IFLA WLIC 24-30 aug 2019 Athen + Satellite Meeting 21-22 aug, Belgrad

Min sektion ”Local history & genealogy” arrangerade en satellitkonferens i Belgrad under två dagar.
Välorganiserad av sektionens två samordnare tillsammans med personal på universitetsbiblioteket
där den hölls. Det hade även varit en mid-conference i Changsa i Kina i juli, vilka några deltog i.
(Delegationen därifrån menade att den var mycket bättre organiserad än IFLA-konferensen, vilket jag
tyckte var aningen ohyfsat uttalande.)
Det var flera föredrag från Kina om ”local chronicles museums”, som jag förstod delvis kan motsvaras
av våra regionala arkiv. Övriga föredrag handlade om serbiskt digitalt DNA projekt, Familysearch om
resurser och wiki för bibliotek, dokumentation från en drama festival i Litauen, bibliotekets
samverkan med lokala föreningar och arkiv i liten och avlägsen ort (Park County i Colorado),
Rumäniens migrationsprojekt i Europeana, och en eldfängd uppmaning till bibliotek att dokumentera
Anti-Sikh upproren i Indien!
Förutom att få inblick i andra länders biblioteksverksamhet får man även veta mycket om samhället
och politik i respektive länder, genom att höra det direkt från berörda och utifrån andra aspekter.
Rundvandring på universitetsbiblioteket, intressanta men utmattande stadsvandringar som började
på Nationalbiblioteket och slutade vid ruinerna av det sönderbombade gamla, samt besök på
Teslamuséet.
Jag fortsätter med våra komittémöten, där fokus liksom förra året var hur möta kravet på att få fler
medlemmar. Sektionen är annars i riskzonen att upphöra som sektion och istället bli en SIG (Special
Interest Group). Eftersom IFLA är under omorganisation var frågan om vi ska satsa på fler
medlemmar eller visa på aktiviteter? Spekulationer om vilka sektioner som kan tänkas sammanslås?
Samma problem lyftes som andra sektioner har att SC medlemmar inte deltar på konferenser (av
olika orsaker förstås), och som även för övrigt är passiva. Vi är i stort samma ca 6-8 personer som
varit med de senaste 3 åren, men vi har ny ordförande, sekreterare och informationskoordinator. Jag
påpekade vikten av att få med fler yrkesarbetande medlemmar då flera är pensionerade, och det är
också en viss dominans av släktforskningssidan, t e x från Familysearch, med andra förutsättningar
än bibliotek. Jag kan därför uppleva att det ibland är svårt att få förståelse för synpunkter, snarare än
att själva organisationen är så knepig. Det andra mötet ägnades åt verksamhetsplanen, delegering av
arbetsuppgifter och hur vi ska kommunicera bäst mellan konferenserna.

Det var mitt första Nordic Caucus, vilket Finland stod som värd för denna gång. Jag tycker det var ett
väldigt bra program, intressant med deras medarbetarundersökning och presentation av Helsingfors
nya bibliotek Odi.
Axplock av övrigt jag deltog i: Reference service battle med frågeställningarna ”Kommer bibliotekens
referens service bli mer eller mindre relevant, då det blir allt mer tillgängligt genom open access,
sökmotorer/tjänster, Google, Wikipedia etc? Kommer och hur kan biblioteken ha någon
betydelse/inflytande vad gäller fake news? Det blev ganska oavgjort när publiken fick rösta – man vill
tro positivt om bibliotekens kraft men är skeptisk. Som en påpekade, folk VILL ju tro på fake news!
”From catalogue to virtual information space”, intressant med överblick från övergången från
traditionell till digitalt, men tappade fokus när det blev för djup teknisk detaljnivå.
Konowledge café om best practices för läsesal för specialsamlingar. Det är så klart skillnad om det
gäller specialsamlingar på U.S. National Archive eller större universitetsbibliotek, men vi diskuterade
även små arkiv och folkbibliotek. Så min redogörelse för förutsättningar för äldre boksamling på
Almedalsbiblioteket; ingen riktig läsesal, säkerhet, personalresurser etc, är ändå gemensamma
nämnare oavsett institution eller storlek. Fick ändå belägg från ovan nämnda amerikanska arkiv att
vita handskar inte är lämpligt för hantering av papper! (Jag har gått i KB-skolan)
Efter förra årets succé ”Librarian fashion” var förväntningarna höga inför ”Librarian love stories”.
Finns ju streamat, diskussionerna efteråt var intressanta, både HBTQ och sexuella trakasserier. Bra
att olika relationer belystes; användare + användare, bibliotekarie/yrkesrollen + användare samt
kolleger emellan, förhållningssätt, problem eller möjligheter. När jag senare pratade med
bibliotekarie från Library of Congress , berättade hon att det var vanligt med relationer mellan
kolleger OCH mellan bibliotekarier och användare. Det första förekommer väl, men det senare har
jag inte hört är särskilt vanligt på svenska bibliotek. Eller?

