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Temat för den åttionde upplagan av World Library and Information Congress var 

”Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge”. Att man talar om 

sammanflöden är förstås ingen slump; Lyons stadsbild präglas av de två floderna 

Rhône och Saône som flyter samman vid sydspetsen av Presqu’île, där konferensens 

kulturella evenemang passande ägde rum.  

 

Som student och förstagångsbesökare visste jag inte riktigt vad jag skulle vänta mig 

av konferensen – annat än att den givetvis skulle vara omfattande och att man 

omöjligen hinner med allt som man skulle vilja hinna med. Jag sökte stipendiet för att 

jag såg det som ett spännande tillfälle att få en inblick i bibliotekspraktikens olika 

karaktär runt om i världen, men också i IFLAs arbete som organisation, och jag är 

väldigt tacksam över att Svensk Biblioteksförening gav mig möjlighet att närvara vid 

konferensen.  

 

Eftersom jag åkte till IFLA i egenskap av student hade jag ingen given inriktning när 

jag valde vilka sessioner jag skulle gå på, utan gick efter vad jag tyckte lät intressant. 

Det blev i slutändan en givande blandning av presentationer på skilda teman, men för 

att den här rapporten inte ska bli alltför spretig och fragmentarisk kommer jag endast 

lyfta och kommentera några av dem som jag fann särskilt intressanta.  

 

Vid kongressens öppningsceremoni talade bland annat Frankrikes utbildningsminister 

och kulturminister via länk. Något som framfördes var den senaste tidens satsningar 

på bibliotek i Frankrike, där särskilt ökad tillgänglighet (förlängda öppettider i 

synnerhet) och ett ökat arbete med open-access betonades. En av de talare som 

däremot fanns på plats i Lyon vid öppningssessionen var den franske filosofen 

Bernard Stiegler, som höll ett tänkvärt anförande om bibliotekens roll i Internets 

tidsålder. Biblioteken, menar Stiegler, utgör en nödvändig motpol till den förslöande 

”lingvistiska kapitalism” som Google kan sägas stå för. Vad skulle Bouvard och 

Pécuchet – protagonisterna i Flauberts oavslutade roman med samma namn, som i 

sökandet efter intellektuell stimulans ger sig i kast med det oöverstigliga projektet att 

gå igenom hela det mänskliga vetandet – gjort om Google fanns?  



Stiegler framhävde bibliotekets, men också webbens, framtida betydelse som en plats 

för kollektiva tolkningsprocesser. Begreppet ”hybrid reading” användes för att 

illustrera det annoterade läsande som biblioteket i samspel med webben i dag kan ge 

utrymme för, genom att ta till vara på användarnas ackumulerade anteckningar som 

en källa till kunskap.   

 

Google var även på temat när sektionen för referens- och informationsservice höll sin 

session, under namnet ”Google is not enough: Reference and Information Services for 

the transfer of knowledge – reframing the discussion”. Johanna Kiviluoto från The 

Joint Higher Education Library of Lahti (Finland) talade om forskningsbibliotekens 

möjligheter att proaktivt arbeta för att öka ungdomars informationskompetens redan 

innan de påbörjar sina universitetsstudier – något som annars främst ses som skol- och 

folkbibliotekens ansvar.  

Michelle Tisdel från Norges nationalbibliotek i Oslo talade om 

referensaktivism och projektet Beacon for Freedom of Expression, en global 

bibliografisk databas som samlar information om historisk och samtida censur. Något 

som inte togs upp i själva presentationerna, men som nämndes av flera i publiken 

under den efterföljande diskussionen, var behovet av att tala mer om söktjänsters 

filterbubblor och vilka konsekvenser det får för informationssökning. 

 

Sessionen ”Universal Bibliographic Control in the Digital Age: Golden Opportunity 

or Paradise Lost?” innehöll också flera intressanta bidrag. Forskaren Robert P. Holley 

från Wayne State University i Michigan talade om hur biblioteken bör ta större 

hänsyn till egenpublicerad litteratur för att åstadkomma en högre grad av universell 

bibliografisk kontroll. Holley ifrågasatte de kvalitetsanspråk som han delvis tror 

ligger bakom bibliotekens försummande av egenpublicerad litteratur och lyfte dess 

betydelse som ”source material” med ett dokumentärt värde i sig. 

 Det var också givande att lyssna på Matias Frosterus från Finlands 

nationalbibliotek i Helsingfors berätta om sitt arbete med det nationella ONKI-

projektet, som syftar till att omvandla thesauri till ontologier – eller termer till 

koncept – vilket ska göra integrationen av data smidigare. Projektet, som bygger på 

öppen källkod, ska i förlängningen också omfatta hela den offentliga sektorn i 

Finland. 

 



Konferensen pågick dock inte enbart i de vackert belägna kongresslokalerna i Cité 

Internationale i Lyon, utan även runtom i staden. Bland annat presenterade 

konstbibliotekssektionen det nyligen sjösatta verktyget Art Discovery på Musée des 

Beaux-Arts. Art Discovery Group Catalogue är en portal, baserad på Worldcat, som 

sammanför bibliografisk data från i dagsläget sammanlagt sextio konstbibliotek i 

världen, samt från andra fritt tillgängliga samlingar. Efter presentationen ingick också 

en kortare rundvandring på museets bibliotek. 

 

Den här rapporten har endast behandlat ett axplock av de teman och frågor som jag 

fick möjlighet att del av under konferensen. Många av de presentationer jag lyssnade 

på tillät mig att fördjupa och förankra teoretiska kunskaper som jag fått genom 

studierna i biblioteks- och informationsvetenskap. När jag nu påbörjar det sista läsåret 

på utbildningen upplever jag att jag bär med mig nya perspektiv och en bredare 

förståelse för både biblioteket och bibliotekarieyrket.  
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