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Rapport	  från	  World	  Library	  and	  Information	  
Congress	  2014	  i	  Lyon	  
Allra	  först	  vill	  jag	  tacka	  Svensk	  biblioteksförening	  för	  stipendiet.	  Jag	  har,	  trots	  
många	  år	  i	  yrket,	  inte	  deltagit	  i	  någon	  IFLA-‐konferens.	  Det	  känns	  mycket	  
berikande	  att	  en	  gång	  få	  möjlighet	  att	  delta	  i	  biblioteksvärldens	  största	  årliga	  
händelse.	  Att	  den	  hela	  utspelar	  sig	  i	  en	  vacker	  stad	  som	  Lyon	  gör	  inte	  saken	  
sämre.	  

	  	  	  

Varför	  WLIC	  2014?	  
Ett	  syfte	  med	  min	  resa	  var	  att,	  tillsammans	  med	  min	  kollega	  Lenita	  Brodin	  
Berggren,	  presentera	  vårt	  paper	  New	  ways	  to	  search	  the	  library	  catalog.	  Att	  få	  
redogöra	  för	  arbetet	  i	  projektet	  och	  ta	  del	  av	  respons	  från	  bibliotekarier	  från	  
hela	  världen	  kändes	  roligt.	  Det	  är	  också	  mycket	  inspirerande	  inför	  det	  fortsatta	  
projektarbetet.	  

Ett	  annat	  syfte	  med	  deltagande	  var	  att	  ta	  del	  av	  det,	  stundom,	  överväldigande	  
utbudet	  av	  presentationer	  under	  konferensen.	  Ett	  tredje	  att	  försöka	  få	  ett	  
grepp	  om	  IFLA	  som	  organisation.	  I	  den	  här	  rapporten	  tänker	  jag	  redogöra	  för	  
några	  av	  de	  minnesvärda	  och	  intressanta	  saker	  jag	  upplevde	  i	  Lyon.	  

	  

Hur	  orientera	  sig	  i	  utbudet?	  
Konferensen	  inleddes	  för	  min	  del	  på	  lördagskvällen	  med	  Nordic	  Caucus,	  i	  år	  
med	  Danmark	  som	  värdnation.	  Bland	  andra	  talade	  IFLA:s	  president	  Sinikka	  
Sipilä	  och	  biblioteksföreningens	  före	  detta	  ordförande	  Inga	  Lundén.	  En	  
representant	  för	  konferensorganisationen	  i	  Lyon	  berättade	  också	  att	  närapå	  
tusen	  av	  deltagarna	  kom	  från	  Frankrike.	  Det	  tycker	  jag	  var	  en	  imponerande	  
uppslutning.	  

För	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  man	  bäst	  nyttjar	  tiden	  gick	  jag	  på	  söndagen	  på	  
en	  skräddarsydd	  session	  för	  förstagångsbesökare.	  Tips	  på	  programpunkter	  och	  
erfarenheter	  från	  vana	  konferensdeltagare	  delgavs	  oss	  noviser.	  Något	  som	  
framhölls	  av	  alla	  talare	  var	  att	  möjligheterna	  är	  stora	  både	  på	  det	  yrkesmässiga	  
och	  personliga	  planet	  på	  IFLA.	  Det	  äger	  verkligen	  sin	  riktighet.	  Jag	  har	  för	  första	  
gången	  sett	  livs	  levande	  silkesmaskar	  och	  lärt	  mig	  otroligt	  mycket	  om	  de	  
senaste	  trenderna	  i	  biblioteksbranschen.	  
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Att	  vara	  öppen	  och	  lära	  av	  andra	  är	  en	  nyckel	  till	  en	  givande	  konferens.	  Ett	  
varningens	  finger	  höjdes	  också	  för	  att	  följa	  ett	  strikt	  schema	  med	  enbart	  
förbestämda	  punkter.	  Flera	  talare	  uppmanade	  istället	  till	  att	  gå	  på	  sessioner	  
som	  inte	  direkt	  har	  att	  göra	  med	  nuvarande	  ansvarsområden	  och	  
arbetsuppgifter.	  

