Rapport till Svensk biblioteksförening 2018
Full av förväntan ger jag mig iväg till årets World Library and Information
Congress i Kuala Lumpur. Det är min 2: nd term som Standing Committee
member of LSN Library Services to People with Special Needs Section.
Så jag kan vara kvar till år 2021. Så roligt! Det är årets höjdpunkt att få åka
till midterm meeting och till själva konferensen i augusti.
Jag kommer här i min rapport till största delen beröra LSN The Section for
Library Services to People with Special Needs.
Vid flera IFLA konferenser har jag föreläst om tillgänglighetsfrågor, senast
i Wroclaw om tillgängliga konferenslokaler enligt modell Västra
Götalandsregionen och MFD Myndigheten för delaktighet.
I Kula Lumpur ska jag också prata och är lite nervös inför det, varför
kommer jag till senare. Rubriken är The Impact of the IFLA Guidelines for
Library Services to Persons with Dyslexia: Revised and extended, mera
precist ”Det dyslexivänliga biblioteket”

I en speciell väska transporterades, som handbagage, vår nya broschyr
om LSN från tryckeriet i Alingsås till Kuala Lumpur.

LSN nya broschyr om verksamheten

LSN webbsida

Redan fredagen den 24 augusti hade vi vårt första sektionsmöte.

Foto från sektionsmöte. Ordf. Misako Numora, sekreterare Cris Corrigan,
Christine Mackenzie, IFLA´s President elect och observanter.

Sektionsmöte 24 augusti
Vi fick fint besök av Christine Mackenzie, IFLA´s President elect för att
diskutera utvecklingen inom IFLA.
Vi passade på att informera om LSN och vikten av att
tillgänglighetsperspektivet är närvarande överallt.
Jag tycker att sektionsmötena är mera besökta av observatörer nu än
tidigare. Tjugotre personer från hela världen var med och ställde frågor
och var allmänt intresserade.
Nästa konferens i Aten kommer att handla om de då helt nya Guidelines
for Library Services for People who are Deaf, Hard of hearing or Deafblind
En satellitkonferens i samarbete med LPD kommer att genomföras i Kairo.
Temat är tillgången till anpassade medier inom den arabiska världen och
Marakkechavtalet.

LSN Meeting Minutes
from WLIC 2018--Draft 11.9.18 (002).docx

Nancy Bolt samlade, under konferensen men också efter, in synpunkter
bland deltagarna om hur tillgängligheten var om man hade en
syn/hörselnedsättning, svårigheter att röra sig och språksvårigheter och
med det menas olika språk, dyslexi eller likande. I rapporten beskrivs hur
tillgängligheten var i Kuala Lumpur. Mycket intressant läsning.

Citatet nedan anger nödvändigheten av tillgänglighet.
Report on Accessibility at WLIC in Kuala Lumpur
Submitted by the Library Services for People with Special Needs
Goal: Remove mobility and inclusiveness barriers that prevent WLIC
attendees from participating fully and comfortably in all aspects of WLIC.
“The Accessible Design Foundation of Japan, in their Meetings for
Everyone, says: “If the needs of people who experience difficulty with
participating in meetings can be accommodated, they can be more active
in discussions and new ideas will become possible. It is important to
consider all measurers that are necessary to make meetings more
accessible for a wider range of people.”

Report on
Accessibililty at the 2018 WLIC conference LSN 12 5 18.docx

I Kuala Lumpur fortsatte redan påbörjat arbete med en checklista för
framtida konferenser och hur de skall bli mer tillgängliga.
Det har blivit en nästan heltäckande lista över allt man bör tänka på när
man planerar och väljer konferenslokaler.
Checklistan är användbar även för konferenser i Sverige, till exempel vid
biblioteksdagarna.

A Checklist for a
Successful ILFA WLIC Conference LSN 12 5 18.docx

Här är MFD Myndigheten för Delaktighets checklista för tillgängliga
konferenslokaler ifall någon vill ha den.
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/checklistor/2015/2
015-5-checklista-tillgangliga-moten-och-konferenser.pdf

