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Theme: Connections. Collaboration. Community.
IFLA:s folkbibliotekssektion skickade inför sin satelitkonferens ut följande text, något som visar på
bibliotekens förändrade kärnverksamhet:
“As the world in which we live has changed, so has the concept of literacy. It has expanded from the
traditionally understood definition as ‘the ability to read and write’, to encompass proficiency in a
range of other fields. We now talk about civic, health, financial, digital, and information literacy (to
name but a few)”

Columbus, Ohio var i år värd för den årliga IFLAkonferensen (International Federation of Library
Associations). Konferensen lockade cirka 4000
deltagare från alla världsdelar och många viktiga
framtidsfrågor avhandlades under en intensiv
vecka. Ett stort tack till Svensk biblioteksförening
för det stipendium som delvis täckte kostnaderna
för deltagandet i årets konferens.
Mini-FN kallade Jan Eliasson IFLA för när han för ett par år sedan invigningstalade vid IFLA:s
konferens i Göteborg. På en global nivå är IFLA:s arbete viktigt då man bland annat driver frågor kring
massövervakning, upphovsrätt, allas rätt till informationstillgång och andra viktiga biblioteksfrågor
gentemot bland annat FN. På lokal nivå är det viktigt för oss att ta del av vad som händer
runtomkring oss för att vi ska hamna rätt i vår biblioteksverksamhet.
Vid årets IFLA-konferens medverkade IFLAs nya generalsekreterare Gerald Leitner för första gången.
Han pekade på vikten av att IFLA behöver förändras i grunden, för att vara relevant och möta de
behov som finns. Mycket intressant tycker jag.
Min egen förväntan på årets konferens var att få se mycket ny teknik. En hel del fick jag se, men inte i
den utsträckning som jag förväntat mig. Däremot blev jag positivt överraskad över det stora
lokalförändringsprogram som biblioteken i Columbus genomgått under de senaste åren. Detta gällde
både universitetsbiblioteket och framför alla folkbiblioteken, både stadsbiblioteket och
filialer/områdesbiblioteken.
Sedan 2013 sitter jag som co-chair (delat ordförandeskap) i CPDWL-sektionen (Continuing
Professional Development and Workplace Learning som arbetar med kompetensutvecklingsfrågor för
bibliotekspersonal). Mellan 2011-2013 var jag informationskoordinator i samma sektion. Eftersom
jag arbetar aktivt i CPDWL-sektionen blir det för min del långa konferensdagar med många möten
blandat med konferenssessioner.
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Några viktiga frågor vid årets konferens
Rethink our library space var genomgående något som kom upp i olika sammanhang vid årets
konferens. Vikten av att i lokalerna få fram lärandet, leken och samarbetet lyftes. ”Learn play and
collaborate”.
Anpassa och förnya biblioteken och att jobba med den kontinuerliga förändringen är också något
som lyftes i många olika presentationer och workshops. Ett problem som lyftes var att inte alla
bibliotek i sin verksamhet är engagerade i samhällsbyggandet. Detta är ett problem som slår tillbaka
och påverkar oss alla som jobbar med biblioteksförändring. IFLA:s president Donna Scheeder
poängterar i sina tal vikten av att alla bibliotek hänger med i utvecklingsarbetet och att inget
bibliotek lämnas bakom. Det som händer på WLIC behöver bli en rörelse över hela världen var några
av de peppande ord som sades.
För att kunna forma framtidens bibliotek måste vi också vara
en del av att forma Internet. Vi behöver enligt Mark Surman,
Mozilla Foundation vara medvetna om och förstå vad som
händer i det digitala. Mark visade bland annat på statistik kring
mobiltelefoni, exempelvis så har Android 52% av marknaden i
USA medan övriga operativsystem (inclusive Iphone) har
resten. I Indien har Android 91% av marknaden. När det gäller
App-utveckling sker den till största delen i USA, Europa och
östra Asien. Mobiltelefonin växer mest i Afrika och i Syd
Amerika. Dessutom lyfte han fram att nybörjaranvändaren av nätet inte har en aning om vad det är
de använder, tex är det miljontals Facebook-användare som inte vet att de använder internet. Det
finns en kraft i att bibliotekarier gör det möjligt för alla att delta i samhällsutvecklingen genom att
handleda i det digitala informationslandskapet. Kontinuerlig kompetensutveckling är viktigt eftersom
detta område förändras så snabbt.
Det viktiga för biblioteken är att fortsätta värna Internets öppenhet och att vi höjer vår röst om att
tillgången till information är ett område som behöver arbetas med och skyddas.
Mark Surman gjorde en intressant jämförelse med miljörörelsen som har lyckats att få omtanken om
vår planet till en viktig fråga överallt. I de flesta länder finns nu miljöministerier och miljöregler vilket
är konkreta tecken på att detta är ett prioriterat område. Vi borde enligt Mark få en liknande rörelse
för Internet med fokus på frågor som integritet, privatliv och fri tillgång till information. Detta börjar
så smått prioriteras i en del länder men det är långt ifrån en global fråga ännu.
Fred von Lohman, Google, sa bland annat: “We must have stolen our mission from the librarians they have always worked with this: Google’s mission is to organize the world’s information and make
it universally accessible and useful." Fred lyfte också vikten av att bibliotek fortsätter jobba med
copyrightfrågorna.
Jack Cushman från Harvard tipsade om deras Library innovation lab http://librarylab.law.harvard.edu/
som jobbar med biblioteksutveckling. Några ledstjärnor:
 If it’s not broken, break it
 If it’s difficult, make it simple
 If it’s boring, make it weird
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Det handlar om att göra det digitala begripligt och att använda bibliotekens styrkor; det distribuerade
bevarandet, vanan att arbeta med användarutbildning och handledning samt den tillit som finns till
bibliotek.
Maura Marx, IMLS visade på ett intressant initiativ i OpeneBooks http://openebooks.net/ ett initiativ
som ska stötta barn i läsandet. OpeneBooks är tillgänglig för barn från socioekonomiskt utsatta
grupper.

