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Jag vill inleda med att tacka för resebidraget som gav mig möjlighet att delta på min första, men 

förhoppningsvis inte sista, IFLA-kongress. Nedan beskriver jag ett urval av de sessioner jag besökte 

under veckan och vilka främst handlade om akademiska bibliotek.  

Eftersom jag vid ankomsten till Kapstaden, och kanske speciellt som förstagångsbesökare, kände mig 

aningen överväldigad av den stora kongressen med över 3000 deltagare från ca 120 länder så var 

Newcommers session på söndagen ett välkommet inslag. Vi fick höra att det var många deltagare 

från Sydafrika, Namibia och Nigeria och USA men även Sverige. Nykomlingarna fick ett varmt och 

personligt välkomnande av IFLA:s avgående president Sinikka Sipilä, som för övrigt hade valspråket 

Strong libraries Strong societies vilket avspeglades på en del av konferenssessionerna.  Vi fick även en 

del praktiska tips om hur man kan få ut så mycket som möjligt av konferensen och vistelsen i ”The 

mother city”, Kapstaden.  Redan i början av veckan slogs jag av hur välorganiserat och effektivt 

logistiken fungerade trots det stora deltagarantalet. Det fanns många volontärer på plats som gjorde 

en stor insats att hjälpa besökarna tillrätta i konferensanläggningen och med olika typer av frågor.  

På välkomstföreläsningen dök kongressens fotograf upp och både då och senare under veckan 

återkom samtal och möten som visade hur viktiga sociala medier är för att sprida information. I 

Sverige är det något vi tar för givet, vi kan välja om det är något som passar oss eller inte, medan det 

i många andra länder inte ens är självklart med tillgången till infrastrukturen och tillgången till 

internet kan regleras av politiska skäl. Det twittrades flitigt under #wlic2015 och på Instagram kan 

man få ta del av aktiviteterna som ordnades under veckan.  

Kongressens Opening session var fantastiskt välgjord och innehöll inslag av både show och allvar. Vi 

fick ta del av Sydafrikansk musik med trummor, sång och dans. Det hölls flera tal av bland andra IFLA-

presidenten och ministrar från Sydafrikanska regeringen i kultur och teknik m.fl.  Man märkte att 

detta var ett betydelsefullt möte för landet och för Kapstaden.  

En annan klargörande session hade namnet IFLA Highlights och gav en översikt av senaste årets 

arbete inom IFLA och tips om olika intressanta kongressinslag.  

Organisationen kan för en nykomling te sig mångfacetterad, komplex och svår att greppa. Man talade 

om hur IFLA arbetar genom Global involvement. International attention. IFLA arbetar bland annat för 

en hållbar utveckling och representanter har under föregående år talat om detta i FN. En hållbar 

utveckling inkluderar tillgång till information, literacy, kulturarv, natur, tillgång till IKT mm.  

I IFLA:s nya strategiska plan för 2016-2021 så framhålls områden så som kulturarv, Open Access och 

ledarskap. IFLA är involverade att utarbeta ett riskregister för kulturarv, vilket är ett viktigt arbete 

med tanke på alla pågående konflikter runt om i världen.  

Jag hade förmånen att sitta med som observatör på två kommittémöten med Academic and 

Research Libraries, vilket kändes spännande och relevant för mig som universitetsbibliotekarie. 

Under mötena gick medlemmarna igenom programpunkterna som kommittén organiserar under 

kongressen. Det skedde bland annat fördelning av arbetsuppgifter t.ex. urval av 

stipendieansökningar och söka efter sponsorer. Det betonades ett aktivt deltagande i kommittén är 

viktigt, om man inte deltar så kan uteslutning ske.  Det upprättades även en aktionsplan för Ohio-



mötet 2016, planering med deadlines. Fördelning av uppgifter, hur och vem som skulle ta emot 

papers, göra program, engagera lokala förmågor mm. 

 

En speciellt intressant session som kommittén för Academic and Research Libraries anordnade 

handlade om “Hot topics in academic and research libraries! Library support for researchers” 

Sessionen innehöll både presentationer och rundabordsdiskussioner, vilket skapade en bra 

deltagaraktivitet. Den hölls i en stor sal med många runda bord. Runt mitt bord satt sex 

universitetsbibliotekarier från olika delar av världen och man slogs av att vi har liknande 

verksamheter men väldigt olika förutsättningar. En sak som alla hade gemensamt är en önskan om 

att förbättra och utveckla forskarservicen.  

