
Rapport	  
	  

La	  passion	  des	  Biblioteques-‐från	  Montpellier	  till	  Lyon	  
IFLA	  2014	  

	  
På	  den	  sista	  dagen	  av	  Cycling	  for	  Libraries	  2014,	  www.cyclingforlibraries.org,	  när	  jag	  
tillsammans	  med	  över	  100	  bibliotekarier	  och	  bibliotekskramare	  trampade	  mot	  Lyon	  för	  
att	  delta	  i	  IFLA:s	  80e	  konferens	  hade	  jag	  min	  favorit	  T-‐shirt	  med	  texten:	  ”The	  library	  
world,	  like	  the	  real	  world,	  is	  impossible	  to	  understand	  on	  rational	  basis”	  på	  mig.	  Jag	  var	  
så	  stolt	  över	  vår	  internationella	  organisation	  som	  tillsammans	  med	  våra	  franska	  
kollegor	  än	  en	  gång	  lyckades	  ordna	  en	  cykeltur	  med	  temat	  ”Passion	  för	  Bibliotek	  ”.	  
	  
IFLA:s	  tema	  2014	  var	  ”Libraries,	  Citizens,	  Societies:	  Confluence	  for	  knowledge”.	  Det	  var	  
lätt	  att	  förstå	  att	  valet	  av	  Confluence,	  sammanflöde,	  inte	  var	  av	  ren	  tillfällighet	  när	  man	  
såg	  hur	  floderna	  Rhône	  och	  Saône	  flöt	  samman.	  
	   	  
Mina	  biblioteksäventyr	  fortsatte	  med	  IFLA	  Camp,	  ett	  NPSIG	  satellitmöte	  som	  ägde	  rum	  
vid	  Bibliotekshögskolan	  Enssib,	  den	  14-‐15	  augusti.	  Ett	  hundratal	  personer	  från	  många	  
olika	  länder	  deltog	  i	  konferensen,	  eller	  icke-‐konferensen	  rättare	  sagt.	  IFLA	  Camp	  
fungerar	  ofta	  på	  så	  sätt	  att	  deltagarna	  diskuterar	  frågor	  av	  intresse	  som	  de	  väljer	  på	  
plats.	  Under	  två	  dagar	  diskuterade	  deltagarna	  15	  ämnen.	  Alla	  anteckningar	  finns	  på	  
NPSIG	  webbplats.	  Att	  mötas	  och	  diskutera	  biblioteks-‐	  och	  andra	  existentiella	  frågor	  med	  
kollegor	  från	  nästan	  hela	  världen	  är	  så	  spännande.	  Om	  IFLA	  är	  stort	  och	  obegripligt	  
ibland	  så	  är	  IFLA	  camp	  det	  motsatta;	  enkelt,	  avslappnat	  och	  begripligt.	  Man	  ska	  inte	  
underskatta	  alla	  informella	  kontakter	  och	  möten!	  
	  
Efter	  två	  goda	  förrätter	  -‐Cycling	  for	  Libraries	  och	  IFLA	  camp-‐	  var	  det	  dags	  att	  delta	  i	  
huvudrätten	  IFLA	  som	  startade	  den	  16	  augusti.	  	  
	   	  
Vad	  gjorde	  jag	  som	  Standing	  Committee	  medlem	  i	  Mångkultursektionen?	  
	  
Det	  är	  roligt	  att	  kollegorna	  från	  Norden	  generellt	  och	  Sverige	  i	  synnerhet	  är	  
välrepresenterade	  i	  olika	  sektioner.	  Jag	  deltog	  i	  två	  möten	  och	  hjälpte	  till	  med	  
sektionens	  session,	  tisdagen	  den	  21	  augusti.	  Rubriken	  för	  vår	  session	  var:	  
	  
”Libraries	  as	  modern	  towers	  of	  Babel:	  Fostering	  Development	  from	  an	  Individual	  to	  a	  
social	  being	  -‐	  the	  role	  of	  multiculturalism	  for	  mutual	  understanding	  -‐	  Library	  Services	  to	  
Multicultural	  Populations”	  
	  