UN Agenda 2030
IFLA påverkade FN under arbetet med att ta fram FNs utvecklingsmål. Ett arbete som visade på
resultat då informationstillgång nu finns med i de globala utvecklingsmålen UN Agenda 2030:
”Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national
legislation and international agreements”
IFLA fortsätter att arbeta med frågan eftersom biblioteken har en betydande roll att säkra allas
tillgång till information och att utveckla kompetensen att använda och tillgå informationen.
Information är en av grundpelarna för utveckling, delaktighet i samhället och för demokratin. Med de
tendenser som finns globalt är Lyondeklarationen http://www.lyondeclaration.org/ och FN:s
utvecklingsmål en viktig väg att påverka allas rätt till informationstillgång och utveckling. Bibliotek
finns över hela världen och utgör en viktig infrastruktur i detta arbete. Det är viktigt att bibliotek
fortsätter att agera och vara synliga i detta sammanhang och visar på hur information skapar
utveckling.

Public Library of the Year Award
Under konferensen delades det internationella Public
Library of the Year Award ut på Metropolitan Library i
Columbus. Priset gick till Århus Dokk1 och det var ett gäng
mycket lyckliga danskar som fanns på plats och tog emot
priset. Viktiga kriterier i bedömningen av de nominerade
bidragen är bland annat, den digitala utvecklingen, att
man involverar användarna, vänder sig till olika
befolkningsgrupper och att man har ett öppet och
funktionellt arkitektoniskt uttryck. Jag uppskattade särskilt
de fyra presentationerna av de fyra nominerade biblioteken eftersom de alla visade i samma riktning
som Helsingborgs biblioteksplan och vår nyligen genomförda biblioteksutredning. Skönt att se att
vårt arbete ligger i linje med vad som sker runt omkring i världen och väldigt bra för mig att ha med
mig i förankringsarbetet av utredningen.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling värnar jag extra för med tanke på att det är kompetensfrågorna som jag
arbetar aktivt med inom IFLA, i CPDWL sektionen (Continuing Professional Development and
Workplace Learning).
Omvärlden och bibliotek förändras och i takt med detta behöver bibliotekens kompetens utvecklas
och förändras. Kompetensutvecklingen behöver innefatta den yrkestekniska kompetensen, de
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kommunikativa och sociala färdigheterna, personlig
förmågor och den strategiska kompetensen så att vi får
hela den kompetens som behövs i det dagliga arbetet.
I CPDWL arrangerar vi årligen en eller flera sessioner vid
IFLA-konferensen. Dessutom arrangerar vi
satelitkonferenser cirka vartannat år. Vi arrangerar också
en internationell webinar-serie tillsammans med NPSIG
(New Professional Interest Group) och ALA (American
Library Association). Sektionen blir också allt mer involverad i olika projekt.
Tanken var att vi inför årets konferens år skulle arrangera en satelitkonferens vid Clevelands public
library, men pg av för få anmälda deltagare tog vi beslutet att ställa in denna.
I år arrangerade CPDWL sektionen tre olika
sessioner. Jag deltog i två av dessa.
• Under våren godkändes sektionens
uppdaterade ”Guidelines for Continuing
Professional Development: Principles and
Best Practices”.
http://www.ifla.org/publications/node/10532