	  
Med	  detta	  i	  bakhuvudet	  började	  jag	  pricka	  för	  det	  jag	  absolut	  inte	  ville	  missa,	  
men	  med	  gott	  om	  utrymme	  för	  att	  kunna	  vara	  mer	  spontan.	  Det	  kändes	  givet	  
att	  vara	  med	  på	  invigningen	  då	  bl.	  a.	  Frankrikes	  utbildningsminister	  talade	  via	  
länk.	  Likaså	  lyssnade	  jag	  på	  Bernard	  Stiegler.	  Han	  förde	  ett	  mycket	  intressant	  
resonemang	  kring	  den	  nya	  tidens	  läsande	  och	  skrivande,	  kollektivt	  läsande	  och	  
begreppet	  hybrid	  reading.	  Hans	  slutsats	  att	  biblioteket	  har	  en	  central	  roll	  att	  
spela	  även	  i	  framtiden	  känns	  både	  uppiggande	  och	  uppmanande.	  

	  

Referensarbetet	  i	  fokus	  –	  Google,	  Facebook	  och	  censur	  
Rätt	  så	  långt	  från	  den	  franska	  filosofens	  abstrakta	  tänkande	  rörde	  sig	  sessionen	  
om	  referensarbete,	  kallad	  ”Google	  is	  not	  enough”.	  Att	  som	  bibliotekarie	  kunna	  
möta	  användarnas	  informationsbehov	  på	  ett	  adekvat	  sätt	  och	  med	  ett	  
fruktbart	  förhållningssätt	  till	  kraftfulla	  sökverktyg	  som	  Google	  är	  en	  ny	  och	  
uppfordrande	  uppgift.	  Kontinuerlig	  vidareutbildning	  och	  strategier	  för	  hur	  man	  
ska	  arbeta	  med	  sociala	  media	  är	  två	  viktiga	  komponenter	  för	  att	  lyckas.	  Den	  
franska	  bibliotekarien	  Silvère	  Mercier	  från	  Bibliothèque	  Publique	  
d’Information,	  Centre	  Pompidou,	  reste	  frågan	  ”Are	  digital	  reference	  services	  a	  
cure	  for	  infobesity?”	  under	  sitt	  föredrag	  Being	  where	  users	  are:	  reference	  
service	  in	  a	  Facebook	  group”.	  Det	  tål	  att	  tänka	  på.	  	  

Michelle	  Tised	  från	  Norges	  nationalbibliotek	  informerade	  om	  ”Becon	  for	  
freedom	  for	  expression”	  som	  en	  essentiell	  referenskälla.	  Förutom	  att	  framhålla	  
själva	  databasen	  för	  censurerade	  böcker	  förespråkade	  hon	  mer	  av	  ”reference	  
activism”	  från	  bibliotekarier,	  förslagsvis	  genom	  att	  sprida	  kunskap	  om	  
FreeMuse	  (Freedom	  of	  musical	  expression)	  och	  ICORN	  (International	  cities	  of	  
refuge	  network).	  

	  

The	  Smithsonian	  Libraries	  och	  Aalto	  University	  Library	  
På	  sessionen	  Science	  +	  Art	  =	  Creativity	  presenterade	  Nancy	  E.	  Gwinn	  från	  
Smithsonian	  Libraries	  The	  Art	  of	  Life	  Project	  som	  sträcker	  sig	  från	  maj	  2012	  till	  
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april	  2015.	  På	  helt	  nya	  sätt	  registrerar	  man	  i	  projektet	  illustrationer	  från	  
historisk	  litteratur	  och	  bygger	  på	  så	  sätt	  databasen	  ”The	  Bioversital	  Heritage	  
Library”	  (BHL).	  I	  arbetet	  ingår	  att	  definiera	  ett	  nytt	  metadatasystem.	  Man	  
använder	  VRA	  core	  och	  element	  av	  Darwin	  core.	  BHL	  kommer	  att	  var	  ett	  
centralt	  redskap	  för	  forskarna	  då	  historisk	  litteratur	  används	  vid	  nya	  fynd	  i	  
fauna	  och	  flora.	  Många	  av	  illustrationerna	  har	  aldrig	  tidigare	  registrerats.	  

