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Satellitkonferens	  i	  Paris	  

I	  år	  blev	  det	  en	  lång	  IFLA-‐sejour,	  eftersom	  Konstbibliotekssektionen	  arrangerade	  en	  satellitkonferens	  
i	  Paris	  tre	  dagar	  innan	  huvudkonferensen	  i	  Lyon.	  ”Art	  Libraries	  Meet	  the	  Challenges	  of	  E-‐publishing”	  
var	  temat	  för	  satellitkonferensen	  som	  lockade	  drygt	  100	  internationella	  deltagare.	  Den	  ägde	  rum	  på	  
Institut	  National	  d’Histoire	  de	  l’Art	  (INHA)	  i	  centrala	  Paris,	  ett	  stenkast	  från	  operan.	  En	  del	  av	  
lokalerna	  delar	  INHA	  med	  Bibliothèque	  National	  de	  France	  (BNF)	  och	  efter	  en	  omfattande	  renovering	  
kommer	  ett	  gigantiskt	  omflyttningsprojekt	  att	  äga	  rum	  de	  närmaste	  åren.	  

Konferensen	  kretsade	  kring	  fyra	  huvudteman:	  “Media	  art	  as	  a	  primary	  resource”,	  “Open	  access	  art	  e-‐
publishing”,	  “Museums	  as	  e-‐publishers”	  &	  “Exploiting	  the	  digital	  platform	  for	  innovative	  art	  
publications".	  Alla	  teman	  kändes	  högintressanta	  och	  högst	  relevanta	  för	  mig	  som	  konstbibliotekarie.	  
För	  första	  gången	  hade	  jag	  också	  fått	  vara	  med	  och	  välja	  ut	  papers,	  vilket	  var	  ett	  sant	  nöje	  med	  tanke	  
på	  alla	  intressanta	  förslag	  som	  kommit	  in.	  

Mest	  praktisk	  hjälp	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  skulle	  kanske	  Electronic	  Arts	  Intermix	  nya	  katalog	  med	  en	  
streamingservice	  kunna	  ge	  med	  tanke	  på	  svårigheten	  att	  förvärva	  videokonst	  internationellt.	  Vi	  fick	  
också	  ta	  del	  av	  några	  museers	  digitaliseringsprojekt,	  som	  till	  exempel	  Prado	  i	  Madrid	  och	  RKD	  i	  Haag,	  
liksom	  ansatsen	  att	  koppla	  ihop	  databaser,	  samlingar	  och	  ”catalogue	  raisonées”.	  Den	  bästa	  
presentationen	  bjöd	  kanske	  Carina	  Evangelista	  på	  från	  Artifex	  Press	  i	  New	  York	  om	  digital	  publicering	  
av	  konstnärskataloger.	  Open	  access-‐frågan	  är	  ständigt	  aktuell	  både	  vad	  gäller	  tidskrifter	  och	  
monografier	  liksom	  övriga	  vetenskapliga	  publikationer,	  även	  om	  det	  var	  den	  konsthistoriska	  och	  inte	  
den	  konstnärliga	  forskningen	  som	  diskuterades	  här.	  Och	  de	  små	  förlagens	  försök	  att	  publicera	  artists’	  
books	  och	  andra	  konstpublikationer	  på	  internet	  kan	  man	  inte	  annat	  än	  att	  glädjas	  åt.	  

I	  konferensen	  ingick	  flera	  studiebesök,	  bland	  annat	  på	  Musée	  des	  Art	  Décoratifs	  och	  mediateket	  på	  
Musée	  du	  quai	  Branly	  med	  åtföljande	  middag	  och	  båttur	  på	  floden	  Seine.	  Dessutom	  fick	  jag	  tillfälle	  
att	  se	  ”la	  salle	  Labrouste”	  under	  pågående	  renovering	  med	  gjutjärnskolonnerna	  och	  
väggmålningarna	  i	  sin	  fulla	  prakt.	  Konferensen	  avslutades	  med	  studiebesök	  och	  konstvandring	  på	  
Mitterrands	  monumentala	  skrytbygge	  Bibliothèque	  National	  de	  France	  med	  boktornen	  i	  Tolbiac.	  