•

Svensk biblioteksförening kommer
glädjande översätta dessa riktlinjer under
2017.
En välbesökt workshop fördjupade kunskapen kring dessa. Jag var själv aktiv som värd för ett
av borden vid grupparbetena. I dessa grupparbeten använde vi appen Padlet så att alla
grupper kunde dela sina anteckningar med varandra i realtid. Intressant sätt att samarbeta
där tekniken hjälpte det kollaborativa lärandet ytterligare. Dokumentationen från
workshopen finns samlad på webbplatsen: http://www.ifla.org/node/10833
Vår andra välbesökta session hölls i samarbete med två andra sektioner - Knowledge
Management och Library and Research Services for Parliaments. Temat var “Continuous
Learning in Libraries and their Communities”. Vid denna session ledde jag en workshop kring
grupputveckling. Läs gärna mer om detta i sammanställningen av denna workshop:
http://www.ifla.org/files/assets/cpdwl/conference-documents/ifla_2016_knowledge_cafe_report.pdf

Ett förändrat IFLA
Två IFLA-publikationer som lyftes fram under årets WLIC och som är värda att nämna är:
• Access and opportunity for all. http://www.ifla.org/publications/node/10546 How libraries
contribute to the un 2030 agenda.
• Trend report update 2016 http://trends.ifla.org/update-2016
• Och som lyfts fram ovan: ”Guidelines for Continuing Professional Development: Principles
and Best Practices”. http://www.ifla.org/publications/node/10532
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IFLAs nya generalsekreterare Gerald
Leitner pekade under årets
konferens på vikten av att IFLA
behöver förändras i grunden. Detta
för att fortsätta vara relevant och
möta de behov som finns. I
Biblioteksbladet nr 6, 2016 skriver
Jenny Nilsson och jag om detta.

Columbus Metropolitan Library
Vid ett flertal tillfällen hade jag möjlighet att
besöka stadsbiblioteket i Columbus. Hela det
nätverk av bibliotek som ingår i Columbus
folkbiblioteks verksamhet har genomgått ett stort
utvecklingsarbete med flera nya lokaler och
upprustade bibliotek
http://www.columbuslibrary.org/buildings. I detta
arbete har man arbetat
med koncept som sedan
genomförts genomgående vilket gör att man lätt känner igen sig i de olika
lokalerna. Samma möbler möter besökaren medan det arkitektoniska
formspråket skiljer sig åt. Lokalutvecklingsprogrammet började med
stadsbiblioteket, därefter stadsdelsbibliotek för att sedan gå längre ut på
landsbygden.
Stadsbibliotekets gamla Carnegie-byggnad var påbyggd med en nyare del
som i sin tur var ombyggd för att skapa en välkomnande atmosfär, större
öppenhet och för att få in mer ljus i lokalen. Tillgången till bra teknik och
flexibelt användande av rummet var genomgående i alla lokaler.
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Inom nätverket arbetar över 1000 volontärer och bland
dessa ingår även volonteens – tonårsvolontärer. Intressant
var bland annat deras projekt med reading buddies, för att
utveckla läsandet. Över huvud taget så skiljde deras
läsfrämjande arbete sig åt från det svenska då man som
bibliotek arbetade med stort fokus på olika kunskapsnivåer i
läsningen. Alla barn var själva medvetna kring vilken nivå de
låg på och valde böcker utifrån sin nivå.
Sista dagen besökte jag tillsammans med två svenska
kollegor ett par olika områdesbibliotek, Parsons Branch
http://www.columbuslibrary.org/locations/Parsons och
Driving Park Branch
http://www.columbuslibrary.org/buildings/driving-park .
Flera tekniska lösningar fanns som var spännande att testa
på. Rum för läxläsning och studier och många publika
datorer var genomgående inslag. Barnavdelningarna hade
en blandning av teknik och läsfrämjande miljöer.
Dessutom fanns på alla biblioteken skolbussar i lekstorlek
för att barnen skulle kunna testa att åka buss i en trygg
miljö. 
Vid ett av biblioteken fanns ett drive-up bibliotek. På
ytterväggen fanns en ringklocka och när bilisten ringde på
den öppnade personalen fönstret och effektuerade den
lånebeställning man gjort. Drive-in fanns som val när man
skulle välja utlämningsställe för sin lånebeställning.
En annan intressant iakttagelse var att en av
framgångsfaktorer som lyftes fram vid de nya
områdesbiblioteken var antalet parkeringsplatser som
ökat. Ett tydligt tecken på att vi befann oss i billandet USA.
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Teknik
Jag hade som sagt förväntningar på att få se mycket ny teknik och var lite besviken på att inte
utbudet var större. Men en del fick jag ändå se.
En enorm bokutlåningsautomat med inbyggd
återlämningssortering där vagnarna åkte runt för att sortera de
återlämnade böckerna. Automaten rymde en stor samling vilket
gjorde att man fick ett bra utbud att välja från när man ville
låna.
Vid samtal med en leverantör
fick jag lite input på varför det
vid WLIC i Lyon fanns många fler
intressanta RFID-lösningar. RFIDtekniken har enligt den
leverantören en mer avancerad
användning på europeiska
bibliotek, bland annat pg av att
40% av medieutlånen i USA är
på annat än böcker. Eftersom
dvd etc fungerar dåligt i
befintliga selfshelfing-system så har man
inte börjat lansera dessa på den
amerikanska marknaden än.
Kreditkortbetalning är något som många utlåningsautomater var
utrustade med. På senare tid har man ökat användningen av chip och
pinkod vilket gör att detta nu börjar installeras även på bibliotekens
utlåningsautomater i USA.
Något som var intressant på de amerikanska utlåningsmaskinerna som
fanns i utställningsområdet, var att man fick boktips när man lånade
sina böcker. Detta var boktips som baserades på vilka böcker man
lånat. MEN leverantören berättade att man upptäckt att det inte är när
man lånar som man vill ha tipsen utan när man lämnar tillbaka. Egentligen ganska självklart.