Under	  samma	  session	  berättade	  Eila	  Räimö,	  från	  Aalto	  University	  Library,	  om	  
bibliotekets	  nära	  förestående	  flytt.	  Detta	  intresserade	  mig	  mycket	  eftersom	  
jag,	  för	  inte	  så	  länge	  sedan,	  besökte	  biblioteket	  i	  och	  med	  att	  Umeå	  
universitetsbibliotek	  etablerade	  en	  filial	  på	  Konstnärligt	  Campus	  i	  Umeå.	  Ett	  
mycket	  gediget	  och	  extensivt	  planeringsarbete	  har	  föregått	  nyetableringen	  i	  
Aalto.	  De	  s.k.	  ”learning	  hubs”	  som	  finns	  utspridda	  över	  campusområdet	  
påminner	  mig	  om	  Umeå	  UB:s	  Learning	  Space.	  Användarstyrda	  och	  
multifunktionella	  studieplatser	  verkar	  vara	  något	  som	  många	  universitet	  
arbetar	  med	  just	  nu.	  

	  

Pedagogik	  i	  fokus	  –	  MOOCS,	  appar	  och	  pre-‐academic	  information	  skills	  
Ett	  genomgående	  tema	  under	  konferensen	  är	  det	  pedagogiska.	  Oavsett	  om	  det	  
handlar	  om	  mötet	  med	  biblioteksanvändaren	  i	  det	  fysiska	  biblioteket	  eller	  
virtuellt,	  oavsett	  om	  det	  är	  barn,	  unga	  eller	  vuxna,	  studenter	  eller	  allmänheten	  
är	  det	  onekligen	  en	  central	  aspekt	  av	  bibliotekarieyrket.	  Detta	  underlättas	  om	  
bibliotekets	  egen	  struktur	  är	  den	  lärande	  organisationens.	  	  

I	  dagens	  samhälle	  är	  det	  avgörande	  att	  ”lära	  sig	  att	  lära”	  som	  en	  av	  
föredragshållarna	  träffande	  utryckte	  det.	  Det	  enda	  som	  är	  riktigt	  säkert	  är	  att	  
inget	  är	  statiskt.	  2012	  seglade	  Moocs	  upp	  som	  undervisningsform.	  Mooc	  står	  
för	  Massive	  Open	  Online	  Course	  och	  karaktäriseras	  av	  att	  de	  riktar	  sig	  till	  
mycket	  stora	  grupper	  samt	  är	  gratis.	  Man	  brukar	  skilja	  på	  xMoocs	  och	  cMoocs,	  
varav	  den	  sistnämnda	  fångade	  mitt	  intresse	  eftersom	  den	  är	  kollaborativ	  och	  
alltså	  bygger	  på	  att	  lära	  i	  nätverk.	  I	  stor	  utsträckning	  verkar	  Moocs	  i	  dagsläget	  
vara	  något	  av	  en	  marknadsföringsstrategi	  på	  stora	  lärosäten.	  Man	  attraherar	  
deltagare	  i	  hela	  världen	  som	  sedermera	  skriver	  in	  sig	  på	  program	  eller	  
distanskurser.	  

Johanna	  Kiviluoto	  som	  jobbar	  på	  The	  Joint	  Higher	  Education	  Library	  of	  Lahti	  
presenterade	  ett	  paper	  om	  hur	  hennes	  bibliotek	  samarbetar	  med	  regionens	  
skolor	  och	  därmed	  kontinuerligt	  träffar	  15-‐	  till	  18-‐åringar	  för	  att	  de,	  innan	  de	  
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blivit	  studenter	  på	  lärosätet	  ska	  utveckla	  sin	  informationskompetens.	  
Metoderna	  är	  minst	  sagt	  innovativa.	  Bland	  annat	  har	  man	  utvecklat	  ett	  
spelliknande	  träningsprogram	  för	  barn	  och	  den	  specialutrustade	  bussen,	  
LINKKU,	  som	  är	  ett	  mobilt	  datorlabb,	  ger	  möjlighet	  att	  möta	  ungdomarna	  
praktiskt	  taget	  var	  som	  helst.	  

