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Molnen över Table mountain hänger som                Första dagen på konferensen 
 en bordsduk (tablecloth) 

Kapstaden bjöd på strålande väder under själva konferensen, klimatet är 
subtropisk vilket innebär vinterväder som vid medelhavet. Konferenscentret var 
bra placerat med gångavstånd till det mesta. Årets invigning var den bästa på 
länge, med en bra avvägning mellan tankeväckande tal och fantastiskt 
sångframförande av Mzansi Youth Choir från Soweto, Johannesburg. 

Jag började med en open session i sektionen Library Buildings and Equipment 
och lyssnande på Traci Engel Lesneski som talade på temat Transforming Mid 
20th-Century Libraries to Meet 21st- Century Needs. En mycket intressant 
föreläsning som tog upp hur vi idag ser på och bygger biblioteksbyggnader 
jämfört med under 1950-60 talen. Med andra världskriget i färskt minne 
byggdes många officiella byggnader i en modern brutal design, bunkerliknande 
byggnader med små fönster och lite tillgång till dagsljus.  

 
Birmingham Public Library                          Claire T Carney Library 
credit Wikipedia Public Domain                 credit Jonathan Hillyer  
 
Många bibliotek ser ut som på den vänstra bilden medan vi idag eftersträvar att 
få in luft och ljus i biblioteket. Tyngdpunkten har för flyttats från de tryckta 
samlingarna till det digitala och i själva biblioteksrummet fördelas utrymmet 
utifrån användarnas olika behov att studera, använda digitala resurser och att 
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mötas. På många platser river man därför dessa gamla byggnader eftersom de 
är svåra att förena med våra behov idag. Traci Engel Lesneski menade att det 
finns genomförbara sätt att renovera. 

Min sektion Health and Bioscience Libraries hade i år en gemensam session med 
the School Libraries. Temat var Well-Being: School Libraries and Health Libraries 
Working for Access, Development and Transformation.  

Sara Hayman presenterade ett multidisciplinärt samarbete i Australien. 
CareSearch Palliative Care Knowledge network är ett statligt grundat projekt har 
som mål att förmedla relevant och kvalitetssäkrad information till såväl 
vårdpersonal som patienter och deras familjer inom olika aspekter av palliativ 
vård. Informationen ska vara evidensbasad, tillgänglig och specialanpassad till 
mottagaren. Många olika yrkesgrupper var involverade som t.ex. läkare, 
sjuksköterskor, webbingenjörer och bibliotekarier. Ett av de andra bidragen kom 
från Tanzania där man jobbat med ett projekt för att öka tillgång till 
hälsoinformation i samhället i stort.  
 
Vår open session i år Career-long Learning for the Health Information 
Professional: Educating, Training and Retooling for the Changing Health 
Environment handlade om olika sätt att hålla sig uppdaterad och fortbilda sig 
som medicinsk bibliotekarie för att möta nya utmaningar i yrket. Ett av bidragen 
kom från Kenya och presenterades av Judy S. Kasalu. Educating the Health 
Librarians in Africa today: Competencies, Skills and Attitudes required in a 
Changing Health Environment.  Afrika liksom resten av världen förändras i och 
med framsteg inom informations- och kommunikationsteknik. Man ser en trend 
med ökad efterfrågan av hälsoinformation vilket i sin tur kräver en förändring av 
bibliotekariers yrkesroll. Studiens syfte var att undersöka hur biblioteks- och 
informationsundervisningen i landet svarar upp mot detta nya behov i 
samhället. Undersökningen visar man på landets bibliotekarieutbildningar inte 
fullt ut tagit ansvar för att skapa kurser utifrån de nya behoven i samhället. 
Fortfarande är det upp till den medicinska bibliotekarien själv hålla sig 
uppdaterad. 
               
Ett annat bidrag från Uganda Librarians’ involvement in evidence-based medical 
practice and health policy-making: the collaboration between Albert Cook Library 
and the Africa Centre for Systematic Reviews and Knowledge Translation 
redovisade en grupp bibliotekariers arbete med evidensbaserad medicin. De 
deltog aktivt i de olika delarna av en systematisk litteraturöversikt. Allt från den 
systematiska sökningen i olika databaser, val av artiklar utifrån inklusions-
kriterier, dokumentation av exakta söksträngar (vilka normalt bifogas i ett 
appendix i rapporten) till att överföra sökresultaten till ett 
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referenshanteringsprogram. Det här var särskilt intressant för mig eftersom vi 
just nu är i färd med att starta ett regionalt samarbete i dessa frågor här 
hemma. 
 
Under vårt möte lanserades också ett öppet arkiv för medicinsk forskning för 
Afrikas länder av BioMed Central och Partnerships for Health Information (PHI) i 
samarbete med sektionerna Health and Bioscience Libraries och FAIFE. Man 
hoppas att på det här sättet kunna sprida vetenskaplig information i den 
afrikanska hälso- och sjukvårdssektorn. 
 

 
Standing committee meeting Health and Bioscience Libraries 
 
I år var vi femton sektionsmedlemmar och fyra observatörer som deltog i mötet. 
Jag valdes i år till information coordinator. Vi har fått ett uppdrag att publicera 
en bok i IFLA´s bokserie och vår arbetstitel är From action to impact: the 
developing role of librarians in health service communities. I vår sektion har vi 
medlemmar från de flesta världsdelar så vi hoppas kunna sprida information om 
bokprojektet till intresserade världen över.  
 
Academic and research libraries hade temat Hot topics 2015- Library support for 
reseachers. Bl.a. presenterades den nya NMC Horizon Report av Lambert Heller. 
Man startade med några ” provocerande ” föreläsare för att på så sätt skapa 
livliga samtal i den andra delen av seminariet då det blev rundabords-
diskussioner. 

Jag avslutade IFLA konferensen med ett besök på Cape Town University 
(grundades 1829). Rundturen på universitetet började i JW Jagger Library, ett av 
de första forskningsbiblioteken på universitetet. Numera finns här Centrum för 
Afrika studier med litteratur från hela kontinenten men också kartor, hand-
skrifter och liknande. Bl.a. fick vi se boken nedan. Under Apartheidperioden var 
den här boken av författaren Dambudzo Marechera Banned dvs den inte fick 
lånas ut. Nu den nu stämplad Unbanned, den kan alltså lånas ut igen.  

http://www.ifla.org/node/9841
http://www.ifla.org/node/9841
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På den högra bilden syns affischer för en aktuell utställning om The Black Sash. 
Det var en icke-våldsorganisation som bildades 1955 av vita medelklasskvinnor 
som protesterade mot apartaidlagarna som bl. a. fick till följd att färgade 
sydafrikaner förlorade sin rösträtt. Dessa kvinnor samlades och demonstrerade 
utanför viktiga politiska byggnader. De kändes igen på de svarta banden (black 
sash) de bar.  

Avslutningsvis vill jag tacka Svensk Biblioteksförening som gjorde mitt 
deltagande på konferensen i Kapstaden möjligt. 

Liz Holmgren 
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