IFLA World Library and Information Congress
84nd IFLA General Conference and Assembly, 24-30 August 2018,
Kuala Lumpur, Malaysia
”Transform libraries, Transform Societies”
Först vill jag tacka Svensk Biblioteksförening för stipendiet som möjliggjorde min resa till
IFLA konferensen i Kuala Lumpur. Under årets konferens fanns det ca 260 olika sessioner
att välja mellan. Ibland krockar två eller flera intressanta sessioner med varandra och då är
det bra att det mesta av konferensmaterialet finns att hitta på IFLA:
http://library.ifla.org/view/conferences/2018/
Men det är mellan alla dessa sessioner möten med andra äger rum, där erfarenheter,
problem och utvecklingsfrågor delas.

Audiovisual and Multimedia Section (AVMS)

AVMS möte under IFLA konferensen

Sedan 2015 är jag medlem i Audiovisual and Multimedia Section (AVMS) standing
comitte. Förutom att planera innehållet för vår sektions seminarium på den årliga IFLA
konferensen, så arbetar sektionen med att formulera riktlinjer för vårt ämnesområde och med
olika utvecklingsarbeten. Under konferensen har vi två arbetsmöten och en session som
brukar rymma fyra eller fem föreläsningar. Vid planeringen av seminarierna så samarbetar
de 43 olika sektionerna inom IFLA. I år samarbetade AVMS med sektionen Information
Technology och temat var “Winning strategies for collecting, cataloguing, providing, playing,
and preserving video games in libraries” - Audiovisual and Multimedia with Information
Technology.

Universal Design and Human Rights: The UN Convention on the Rights
of Persons with Disabilities (CRPD

Jag lyssnade på många intressanta föreläsare, en av dem var Anne Siberns, German
Institute for Human Rights som talade om ”Universell design och mänskliga rättigheter: FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. Konventionen har många
implikationer för bibliotekariernas arbete. Bibliotek kan bidra till att realisera rättigheterna till
personer med funktionsnedsättning till information (artikel 21), utbildning (artikel 24) och
kulturellt deltagande (Artikel 30).

2008 ratificerade Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Konventionen är en bra grund för bibliotek att utveckla stödet för
gruppen studenter som behöver extra stöd. "Universal design" innebär att produkter, miljöer,
program och tjänster ska utformas så den användbar för alla människor, i största möjliga
utsträckning, utan behov av anpassning eller specialiserad design. Allmän design ska
emellertid inte utesluta hjälpmedel för särskilda grupper av personer med funktionshinder där
detta behövs.
Siberns poängterade att trots den viktiga roll som bibliotek har för att uppnå rättigheter för
personer med funktionshinder, så kommer bibliotek och tillgänglighet sällan upp som en
fråga i nationella implementeringar av CRPD. Exakt av denna anledning bör bibliotek ta
initiativ att arbeta aktivt med konventionen i sina respektive länder och rapportera sin
verksamhet till FN som då skulle få kunskap om bibliotekariernas ansträngningar för att
hjälpa personer med funktionsvariationer att uppnå sina rättigheter. Det här kunde
i framtiden resultera i ett beslut av CRPD-kommittén att uppmana stater att upprätta
universellt utformade bibliotek och bibliotekstjänster i sina respektive länder.

Studiebesök National Library of Malaysia

Nationalbiblioteket öppnade i Kuala Lumpur 1972. Biblioteket rymmer nära 5 miljoner olika
publikationer både tryckta och online. Av samlingen är ca 500 000 till utlån och finns på
malajiska, kinesiska, tamilska och många andra språk men över hälften är på engelska.

I entrén till Nationalbiblioteket finns ett “Smart Library” sponsrat av Samsung.
Biblioteket står för innehållet och Samsung för enheterna. När låntagaren skapat en profil
kan hen också använda bibliotekets app för att nå materialet. Vår guide berättade att nästan

alla, oavsett var man bor i Malaysia har en smart phone, problemet är tillgången till
internetuppkoppling. I nationalbibliotekets uppdrag ingår att åka ut till olika platser i landet
med en internetbuss. Något bibliotek fått pris för.

Nationalbiblioteket har en äldre samling från Malaysia bestående av tryckta material,
specialdokument, film- och ljudfiler som är av nationellt kulturarvsintresse.

Kopia av en bok från 1600-talet.

Originalen förvaras i ett slutet magasin. Forskare kan ansöka om att få titta i originalskriften i
en bevakad läsesal.

Studiebesök Mara University of technology

Universitet öppnade 1956 och antog 50 studenter med fokus på att få unga från landsbygden
att börja studera.
Idag är universitet det största i landet med 35 campus och med 500 program, allt från grundtill forskarutbildning. Universitetet har 146 000 studenter, både internationella studenter och
studenter från Malaysia, Undervisningen bedrivs helt på engelska.
Vi besökte biblioteket på Puncak Alam Campus som grundades 2004 och har en total
samling på mer än 30 335 volymer. Biblioteket stöder undervisnings- och forskningsbehov
för sju stora fakulteter, företagsekonomi, hotell- och turismsledning, redovisning samt
fakulteten för konstnärlig och kreativ teknik. Universitetsbiblioteket har ett stort nätverk av
filialer som består av 41 bibliotek.
Bibliotekarierna som jag talade med berättade att idag så lägger de ca 80 % av
mediabudgeten på digitalt material och övrigt på tryckt material.

En av entréerna till Puncak Alam Campus

På biblioteket fanns det många ”Informations kiosker” där besökare kan orientera sig på
campus söka upp lokaler och olika föreläsningar.

Bibliotekets Maker Space. Kvinnan till höger i bild undervisar i digital teknik och är ansvarig för Maker Spacet.

Vi blev väldigt trevligt bemötta av en stor samling bibliotekarier och studenter och jag har
aldrig i mitt liv varit med om så många gruppfoton. Om någon i gruppen ville ta ett kort på
något kom genast en hel grupp springandes för att vara med, så mycket av studiebesöken
gick åt till olika gruppfoton.

Bibliotekets vilohörna med spel och skönlitteratur. Antistress för studenter.

Jag har med mig många nya kontakter från IFLA i Kuala Lumpur och goda idéer att arbeta
vidare med på hemma plan.
Lenita Brodin Berggren
KTH Biblioteket