Vad tar jag med mig hem till Helsingborgs bibliotek?
Den kontinuerliga förändringen och vikten av att alla bibliotek hänger med i utvecklingsarbetet är
något som IFLA:s president lyfter. Detta är något som jag tar med och verkar för.
Lokaliseringsdiskussionen är av stor vikt för oss inom Helsingborgs bibliotek. Columbus arbete med
lokalutveckling var mycket intressant och något att inspireras av i vårt fortsatta arbete.
En annan fråga som är av stor vikt just nu är hur vi arbetar med att involvera andra i vår verksamhet,
något som är en global fråga inom bibliotekssektorn. Det räcker inte att bara lyssna på den input som
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kommer från biblioteksanvändarna, utan olika aktiviteter som görs tillsammans behöver bli en större
del av verksamheten. Presentationerna vid Public Library of the Year Award visade på just detta.
Fri åsiktsbildning och allas rätt till information och kunskap är oerhört viktiga delar i bibliotekets
uppdrag och möjliggör deltagande i det demokratiska samhället. Helsingborgs bibliotek satsar på
vikten av medie- och informationskompetens som en kärnverksamhet något som också är tydligt
inom den internationella biblioteksutvecklingen. Arbetet kring FN:s utvecklingsmål tydliggör
ytterligare behovet av att inte bara ge tillgång till information utan också kunskap att använda
informationen och den digitala arenan.
Det förändringsarbete som sker inom IFLA är av stort intresse på nationell nivå. Redan under
konferensen uppmärksammade jag sekretariatet för nationell biblioteksstrategi om detta.

Nya kontakter
En viktig del av konferenser är att utveckla och underhålla sitt yrkesnätverk. Att träffa
bibliotekskollegor från USA, Canada, Peru, Sydafrika, Uganda, Australien, Singapore, Kina, Italien,
Tyskland, Danmark och Norge (bland annat) ger en utblick och möjlig jämförelse med vår verksamhet
och framtida möjligheter och utmaningar. Sakta men säkert byggs ett nätverk upp som jag sedan kan
använda i olika verksamhetsfrågor, något som jag ser som mycket värdefullt.

Varför lägger jag då tid på IFLA arbetet?
Visst hamnar en stor del av min insats på min fritid, men det är det värt.
Jag ser att vi kan göra skillnad. Vi verkar på en global arena. I en stor och byråkratisk internationell
organisation kan vi komma med andra synsätt, ett mer delaktighetsbaserat arbetssätt, och öppna
upp för andras vardag. Något som också är tydligt är att tillgång till information och litteratur inte är
något som vi kan ta för givet. De öppna och fria bibliotek vi har idag är inte något som är självklart
överallt. Bibliotek är något som vi tillsammans behöver värna och arbeta för. Hela mitt sätt att se på
biblioteksverksamhet har förändrats sedan jag började arbeta med IFLA och vikten av det
demokratiska uppdraget blir allt tydligare för mig. Vi lever i och verkar på en global
informationsarena, en arena som förändras kraftigt. Där är det viktigt att vi finns med och påverkar
utvecklingen. Det skapar sedan nytta för svenska bibliotek och våra biblioteksanvändare.
Ytterligare länkar:
• IFLA Key Initiatives http://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/20162021.pdf
• CPDWL Action plan 2016 http://www.ifla.org/files/assets/cpdwl/strategic-plan/20162017.pdf
• Annual report 2015 http://www.ifla.org/files/assets/cpdwl/annualreports/cpdwl_annual_report_2015_ci.pdf
• Cochair report from the last CPDWL
Newsletter http://www.ifla.org/files/assets/cpdwl/newsletters/cpdwl_newsletter_jun
e16.pdf