Arbetsgruppen	  hade	  valt	  sex	  mycket	  intressanta	  presentationer	  från	  olika	  delar	  av	  
världen,	  en	  av	  dem	  var	  den	  särskilt	  spännande	  presentationen	  som	  skulle	  hållits	  av	  
Ingrid	  Altestam	  och	  Randi	  Myhre	  men	  Ingrid	  kunde	  tyvärr	  inte	  närvara.	  Du	  kan	  se	  denna	  
presentation	  och	  de	  andra	  fem	  i	  fulltext	  här:	  	  
http://t.co/vd4nHeBttZ	  
	  
T-‐shirten	  med	  IFLA:s	  logga	  och	  ordet	  bibliotek	  på	  IFLA:s	  sju	  officiella	  språk	  som	  jag	  
hade	  i	  uppdrag	  från	  sektionen	  att	  designa	  och	  ta	  med	  mig	  till	  IFLA	  sålde	  som	  smör.	  Det	  
var	  kul	  att	  se	  att	  så	  många	  människor	  hade	  vår	  fina	  och	  glada	  t-‐shirt	  på	  sig.	  	  



	  
Vilka	  spännande	  seminarier	  deltog	  jag	  i?	  

ü IFLA:s	  rapport	  om	  trender	  släpptes	  under	  IFLA	  2013	  i	  Singapore.	  	  IFLA	  2014	  
presenterade	  fem	  trender	  som	  kommer	  att	  förändra	  vårt	  
informationssamhälle:	  

	  
1. Nya	  teknologier	  kommer	  att	  såväl	  expandera	  som	  inskränka	  tillgång	  till	  

information	  
	  
2. Online	  utbildning	  kommer	  att	  både	  demokratisera	  och	  störa	  globalt	  

lärande	  	  
	  

3. 	  Gränserna	  för	  integritet	  och	  dataskydd	  kommer	  att	  omdefinieras	  	  
	  

4. Hi-‐Tech	  anslutna	  samhällen	  vill	  lyssna	  på	  och	  förstärka	  nya	  röster	  och	  
grupper	  	  

	  
5. Nya	  teknologier	  kommer	  att	  förändra	  den	  globala	  

informationsekonomin	  	  
	  
http://goo.gl/uNJ74k	  
	  
	  

ü Ett	  mycket	  uppskattat	  program	  som	  sektionen	  för	  folkbibliotek	  anordnade	  var	  	  
Åke	  Nygrens	  presentation	  med	  rubriken:	  
”The	  public	  library	  as	  a	  community	  Hub	  for	  Connected	  Learning”.	  Åke	  berättade	  för	  mig	  
efteråt	  att	  han	  har	  fått	  en	  del	  inbjudningar	  till	  föreläsningar	  om	  just	  delat	  lärande.	  
Gratulerar	  Åke,	  en	  god	  representant	  från	  Sverige!	  Ni	  kan	  återuppleva	  hans	  presentation	  
på	  länken	  nedan;	  
http://goo.gl/H1Vtl2	  
	  

ü 	  MOOC(Massive	  Open	  Online	  Course)s	  opportunities	  and	  challenges	  for	  libraries	  
Måndagen	  16	  augusti	  var	  jag	  på	  ett	  långt	  pass	  där	  fokus	  var	  på	  MOOC.	  Det	  handlade	  om	  
”vanliga”	  MOOC:s,	  om	  xMOOC:s	  (utbildningar	  i	  litet	  format)	  och	  cMOOC:s	  som	  deltagarna	  
skapar	  tillsammans.	  Mooc:s	  öppnar	  en	  helt	  ny	  värld	  för	  biblioteken	  i	  människors	  
livslånga	  lärande.	  
	  