Peter Sidorko, University of Hong Kong, höll en intressant presentation “Riding the ´cycle´: Librarians 

faciliating research”. Universitetsbiblioteket där Sidorko arbetar har genomfört en undersökning där 

man undersökt forskarnas behov och inställning till biblioteket men även försökt utröna var 

biblioteket befinner sig i forskningscykeln och var det är möjligt för biblioteket att komma in och 

stötta under forskningsprocessen. Kan det vara redan vid uppstarten av nya projekt, när idéer 

utformas och finansiärer söks? Eller är det mer lämpligt under själva forskningsdelen och vid digital 

arkivering efter avlutat projekt? 

Ibland kräver universitetet och/eller forskningsfinansiärerna en så kallad datahanteringsplan av 

forskarna. Datahanteringen blir allt mer komplicerad och kräver ofta flera inblandade aktörer som 

ska samarbeta. Detta gäller såklart även andra delar av forskningens livscykel som Sidorko kallar det. 

Han betonade dock att själva forskningsbeteendet inte är cykliskt eller regelbundet.  

Även Thorsten Meyer från väldens största ekonomibibliotek, Leibnitz Information Centre for 

Economics, återkom till forskningsdata i sin presentation ”Collaboration and cooperation in RDM”. 

Meyer menade att biblioteket kan vara en stödfunktion och hjälpa till med metadata, 

datastandarder, upphovsrättsfrågor, ämnesspecifik informationssökning, digital arkivering och 

integrera dessa delar in ordinarie verksamhet. Biblioteket kan rekrytera eller internutbilda 

specialiserade databibliotekarier som stöttar och handleder forskare vid datahantering.  

 

På samma session deltog Lidia Uziel från Harvard University Library och talade om att biblioteken bör 

följa forskningspraktikens förändringar. Publiceringsmönstren har förändrats senare år inom 

Samhällsvetenskap och Humaniora och biblioteket måste ta detta i beaktande. Tekniken förändras 

men även sätten att bedöma och mäta forskningen. Det har t.ex. uppstått ökade behov av 

datavisualisering, data mining och annan analys av data. Detta ger i sin tur en förändrad roll och 

kanske nya arbetsuppgifter för biblioteket, både rörande samlingar och olika typer av tjänster. Lidia 

Uziel menar att denna utveckling av biblioteket bör ske i nära samarbete med fakulteten och 

användarna.  

 

En av kommittémedlemmarna, Reggie Raju från Kapstaden, talade om ”Open Access publishing 

support in South Africa”. För att öka den Sydafrikanska forskningens tillgänglighet och spridning är 

Open Access-publicering en bra väg eftersom forskningsresultaten annars publiceras i otillgängliga 

tidskrifter. Sydafrika tog till sig Open Access-publicering relativt tidigt och har en välfungerande 

forskningsinfrastruktur. Universiteten har utvecklat digitala arkiv för parallellpublicering men det ser 



olika ut på olika lärosäten hur kostnaderna för Open Access-publicering finansieras, Article 

processing charges. Publiceringsavgifterna belastar förvärvsbudgeten på en del universitetsbibliotek 

och Reggie Raju nämnde diamantpublicering som ett komplement till gröna vägen och guldvägen till 

Open Access. Diamantpublicering, i detta fall, betyder att lärosätet själva administrerar och 

publicerar egna Open Access-tidskrifter.    

Sista dagen var det dags för studiebesök på Cape Town University Library. Universitetet grundades 

1829 och har en internationell profil med studenter och anställda från över 100 länder. Vi fick gå en 

rundvandring på det fina campusområdet, fika och ställa frågor. Vi besökte deras äldsta 

forskningsbibliotek JW Jagger building med specialsamlingar så som kartor, handskriftsamlingar och 

rariteter från afrikanska länder. Ett prioriterat arbete med digitalisering pågick och vi fick se några 

exempel. Huvudbiblioteket Chancellor Oppenheimer Library var välbesökt och hade en flexibel 

lärmiljö. Studenter hade tillgång till vissa delar av biblioteket dygnet runt och studenter på avancerad 

nivå hade en egen avdelning. Vi fick träffa fjärrlånepersonal, titta på läromedelssamlingen och besöka 

en avdelning med myndighetsdokument från flera afrikanska länder, en utmaning att samla in och 

bevara.  
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