IFLA-‐konferens	  i	  Lyon	  

Det	  blev	  en	  rivstart	  på	  konferensen	  med	  möte	  redan	  klockan	  åtta	  på	  lördag	  morgon:	  ”Officers	  
Training”	  för	  alla	  med	  uppdrag	  i	  IFLAs	  sektioner.	  Därefter	  förberedelser	  inför	  första	  mötet	  med	  Art	  
Libraries	  Section	  och	  som	  avslutning	  ett	  kortare	  besök	  på	  den	  nordiska	  sammankomsten.	  Söndagens	  
öppningsceremoni	  avlöstes	  av	  ett	  besök	  på	  IFLA	  Market	  som	  handlade	  om	  att	  publicera	  papers.	  
Tidigare	  år	  har	  varje	  sektion	  fått	  välja	  ut	  ett	  bidrag	  till	  IFLAs	  publikationer,	  men	  i	  fortsättningen	  
kommer	  en	  ”peer	  review”-‐process	  istället	  att	  styra	  urvalet.	  En	  tredjedel	  av	  innehållet	  i	  ett	  paper	  ska	  
helst	  vara	  nytt	  också	  för	  att	  vara	  intressant	  att	  publicera.	  

Ytterligare	  ett	  möte	  på	  tisdagen	  med	  sektionen	  för	  Rare	  Books	  and	  Manuscripts	  angående	  ett	  
eventuellt	  samarbete	  på	  nästa	  IFLA-‐konferens.	  Deras	  idéer	  om	  teman	  var	  intressanta,	  men	  vår	  
sektion	  beslöt	  att	  inte	  anordna	  en	  gemensam	  satellitkonferens	  på	  grund	  av	  bristande	  kontakter	  i	  
Kapstaden.	  

Under	  torsdagens	  andra	  möte	  med	  Art	  Libraries	  Section	  planerades	  nästa	  års	  open	  session	  i	  
Kapstaden	  2015	  på	  temat:	  ”Turning	  the	  Tables:	  Documenting	  Art	  Beyond	  the	  Western	  Canon”.	  Det	  
kommer	  också	  att	  bli	  en	  guidad	  tur	  till	  konstbibliotek,	  bokhandlare,	  konstmuseer	  och	  gallerier.	  



Open	  sessions	  

Lyssnade	  på	  mina	  före	  detta	  kollegor,	  Lenita	  Brodin	  Berggren	  och	  Malin	  Josefsson,	  från	  Konstnärligt	  
Campus	  i	  Umeå	  som	  presenterande	  ett	  pågående	  samarbetsprojekt	  med	  studenter	  från	  
Designhögskolan	  och	  Humlab	  X	  om	  ett	  nytt	  sökgränssnitt	  i	  bibliotekskatalogen	  på	  Audiovisual	  and	  
Multimedia	  och	  Information	  Technology	  Sections	  gemensamma	  open	  session.	  

Därefter	  följde	  Art	  Libraries	  och	  Science	  &	  Technology	  Libraries	  Sections	  open	  session	  som	  i	  år	  
samarbetade	  kring	  temat:”Science	  +	  Art	  =	  Creativity:	  Libraries	  and	  the	  New	  Collaborative	  Thinking”.	  
Ett	  något	  spretigt	  tema	  men	  med	  intressanta	  infallsvinklar	  från	  neurovetenskap	  och	  
biblioteksbyggnader	  i	  “Buildings	  with	  brainpower”	  av	  Hannah	  Bennett	  från	  Arkitekturbiblioteket	  vid	  
Princeton	  till	  GIS-‐teknologi	  och	  bokkonservering	  med	  Fenella	  France	  från	  Library	  of	  Congress,	  
automatiserad	  igenkänning	  av	  botaniska	  illustrationer	  från	  Biodiversity	  Heritage	  Library	  samt	  
användarvänlig	  design	  i	  ombyggnaden	  av	  ett	  av	  biblioteken	  vid	  Aalto	  Universitetet	  i	  Helsingfors,	  
presenterat	  av	  Eila	  Rämö.	  

