningsdelen	  betydligt	  viktigare	  för	  ett	  antal	  år	  sen.	  Idag	  
lyser	  många	  aktörer	  med	  sin	  frånvaro.	  Det	  lönar	  sig	  antagligen	  inte.	  Poster	  sessions	  är	  alltid	  
intressant,	  men	  det	  är	  väldigt	  svårt	  att	  hinna	  med	  att	  ta	  del	  av	  detta	  material.	  Behållningen	  av	  
utställningen	  var	  nedanstående	  bild.	  Vilket	  firmanamn!	  
	  

	  
	  

Reflektioner	  
Det	  är	  alltid	  spännande	  att	  vara	  på	  IFLA-‐kongress	  och	  man	  vet	  aldrig	  riktigt	  hur	  dagen	  ska	  gestalta	  sig.	  
Det	  är	  svårt	  att	  välja	  eftersom	  allting	  flyter	  ihop	  och	  ett	  intressant	  föredrag	  kan	  poppa	  upp	  i	  vilken	  
sektion	  som	  helst.	  I	  år	  hölls	  kongressen	  i	  Frankrike,	  vilket	  sannolikt	  gjorde	  att	  många	  från	  värdlandet	  
och	  övriga	  fransktalande	  länder	  höll	  sina	  föredrag	  på	  franska.	  Inte	  mig	  emot,	  men	  man	  kunde	  
konstatera	  att	  simultantolkningen	  till	  engelska	  var	  ganska	  undermålig.	  
	  
DDC	  meeting	  
Ett	  möte	  för	  användare	  av	  Dewey	  Decimal	  Classification	  System	  är	  ett	  stående	  inslag	  på	  IFLA.	  Här	  
serverades	  vi	  smått	  och	  gott	  –	  såväl	  nytt	  som	  gammalt.	  Intressant	  var	  bl	  a	  att	  höra	  om	  våra	  norska	  
grannars	  arbete	  med	  att	  städa	  upp	  inkonsekvenser	  som	  systemet	  obönhörligen	  ger	  upphov	  till.	  	  
	  
Cultural	  evening	  	  
Ett	  annat	  obligatoriskt	  inslag	  är	  ”Cultural	  Evening”,	  som	  i	  år	  hölls	  på	  ”La	  Sucrière”.	  Av	  namnet	  förstår	  
man	  att	  det	  haft	  något	  med	  socker	  att	  göra.	  Här	  utspisades	  massorna	  och	  jag	  kan	  än	  idag	  inte	  begripa	  
hur	  man	  kunde	  utspisa	  så	  många	  med	  så	  otroligt	  mycket	  god	  mat	  så	  smidigt!	  Någonstans	  har	  jag	  läst	  
att	  Lyon	  har	  världens	  bästa	  kök	  och	  det	  var	  nästan	  så	  att	  jag	  höll	  med	  under	  denna	  afton.	  
	  
Avslutning	  
Allting	  har	  ett	  slut	  och	  på	  torsdagen	  var	  det	  dags	  för	  ”Closing	  Session”.	  Diverse	  utmärkelser	  delades	  
ut	  och	  vi	  fick	  veta	  att	  2016	  kommer	  IFLA-‐kongressen	  att	  hållas	  i	  Columbus,	  Ohio.	  Kan	  det	  månne	  vara	  
OCLC	  som	  spelat	  in	  i	  valet	  av	  ort?	  Hursomhelst	  –	  innan	  dess	  skriver	  vi	  2015	  och	  då	  är	  Kapstaden	  
värdnation.	  Det	  blir	  andra	  gången	  i	  Sydafrika	  och	  man	  förstår	  hur	  mycket	  detta	  betyder	  för	  landet	  



som	  2014	  firar	  20	  år	  av	  frihet	  och	  demokrati	  (låt	  vara	  att	  vägen	  är	  lång…).	  Den	  bildpresentation	  av	  
landet	  och	  den	  sång	  och	  dans	  som	  sydafrikatruppen	  framförde	  var	  hänförande.	  
	  
Kultur	  
Att	  delta	  i	  IFLA:s	  världskongress	  är	  en	  mastodontupplevelse.	  Jag	  tillhör	  dem	  som	  aldrig	  har	  en	  lugn	  
stund,	  utan	  vill	  utnyttja	  varje	  tillfälle	  att	  lyssna	  på	  föredrag,	  gå	  på	  utställningen	  och	  träffa	  folk.	  Men	  
efter	  att	  ha	  blickat	  upp	  på	  Notre-‐Dame	  de	  Fouvrière	  varje	  dag	  på	  väg	  till	  och	  från	  mässan	  var	  jag	  
tvungen	  att	  göra	  en	  snabbexpedition	  upp	  dit	  med	  ”funikulären”.	  På	  avstånd	  är	  det	  lite	  Disney	  över	  
själva	  skapelsen,	  men	  inuti	  är	  det	  väldigt	  stämningsfullt	  och	  utsikten	  över	  Lyon	  är	  magnifik!	  
	  

	  
	  
Hem	  
På	  fredagen	  var	  det	  så	  dags	  att	  åka	  hem	  från	  denna	  fina	  stad	  och	  de	  väldigt	  intressanta	  IFLA-‐dagarna.	  
I	  min	  ständiga	  jakt	  på	  lågprisflyg	  blev	  det	  många	  timmar	  på	  Heathrow,	  men	  det	  skadar	  aldrig	  med	  en	  
brittisk	  fläkt	  också	  som	  avrundning.	  
	  

	  
	  
Tack	  
Varmaste	  tack	  till	  Svensk	  biblioteksförening	  som	  med	  sina	  generösa	  stipendier	  ger	  oss	  medlemmar	  
möjligheter	  till	  upplevelser	  som	  ofta	  inte	  kan	  genomföras	  annars	  idag.	  Vikten	  av	  att	  få	  vistas	  i	  
internationella	  bibliotekssammanhang	  och	  ta	  del	  av	  internationella	  perspektiv	  kan	  inte	  nog	  betonas.	  
Jag	  kände	  mig	  väldigt	  stimulerad	  efter	  dagarna	  i	  Lyon,	  och	  –	  som	  jag	  nämner	  ovan	  –	  var	  det	  
påfallande	  mycket	  som	  jag	  tyckte	  var	  intressant.	  Tack!	  


