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Rapport från IFLA 2015 med satellitkonferens i Cape Town, Sydafrika.
Satellitekonferens
Vi började vårt engagemang med att delta i Public Libraries Section’s satellitkonferens i Goodwood
Community Hall, Cape Town den 13-14 augusti. Temat var Public Libraries at the Crossroads.
Glädjande nog kom det ca 200 deltagare och främst från Sydafrika. Första dagen handlade om en
verktygslåda för Bibliotek, med bl.a. en workshop om Design Thinking for Libraries med Sidsel BechPetersen, , Aarhus bibliotek, Dokk1 och Andrea Saenz , Chicago Public Libraries. Det var en light
version av det egentliga konceptet. Det var en engagerande och inspirerande workshop och
Vaggeryds bibliotek har redan testat på modellen i arbetet med 2016 års verksamhetsplan.

Satellitkonferensen i Goodwood Community Hall. Som ni ser var det kallt i Kapstaden I augusti. Annie Dourlent, Paris,
Kristina Virtanen, Helsingfors, Anette Mjöberg, Hässleholm, Pirkko Lindberg, Tammerfors, Susanne Payette,Montreal

Andra dagens tema var pro-active designs and services. Särskilt intressant tyckte vi att det var att
lyssna till Bronwen Erasmus från Western Cape Provincial Library Service som berättade om
utmaningarna att förse biblioteken på landsbygden med bra internetservice. Vi,( Lo och Anette) )
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var också inbjudna att föreläsa med rubriken: Flexibility is the Mantra for the New Library. Vi talade
bl.a. om fyrarumsmodellen av Skot-Hansen, Garaget i Malmö, samarbete socialförvaltning och
kulturförvaltning i Hässleholm.
Det ingick också ett besök på huvudbiblioteket i Cape Town. Vi lyssnade bl.a. till den mycket kunniga
och humoristiska borgmästarinnan.

Roliga möbler på huvudbiblioteket i Cape Town.

World Library Information Congress 2015
Den 16:e öppnades konferensen med bl.a. storyteller Gcina Mhlophe gjorde en fantastisk exposé
över människans historia. Lyssna gärna en
stund! https://vimeo.com/139376466
(Bilden är lånad från ifla.org.)
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Public Libraries Section samarbetade i år med Library Service to People with Special Needs Section.
Vårt arbete har bestått I att vara delaktiga I programmets utformning och att vara med och engagera
talare. Ett arbete som är roligt att försöka finna inspirerande föreläsare och vi bidrog med en
bibliotekarie från Korea . Vi tjänstgjorde som bordsvärdar vid rundabordsworkshopparna som följde
på varje presentation.
En presentation som vi särskilt fastade
för var den om varför biblioteken bör
ha service för hemlösa. Sanja Bunić
från Kroatien berättade om vad några
bibliotek i Kroatien gör, men också hur
svårt det är att motivera bibliotekarier
att arbeta med detta. Hon talade också
om behovet av guidelines för service till
hemlösa. Special Needs Section söker
IFLA:s godkännande för att upprätta
sådana guide lines och vi är vår sektions representanter i detta arbete. Vår sektion är inte direkt
positiva till att skriva guidelines just för hemlösa. De tycker att det blir för mycket kategoriserande,
men vi eftersom Special Needs- sektionen går vidare med frågan, finns vi med för att läsa och ge
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synpunkter på det som skrivs samt att bidra med goda exempel.
Vi var även med och var bordsvärdar under CPDWL:s (Continuing Professional Development and
Workplace Learning Section) program.
Vår sektion, PLS, hade två möten under konferensen. De nya medlemmarna välkomnades bl.a.
Torbjörn Nilsson från Malmö. Vi hade diskussioner och bestämde till slut att nästa förkonferens
kommer att vara i Philadelphia, USA och nästa ”mid-meeting” i Zagreb i mars månad.
Vi blev inbjudna av Marian Koren att delta I NOIR:smöte, NOIR ( National Organizations and
International Relations). Under mötet valdes en ny ordförande , Guido Jansen från Tysklands
internationella IFLA kommitté.
Public Library Section samarbetar med Kulturstyrelsen, Köpenhamn och Realdania när det gäller
utdelning av det internationella priset för : Public Library of the Year Award 2015 och i år fick Kista
bibliotek äran. Inget ont om Kista men det hade känts bättre att priset hade gått till t.ex. Narok
Library, Kenya. Ursäkta Kista bibliotek men ni är redan så berömda. Priset är en del av projektet:
Modellprogram för folkbibliotek.
Till vår stora glädje blev vi båda inbjudan till avtackningen för avgående IFLA presidenten Sinikka
Sipilä( 2013-2015). Både f.d. presidenten Ellen Tise
och generalsekreterare Jennifer Nicholson höll varma
tacktal till Sinikka för allt arbete hon har lagt ner under
sin presidentperiod. Som vanligt en intensiv
arbetsvecka med många möten och med många nya
kontakter. Sista kvällen satt vi och tittade på
Taffelberget i bakgrunden och Kapstaden gav många
inblickar i Sydafrikas historia.
På avslutningsceremonin delades det ut ett pris till den
sektionen som var bäst på att kommunicera ut sina
aktiviteter genom sin hemsida. I år gick priset till Public
Library Section. Yippee!
Studiebesök
Ett av studiebesöken i anslutning till konferensen gick till området kring Franschoek, en liten stad i
Western Cape Province, en av de äldsta städerna i Sydafrika. Biblioteket i Franschoek firade 120 år
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och hade nyligen blivit Årets Bibliotek. Något man framhöll i sin verksamhet var berättarstunder och
högläsning på äldreboenden.

Den trevlige borgmästaren i Franschoek som var med oss på hela studiebesöket, lunchar i barnhörnan på biblioteket i
Franschoek.

Biblioteket i Klapmuts var ett spännande bibliotek, ett skolbibliotek som utökat sin service till att
också bli ett folkbibliotek. Området kännetecknades av att det fanns i stort sett ingen medelklass. I
och kring Franschoek finns många stora vinodlingar, vilket innebär en stor del förmögna, medan det
också finns en stor del fattig befolkning.
Skolan var välutrustad, bl.a. med smart board och man hade flera läsprojekt, bl.a. med läshundar.
Rektorn hade fått inspiration till skolbiblioteket på en konferens i Italien, när han lyssnade på svenska
föreläsare om skolbibliotek. Skolbiblioteket hade bidragit till att höja utbildningsnivån i staden, sa
man stolt.
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Skol- och folkbiblioteket i Klapmuts.
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Containerbibliotek i Groendal.

Vi besökte också ett containerbibliotek I Groendal. Franschoeks bibliotek hade försökt
etablera ett bibliotek i Groendal i många år. Genom en litteraturfestival började insamlingen
till ett nytt bibliotek och som en start donerade en lokal bokhandel en container med
barnböcker. Det är otroligt vad mycket en (eller två) containers rymmer! Glädjande nog fick
vi höra att man nu planerar ett permanent bibliotek i området.
Slutligen vill vi tacka Svensk Biblioteksförening för stipendiet som möjliggjort denna resa och
vårt engagemang i IFLA.

Lo Claesson Vaggeryd bibliotek, Anette Mjöberg Hässleholms bibliotek
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