	   	  
Två	  spännande	  lanseringar:	  
	  

ü Lyon	  -‐	  deklarationen	  
Den	  18	  augusti	  var	  en	  historisk	  dag	  för	  mänskligheten	  då	  IFLA:s	  president,	  Sinikka	  
Sipilä,	  presenterade	  Lyon-‐deklarationen	  och	  uppmanade	  FN	  och	  dess	  medlemsstater	  att	  
tillgängliggöra	  information	  som	  en	  del	  av	  milleniemålen	  när	  det	  blir	  dags	  för	  
omförhandling.	  	  
www.lyondeclaration.org	  
	  
	  



	  
ü Mångkultursektionens	  verktygslåda	  

Den	  19	  augusti	  presenterade	  Tess	  Tobin,	  mångkultursektionens	  ordförande,	  en	  digital	  
verktygslåda	  för	  mångkulturellt	  arbete	  som	  sektionens	  medlemmar	  hade	  tagit	  fram	  
efter	  två	  års	  arbete.	  	  
http://goo.gl/QjUbb0	  
	  
	  
Ett	  Spännande	  initiativ	  från	  bibliotek	  utan	  gränser:	  
IdeasBox	  	  
Jag	  har	  sett	  och	  hört	  om	  många	  ”organisationer	  utan	  gränser”	  men	  inte	  relaterat	  till	  
bibliotek	  tills	  jag	  såg	  en	  massa	  lådor,	  kuddar,	  bord	  mm	  stå	  sprida	  utanför	  
konferensanläggningen.	  Med	  dessa	  saker	  har	  bibliotek	  utan	  gränser	  skapat	  en	  
självbärande	  ”bokbuss	  ”som	  kan	  placeras	  i	  akuta	  områden,	  t.ex.	  flyktingläger	  etc.	  Jag	  fick	  
veta	  att	  IdeasBoxes	  används	  i	  Burundi	  i	  flyktingläger	  för	  folk	  som	  är	  på	  flykt	  från	  Kongo.	  
Projektet	  ska	  snart	  skicka	  de	  mobila	  biblioteken	  till	  Libanon	  för	  flyktingar	  från	  Syrien.	  
Jag	  hoppas	  att	  Sveriges	  biblioteksväsende	  stödjer	  detta	  fantastiska	  projekt	  utan	  gränser.	  	  
	  
…	  Och	  när	  jag	  kom	  tillbaka	  
Maker	  Party	  
Den	  20	  augusti	  deltog	  jag	  i	  Mozzillarian	  Maker	  Party	  som	  anordnades	  av	  franska	  
kollegor	  i	  samarbete	  med	  Åke	  Nygren.	  Syftet	  var	  att	  lära	  ut	  hur	  detta	  fungerar	  och	  	  
att	  använda	  kunskapen	  för	  att	  anordna	  ett	  Maker	  party	  på	  något	  av	  biblioteken	  som	  jag	  
är	  ansvarig	  för.	  Hör	  och	  häpna,	  det	  dröjde	  inte	  länge	  innan	  vi	  testade	  våra	  kunskaper	  i	  
Hässelbygårds	  bibliotek,	  den	  s.k.	  Bibblerian.	  Personalen	  arrangerade	  det	  som	  ett	  sätt	  att	  
ge	  utrymme	  för	  kreativitet	  och	  för	  att	  lära	  oss	  nya	  saker	  tillsammans.	  Så	  än	  en	  gång	  från	  
ord	  till	  handling	  snabbare	  än	  jag	  trodde.	  
	  
Jag	  tänker	  avsluta	  min	  rapport	  med:	  	  
Libraries	  are	  not	  grocery	  stores	  any	  more,	  they	  are	  kitchens.	  	  
En	  lysande	  metafor	  för	  ett	  bibliotek	  i	  förändring	  som	  jag	  kommer	  att	  citera	  om	  och	  om	  
igen!	  
	  
Alireza	  Afshari	  
Stockholms	  stadsbibliotek	  
Oktober	  2014	  
	  
	  