Marie Engberg Eiriksson, Gladsaxe Libraries, Denmark
Heidi Carlsson-Asplund

Vi lämnade in ett paper som blev antaget till Committee on Standards,
“The IFLA Committee on Standards coordinates standards work within
and beyond IFLA and support standards activities in IFLA professional
units, principally in sections”
Alltså långt från mitt verksamhetsområde inom bibliotek.
Marie och jag hade fem minuter var!! Inte lätt. Jag som normalt vill tala fritt
var tvungen att läsa innantill utan att det syntes för mycket. Utsvävningar
fanns det inte tid till. Men i alla fall så fick vi båda mycket frågor från
intresserade deltagare under kommande konferensdagar.
Vi satt naturligtvis med och lyssnade på de andras föreläsningar. Jag
måste säga att det var för mig mycket svårt att förstå vad de talade om.
Publiken var med och kände till ämnesområdet med alla dess olika
förkortningar mm. För mig var det nästan som grekiska. Vårt språkbruk i
föreläsningen föreföll i jämförelse otroligt enkelt och lätt att förstå. Det
ligger i sakens natur.
På lördagen den 25:e föreläste jag och Marie Engberg Eiriksen från
Danmark under rubriken “The Impact of the IFLA Guidelines for Library
Services to Persons with Dyslexia: Revised and extended”
Så här såg det ut:
Congress programme, Room: Ballroom 1
25.08.2018, 13.45-15.45
Session 074 Impact of recently approved IFLA standards - Committee
on Standards

Impact of IFLA guidelines
2.1. The Impact of the IFLA Guidelines for Library Services to Persons
with Dyslexia: Revised and extended
Helle Arendrup Mortensen, Consultant, Denmark
Marie Engberg Eiriksson, Gladsaxe Libraries, Denmark
Heidi Carlsson-Asplund, Lerum Public Library, Sweden
Paper in English
http://library.ifla.org/2129/1/074-mortensen-en.pdf
Vår Power Point
https://www.ifla.org/files/assets/lsn/conferences/2018/Kuala_Lumpur/impact-ofifla-guidelines-library-services-for-people-with-dyslexia-en.pdf
Helle Arendrup Mortensen kunde inte närvara. IFLAs regler om att
föreläsare kommer in avgiftsfritt den dagen de skall föreläsa har ändrats.
Full konferensavgift gäller och då blev allt för dyrt för henne.

LSN sektionsprogram handlar om Universal Design vilket förklaras som
design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för en så stor
del av befolkningen som möjligt utan att det krävs speciell anpassning
Congress programme, Room: Ballroom 2
26.08.2018, kl. 09.30-11.30
Session 094 What is universal design for libraries?
- Library Services to People with Special Needs, Public Libraries and
Library Services to Persons with Print Disabilities
Chair Misako Numora
Transforming libraries in support of achievements of Sustainable
Development Goals (SDGs) requires a paradigm shift from providing
special services for people with special needs to providing optimized
services available for everybody. This session will address an overview of
universal design, examples of best practices and activities to promote
universal design for libraries.
The session is a cooperation between Library Services to People with
Special Needs Section (LSN), Libraries Serving Persons with Print
Disabilities Section (LPD) and Public Libraries Section (PLS)
1. What is Universal Design - Theories, Terms and Trends Knut
Nygaard, The Norwegian Library of Talking Books and Braille, Norway
2. Universal Design and Human Rights - The UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities Anne Sieberns, German Institute for
Human Rights, Germany

3. Universal Design in Finnish Libraries - Accessibility Guidelines as A
Way to Promote Universal Design Kirsi Ylänne, Celia Library, Finland
4. Universal Design and Print Disability - DAISY Technology and
Accessible Multimedia Hiroshi Kawamura, Assistive Technology
Development Organization, Japan
5. Universal Design in UK Libraries: Best practice in British public
libraries Mark Freeman, Stockton Borough Council, United Kingdom
6. Support of Universal Design at IFLA and around the world Activities of the IFLA Section on Library Services to People with Special
Needs Nancy Bolt, Nancy Bolt & Associates, United States
Jag väljer en föreläsning som jag var extra intresserad av bland alla
intressanta. Jag blev så enormt inspirerad. Vi alla borde åka till UK och
studera de bibliotek som satsar på att fungera för personer med autism
och demenssjukdom.
Mark Freeman
Stockton-on-Tees Borough Libraries/Society of Chief Librarians föreläste
om:
Universal Design in UK Libraries: Best practice in British public libraries
“In Scotland, most public library authorities are now “Dementia Friendly”
having provided their staff and workforce with training and awareness, as
well as looking at how their libraries might need to be adjusted to ensure
that they provide a welcoming space
In the City of Glasgow all 53 libraries are now autism friendly having been
assessed and with staff undergoing training packages to help them
understand the needs of their customers in using public spaces. Autism
friendly guides to the city, developed by Glasgow Life (the independent
trust who delivers Glasgow’s public library service for the City Council)
provide details for parents, carers and autistic people to help them prepare
for a visit to the library and to get the most from the service
There are many examples of great design across the country and many of
these can be found on our library design web page, Designing Libraries”
Ovan utdrag ur Marks paper.
http://library.ifla.org/2251/1/094-freeman-en.pdf
www.designinglibraries.org.uk

Självklart finns det en lång rad intressanta föreläsningar att delta i.
Av en slump har Library Buildings and Equipment samma tema som LSN.
.