Ian	  Ong,	  från	  the	  National	  Library	  Board	  i	  Singapore,	  beskrev	  processen	  hur	  
man	  utvecklat	  en	  biblioteksapp	  för	  smarta	  telefoner	  med	  bland	  annat	  
utlåningsfunktion	  på	  folkbiblioteken	  i	  Singapore.	  Detta	  är	  en	  stor	  utmaning	  
både	  tekniskt	  och	  pedagogiskt.	  Inte	  minst	  visade	  det	  sig	  att	  rätt	  många	  
biblioteksanvändare	  inte	  har	  det	  bästa	  handhavandet	  av	  den	  egna	  telefonen	  så	  
personalen	  måste	  vara	  behjälplig	  med	  den	  typen	  av	  support	  också.	  Med	  ledord	  
som	  ”the	  library	  in	  your	  pocket”	  och	  ”empowering	  the	  patron”	  lyckades	  man	  
marknadsföra	  appen	  som	  sedan	  lanseringen	  2013	  används	  frekvent	  av	  bland	  
andra	  barnfamiljer.	  

	  

The	  Lyon	  Musée	  des	  Beaux-‐Arts	  Library	  
I	  Lyons	  centrum	  ligger	  det	  stora	  konstmuseet,	  Musée	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  Lyon.	  
Museet	  har	  ett	  eget	  bibliotek	  som	  i	  första	  hand	  servar	  personalen,	  men	  som	  
också	  är	  öppet	  för	  allmänheten.	  Samlingarna	  består	  av	  konsttidskrifter,	  böcker	  
och	  inte	  minst	  viktigt	  auktions-‐	  och	  utställningskataloger.	  Under	  studiebesöket	  
på	  biblioteket	  fick	  jag	  klart	  för	  mig	  hur	  nära	  man	  samarbetar	  med	  personalen,	  
till	  exempel	  i	  samband	  med	  produktionen	  av	  utställningar,	  och	  hur	  komplicerat	  
det	  kan	  vara	  att	  ha	  lokalerna	  i	  anrika	  byggnader	  som	  inte	  får	  moderniseras	  för	  
att	  möta	  dagens	  krav	  på	  funktionalitet.	  

Under	  besöket	  presenterades	  också	  Art	  Discovery,	  som	  gör	  ett	  sextiotal	  
konstbiblioteks	  bestånd	  sökbara	  i	  OCLC’s	  WorldCat.	  Noterbart	  är	  att	  bara	  ett	  
svenskt	  bibliotek	  är	  med,	  nämligen	  Vitterhetsakademiens	  bibliotek.	  

	  

IFLA	  –	  it’s	  all	  about	  konferensvana	  
Ju	  längre	  konferensen	  framskred	  desto	  mer	  uppenbart	  blev	  det	  för	  mig	  att	  IFLA	  
är	  en	  organisation	  vars	  struktur	  och	  sätt	  att	  fungera	  är	  något	  man	  inte	  greppar	  
på	  en	  kafferast.	  Jag	  har	  i	  och	  med	  IFLA	  i	  Lyon,	  i	  alla	  fall,	  fått	  betydligt	  bättre	  
kläm	  på	  olika	  sektioner	  och	  deras	  sammansättning.	  Det	  är	  nog	  så	  att	  det	  krävs	  
flera	  besök	  och	  kanske	  till	  och	  med	  engagemang	  i	  någon	  sektion	  för	  att	  komma	  
mycket	  längre.	  
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Mina	  erfarenheter	  från	  IFLA	  2014	  i	  Lyon	  är	  många	  och	  kanske	  ännu	  en	  aning	  
ostrukturerade,	  men	  jag	  är	  säker	  på	  att	  de	  kommer	  att	  utgöra	  åtminstone	  en	  av	  
byggstenarna	  i	  min	  fortsatta	  yrkesutveckling.	  Det	  finns	  naturligtvis	  konkreta	  
vinningar	  från	  specifika	  sessioner,	  men	  de	  bestående	  intrycket	  och	  det	  jag	  
känner	  att	  jag	  vill	  ta	  med	  mig	  från	  konferensen	  är	  det	  mångfasetterade,	  
pluralistiska	  och	  färgstarka.	  

	  

Malin	  Josefsson	  
Umeå	  universitetsbibliotek	  
	  

	  


