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Lo	  och	  Anette:	  Vi	  inledde	  med	  att	  delta	  i	  PLS	  satellitmöte	  i	  Birmingham	  som	  självklart	  var	  i	  det	  nya	  
biblioteket,	  ett	  jättehus	  med	  ett	  spännande	  yttre	  som	  lyste	  i	  staden.	  	  Biblioteket	  har	  ett	  

Shakespearrum	  och	  två	  takträdgårdar,	  men	  
tyvärr	  var	  det	  inte	  lika	  spännande	  inomhus.	  
Skyltningen	  var	  dålig	  –	  det	  var	  t.ex	  svårt	  att	  
hitta	  barnavdelningen	  som	  är	  placerad	  
undanskymd	  i	  nedre	  botten.	  

Veckan	  i	  Lyon	  gick	  i	  en	  rasande	  takt	  med	  två	  
sektionsmöten	  och	  två	  sessioner	  som	  PLS	  
planerat.	  

Vi	  hade	  också	  en	  del	  arbetsmöten	  med	  
sektionen	  för	  Special	  Needs	  för	  att	  planera	  
en	  gemensam	  session	  i	  Kapstaden	  2015.	  
Temat	  vi	  enades	  om	  är	  Biblioteksservice	  till	  
hemlösa,	  psykiskt	  sjuka	  och	  interner	  i	  
fängelser.	  Sektionen	  för	  Special	  	  Needs	  
planerar	  också	  att	  arbeta	  fram	  guide	  lines	  
för	  service	  till	  hemlösa.	  Vår	  sektion	  bjöds	  in	  
att	  vara	  med	  att	  arbeta	  fram	  dessa	  och	  vi	  
utsågs	  från	  vår	  sektion	  att	  vara	  delaktiga	  i	  
arbetet.	  

En	  s.k.	  Special	  Interest	  	  group	  som	  vi	  anslöt	  
oss	  till	  var	  National	  Organizations	  and	  International	  Relations	  Special	  Interest	  Group.	  Mötena	  och	  
planeringen	  tog	  en	  hel	  del	  tid,	  men	  vi	  hann	  också	  med	  att	  delta	  i	  ett	  antal	  sessioner.	  

Presentationen	  av	  1001	  Libraries	  to	  see	  before	  you	  
die	  ,	  som	  vi	  initierat	  blev	  en	  succé.	  Lokalen	  var	  
helt	  full	  och	  många	  fick	  vända.	  	  

	  

Vi	  hade	  bjudit	  in	  Åke	  Nygren	  från	  Stockholms	  
stadsbibliotek	  som	  föreläsare	  och	  han	  gjorde	  stor	  
succé	  med	  sitt	  föredrag	  The	  Library	  as	  a	  Community	  
Hub	  for	  Connected	  Learning	  och	  blev	  snabbt	  
inbjuden	  till	  att	  föreläsa	  i	  Canada.	  

	  

	  

	  



Vi	  tog	  också	  tillfället	  i	  akt	  tillsammans	  med	  
Catharina	  Isberg,	  Helsingborgs	  bibliotek	  att	  vara	  
med	  och	  underteckna	  Lyon-‐deklarationen	  för	  
våra	  förvaltningars	  räkning.	  Även	  om	  det	  i	  första	  
hand	  var	  biblioteksföreningarna	  som	  skrev	  
under,	  kändes	  det	  bra	  att	  ha	  gjort	  den	  här	  
markeringen.	  

Lo:	  Jag	  deltog	  	  bl.a.	  i	  Session	  144	  —	  Libraries	  in	  
Africa	  meeting	  the	  needs	  of	  children	  and	  young	  
adults	  —	  Africa	  with	  Libraries	  for	  Children	  and	  
Young	  Adults.	  Särskilt	  intressant	  var	  ett	  projekt	  I	  
Kibera	  ,	  ett	  slumområde	  utanför	  Nairobi,	  Kenya,	  
där	  man	  arbetat	  med	  att	  ladda	  ner	  innehåll	  till	  
ipads	  som	  biblioteket	  använde	  som	  ett	  
komplement	  till	  den	  undervisning	  skolorna	  
kunde	  ge.	  Samarbetet	  med	  lärarna	  hade	  inte	  
varit	  helt	  utan	  problem.	  Vissa	  lärare	  tyckte	  att	  
biblioteket	  tog	  över	  lärarnas	  roll,	  men	  till	  sist	  
hade	  man	  insett	  värdet	  av	  det	  biblioteket	  gjorde.	  	  

Mary	  Kinyanjui	  berättade	  engagerat	  om	  projektet.	  	  Vi	  bytte	  mailadresser	  och	  Lo	  hoppas	  kunna	  
återvända	  till	  Kenya	  och	  studera	  projektet	  på	  plats	  
och	  eventuellt	  kunna	  överföra	  det	  till	  den	  skola	  
där	  som	  jag	  samarbetat	  med	  tidigare.	  
	  

Jag	  var	  också	  och	  lyssnade	  till	  några	  
presentationer	  på	  	  Libraries	  creating	  content	  
for/with	  children	  and	  young	  adults	  som	  hölls	  av	  
Libraries	  for	  Children	  and	  Young	  Adults	  
tillsammans	  med	  Literacy	  and	  Reading.	  Speciellt	  
noterade	  jag	  att	  maker	  space	  eller	  skapande	  
verksamheter	  på	  bibliotek	  var	  något	  
presentationerna	  ofta	  handlade	  om.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

The	  Library	  as	  a	  Community	  Hub	  for	  Connected	  Learning	  	  http://library.ifla.org/1014/	  

1001	  Libraries	  to	  see	  before	  you	  die	  (http://1001libraries.wordpress.com/	  

http://www.lyondeclaration.org/signatories	  

National	  Organizations	  and	  International	  Relations	  Special	  Interest	  Group.	  http://www.ifla.org/noir	  

‘Kids	  on	  the	  Tab’:	  Kenya	  National	  Library	  Service’s	  tablet	  computers	  project	  for	  slum	  school	  children	  

Libraries	  creating	  content	  for/with	  children	  and	  young	  adults	  	  http://conference.ifla.org/past-‐
wlic/2014/ifla80/node/336.html	  

	  

	  