Session 127 Designing inclusive libraries - Library Buildings and
Equipment
1 Keynote: What are the values that enable library spaces to be truly
inclusive
2. The School Library of tomorrow: Towards new collaborative resource
and creation spaces that promote the "Living, Doing, and Learning
Together"
3. Le centre d'apprentissage de Lambaye pour l’inclusion sociale en milieu
rural /The Lambaye Learning Center for Social Inclusion in Rural Areas
4. Redesign with inclusion in mind: Creating a checklist for inclusive
spaces
5. Bibliotecas inclusivas: arquitectura, servicios, fondo documental y
formación se fusionan en un proyecto de accesibilidad en las bibliotecas
de Cataluña / Inclusive Libraries: Architecture, services, collections and
training combine in a Catalonian Libraries accessibility project.
6. Process to product: Inclusive libraries by design.
Jag tar bara med rubrikerna för att illustrera intressant innehåll.

Vår systersektion LPD Libraries Serving Persons with Print Disabilities
Section hade nyttiga och inspirerande programpunkter om
Marrakechavtalet
Marrakesh Treaty in force - the role of libraries - Libraries Serving Persons
with Print Disabilities Section (SI)
1. The Right Guide: Making Marrakesh Come to Life
2. Impact of the WIPO Marrakesh Treaty on International Cooperation for
Library Services to Persons with Print Disabilities
3. Accessible Book Consortium and implementing the Marrakesh Treaty
4. Building Capacity for Marrakesh Treaty Readiness 5. The Marrakesh Treaty
and stories of librarians in Latin America

Syftet med Marrakechfördraget är att undanröja upphovsrättsliga hinder
som begränsar möjligheten för personer med läsnedsättning att få tillgång
till tryckta verk i tillgängligt format. Endast omkring 7% av hela världens
bokutgivning finns i tillgängligt format. I utvecklingsländer, där 90% av alla
personer med blindhet eller synnedsättning lever, är samma siffra mindre
än 1%. Upphovsrättsliga hinder är en av orsakerna till bristen på

tillgängliga medier – hinder som Marrakechfördraget syftar till att
undanröja.
Sparar tid, pengar och arbetstid. Bibliotek kan samarbeta med andra
bibliotek och organisationer, både nationellt och internationellt. Mycket är
vunnet om en bok bara behöver tillgängliggöras en gång, istället för en
gång i varje land. MTM är vår främsta samarbetspartner.
Handbok för bibliotek:
https://www.mtm.se/contentassets/98747eb1670449c4a12aba6671282785/k
om_igang_2018_sv_181115_final.pdf

Midterm meeting 2018
Årets Midterm meeting var i år förlagt till Oslo i NLB Norsk Lyd og
Blindeskriftbiblioteks lokaler.
En av höjdpunkterna var en studieresa till Bastøy Prison och biblioteket
där. Fängelsebibliotek är en av målgrupperna för LSN.

minutes-lsn-oslo_201
8.pdf

En stor och viktig del av konferensen är alla informella möten. Underbara
samtal om biblioteksfrågor världen runt men också jämförelser länder
emellan beträffande föräldraledighet, pension, utbildning med mera.
Har vi tur kommer pedagogiska biblioteket på Göteborgs universitet att få
besök av en lektor från universitetet i Kuala Lumpur. Jag har talat mig
varm angående tillgänglighetsarbetet för eleverna där.
Jag vet inte hur en rapport som denna läses men jag hoppas att någon
kan bli inspirerad att veta mera om LSN. Jag hoppas att mina val av
föreläsningar ger mersmak och att den som läser detta går in på länken
nedan och tar del av de paper som de finner intressanta.
Jag hoppas att någon vill anlita Mark Freeman som föreläsare om autism
och demensvänliga bibliotek.
https://2018.ifla.org/conference-programme

Årets World Library and Information Congress i Kuala Lumpur motsvarade
väl mina förväntningar. Men noteras bör de begränsningar som Malaysias
regering och lagstiftning har bland annat angående HBTQ frågor och att
några av medlemmarna i en del sektioner inte kunde deltaga för att
ledarhundar inte får införas i landet. Svensk biblioteksförening har
protesterat och det är bra.
Med hjälp i form av ekonomiskt bidrag från Svensk biblioteksförening kan
jag ingå i IFLA och LSN. Jag är mycket tacksam över det.
En av mina uppgifter här hemma är att sprida information till
bibliotekspersonal om bland annat de olika Guidelines och övriga skrifter
som tas fram av LSN. Jag kommer gärna och föreläser!
Tack och hejdå Kula Lumpur!

Bilden över tvillingtornen är tagen från vårt hotellrum som jag delade med Nancy Bolt.

Heidi Carlsson Asplund
Lerums bibliotek
0725 443740
Heidi.carlsson-asplund@lerum.se
s44374@hotmail.com från 1 februari