Trendspotting	  &	  Highlights	  

Måndagen	  bjöd	  på	  en	  av	  årets	  trender:	  MOOC	  –	  Massive	  Online	  Open	  Courses.	  Än	  så	  länge	  ett	  
internationellt	  fenomen	  som	  inte	  riktigt	  tagit	  fart	  i	  Sverige.	  Alltifrån	  enklare	  kurser	  i	  det	  livslånga	  
lärandet	  till	  enstaka	  poänggivande	  kurser	  på	  försök	  i	  akademiska	  utbildningar.	  

Jag	  lyssnade	  också	  på	  uppföljningen	  av	  IFLAs	  trendrapport	  som	  lanserades	  i	  Singapore	  2013.	  Den	  
innehåller	  fem	  huvudspår	  i	  kölvattnet	  av	  den	  förändrade	  informationsteknologin	  och	  miljön:	  
informationsåtkomst,	  nätbaserad	  utbildning,	  personlig	  integritet	  och	  dataskydd,	  medborgar-‐
inflytande	  samt	  ny	  teknik.	  Man	  kan	  också	  följa	  utvecklingen	  kontinuerligt	  på	  IFLAs	  hemsida.	  

Men	  konferensens	  höjdpunkt	  var	  definitivt	  lanseringen	  av	  ”Lyon	  Declaration	  on	  Access	  to	  
Information	  and	  Development”	  briljant	  proklamerad	  av	  IFLAs	  vice	  generalsekreterare	  Stuart	  
Hamilton	  under	  Sinikka	  Sipiläs	  president	  session.	  En	  deklaration	  med	  utgångspunkt	  i	  de	  mänskliga	  
rättigheterna	  och	  en	  uppmaning	  att	  inkludera	  rätten	  till	  information	  i	  Förenta	  nationernas	  post	  2015-‐
agenda	  för	  ett	  demokratiskt	  och	  hållbart	  samhälle.	  

Art	  Discovery	  Group	  Catalogue	  	  

Art	  Libraries	  Section	  organiserade	  också	  en	  presentation	  av	  Art	  Discovery	  Group	  Catalogue	  på	  Musée	  
de	  Beaux	  Arts	  i	  Lyon.	  Katalogen	  är	  ett	  samarbetsprojekt	  mellan	  www.artlibraries.net	  och	  OCLC	  och	  
lanserades	  i	  maj	  (Se	  pressmedelande).	  Ett	  60-‐tal	  internationella	  konstbibliotek	  deltar	  nu	  i	  katalogen,	  
som	  bygger	  på	  WorldCat	  Discovery	  med	  djupindexering	  och	  sökfacetter	  jämfört	  med	  den	  tidigare	  
federerade	  sökningen	  i	  artlibraries.net.	  Än	  så	  länge	  deltar	  inga	  skandinaviska	  konstbibliotek,	  men	  
med	  tanke	  på	  att	  artlibraries.net	  kommer	  att	  avvecklas	  under	  2015	  är	  det	  nog	  bara	  en	  tidsfråga	  innan	  
de	  övergår	  till	  Art	  Discovery	  Group	  Catalogue.	  Om	  något	  svenskt	  konstbibliotek	  är	  intresserat	  av	  att	  
delta,	  hör	  gärna	  av	  er	  till	  mig!	  

För	  övrigt	  var	  Lyon	  en	  utmärkt	  stad	  för	  IFLA-‐arrangemanget	  och	  Renzo	  Pianos	  konferenscenter	  var	  
lättillgängligt	  och	  spatiöst.	  Men	  det	  bästa	  av	  allt	  var	  kanske	  att	  man	  kunde	  hyra	  cykel	  (det	  fanns	  
lånecyklar	  överallt!)	  och	  ta	  sig	  runt	  på	  egen	  hand.	  Varje	  morgon	  cyklade	  jag	  genom	  den	  gigantiska	  
parken	  från	  hotellet	  till	  konferenscentret.	  Där	  fanns	  en	  djurpark,	  flanörer,	  joggare,	  kaktus-‐	  och	  
rosenträdgårdar	  samt	  en	  sjö	  med	  roddbåtar.	  Väldigt	  uppiggande	  i	  jämförelse	  med	  att	  åka	  tåg	  och	  
tunnelbana	  i	  rusningstid	  i	  Stockholm!	  

Liselotte	  Winka,	  Konstfacks	  bibliotek	  