Vi hade vårt program torsdag em före closing session, och trodde inte skulle bli så välbesökt men var
nog runt 150 iaf. Släktforskning handlar mycket om att söka sin identitet/ursprung, (kawaitan på
indonesiska), och lontar är handskrivna släktträd på palmblad. Har blivit känt genom filmen ”Eat &
pray” där Julia Roberts söker upp en balian, vilket är en sorts schaman.
Hur mycket vet vi om vårt bibliotek egentligen? Forskningsprojekt för att ta reda på och berätta
historien om Athens stadsbibliotek och dess betydelse i lokalsamhället, vilket var mycket intressant
eftersom inte hann med ett besök där.

Familysearch om angeläget projekt att samla in muntliga berättelser från Afrika.
Flera andra sektioner t ex News Media hade föredrag om lokalhistoria. B l a bildsökning i äldre
dagstidningar, öppna och rikta digitala tidningstjänster till olika användargrupper, lokal press som
källa för samhällsforskning.
Audiovisual & Multimedia hade många intressanta presentationer; mobila bibliotek i Colombia för
främjande av lokalsamverkan mellan fd FARC-gerilla och kommuninvånare, filma events på bibliotek
och erbjuda i efterhand (Frankrike) , levandegöra en utställning om författare (Jane Austen) genom
artefakter och virtuell teknik – känna att man lever i epoken (Australien), Galapagos
forskningsstations bibliotek för bevarande, forskning och utåtriktad verksamhet. 97 % av ytan är
nationalpark och det bor ca 27 000 där. Ja, jag vill flytta dit!
Bästa give-away på konferensmässan, tyska bibliotekens handfläkt hade inte klarat mig utan den!

Gick förstås vilse i den stora, lummiga nationalparken (jo, det fanns skyltar), där man förutom att
klappa getter kunde beskåda den antika olympiastadion och det nu stängda barnbiblioteket.

Det nya nationalbiblioteket/kulturcentrat var förstås fantastiskt, men eftersom det finns många
bilder därifrån väljer jag några från det gamla istället. Öppnades 1903, samlingarna uppbyggda av
donationer från greker i diaspora, rejäl järnkonstruktion, kortkatalog som fortfarande används, det är
i princip bara äldre dagstidningar som läses här, övrigt har flyttats till det nya som finansierats av
Stavros Niarchos Foundation och EU. Guiden berättade att de behöver anställa ytterligare 200 utöver
nuvarande 150 eftersom det nya kräver mer personal. Temporärt lösts med 40 nyexaminerade
bibliotekarier under 1 år, och på frågan och sen då?, ”we pray for the future”.

Varm tack till Svensk Biblioteksförening för resebidrag till mitt deltagande i årets IFLA-konferens, och
ett ännu äldre bibliotek får avsluta, Hadrian´s library!

/Maja Markhouss, Almedalsbiblioteket

