Rapport från IFLA, Aten
Mazen Mohamad
Örebro bibliotek
Den här kongressen var det första tillfället för mig och mycket var okänt, men efterhand fick
jag kunskap om alla sessioner och möten tack vare en av mina kollegor.
Jag kommer att rapportera stegvis enligt programmet.

42/8 Lördag
Jag kom till konferenslokalen och fick mitt konferensmateriel från receptionen, för att sedan
delta i ”Causus- Nordic countries” program mellan 19-20.
Finlands biblioteksförening var värd och vi välkomnandes av ordförande Silvia Modig. Rauha
Maurno presenterade en undersökning om bibliotekspersonal i Finland; Nordiska IFLAnätverket NINJA står bakom undersökningen. Därefter hade vi en presentation om Oodi och
kvällen avslutades med att Finlands biblioteksförening bjöd in till kaffe.

25/8 Söndag
Newcomers Session 08.30-10.00
Denna session var ett tillfälle att träffas för oss som deltog första gången i IFLA, till hjälp för
oss att förstå olika aspekter av konferensen och IFLA som organisation. På så vis kunde vi få
ut mesta möjliga av IFLA WLIC 2019.

Opening Session kl 10.30-12.00
Temat för I år var ‘’ Libraries: dialog for change’’ som innehöll många diskussioner om att
tolka bibliotekens roll som en katalysator för förändring och hur man kan uppfylla de olika
behoven hos biblioteken.
Programmet:
-

-

Välkomnande av ordförande för den Nationella kommittén, Alexandra Papazoglou,
som är ordförande för Grekiska bibliotekarie- och informationsforskarföreningen och
välkomnande av Filippas Tsimoglu som är generaldirektör för nationella bibliotek i
Grekland.
Inledande tal av Gloria Perez-Salmeron, IFLA:s ordförande.
Tal av Gerald Leitner, IFLA:s generalsekreterare.
Tillkännagivande av WLIC 2020.
Kulturföreställning av Spyrator band.
Officiell öppning av Gloria Perez-Salmeron.

20 years of the IFLA intellectual freedom statement: constaney and changeFAIFE. Kl 13.45-15.45
Fem deltagare berättade om fri tillgång till information i biblioteken, yttrandefrihet,
frihetsdelaration, allmän internetanslutning och intellektuell frihet.
De betonade vikten av att man har en specifik definition av censur och om yttrandefrihet
och vad den påverkas av och dess olika former. De fokuserade på diktatoriska stater och
problemen med att dessa stater inte uppfyller mänskliga rättigheter, trots att de har tecknat
avtal. De pekade på hinder med definitionen av denna förklaring och om problem med
pornografiska bilder på nätet och deras förhållande till publiceringsfrihet. Louis Caocko var
en av fem deltagare och han berättade om IFLA- deklarationen och de instruktioner som
gäller för informationstjänster och tillgången till dessa. Han talade också om bibliotekets roll
i att ge tillgång till information och att bibliotekarier behöver få kunskap om
upphovsrattsregler.
Ahmad Sabane berättade via live streaming från Turkiet om de hinder som journalister står
inför där.

26/8 Måndag
From vision to implemetation- IFLA’s strategy kl 11.45-12.45
Gloria Perez-Salameron presenterade IFLA. Gerald Leitner, IFLA:s generalsekreterare som
utarbetat strategiplanen, gav oss detaljerna i IFLA- instruktionen och planen för 2019–2024.
Vi fick också veta vilka länder och personer som är medlemmar i IFLA och vilka sju språk som
antagits av IFLA. Han berättade om kommittéer, experter, administrativa och ekonomiska
problem, samt behovet av förändring och utveckling.
Han nämnde också att det finns bidrag från 300 människor från olika kontinenter inklusive
8500 idéer för att förbättra biblioteksarbetet.
Till slut besvarade han publikens frågor.
Middag för svenska deltagare. Kl 19.30-21.30
På kvällen gick vi cirka 20 personer till en restaurang som var högt belägen med en fantastisk utsikt,
man kunde se ut över hela Aten.

27/8 Tisdag
Cultural Evening kl 19.00-23.00
Jag deltog i en middag som var på nya nationalbiblioteket vid SNFCC, det var väldigt god mat och fin
musik med grekiska sånger, där var mycket folk bland annat såg vi många besökare från SNFCC
bibliotek.

28/8 Onsdag
Besök till Akropolis kl. 08.30-10.30
Jag följde med två kollegor till Akropolis och det blev ett härligt besök genom historien, där var
mycket folk och utsikten var enastående.

Copyright Education- information literacy kl 11.45-12.45
Lisa Janicke och Stepher Wyber berättade att biblioteken spelar stor roll för att utveckla kunskapen
om copyright. För två år sedan hade man i Polen en workshop om gemensamt ansvar för copyright
och förra året gavs ett dokument ut med en speciell definition av copyright.

Utbildning i copyright är viktigt i biblioteksarbetet. Bibliotekarier bör känna till och kunna
besvara frågor inom området för copyright. IFLA försöker utveckla kunskapen om detta.
Under året har möten hållits mellan kommittéerna för att utvärdera vad som har utförts
tidigare och förberedelser för 2020. Målet är att bygga starka bibliotek på detta område och
utveckla det som behövs för att underlätta arbetet. 28 bibliotek från 25 länder
kommunicerar med varandra, inklusive Svensk biblioteksförening för att utveckla en ökad
medvetenheten inom copyright.

Library service to Multcutural populations kl 13.30-16.00
Jag var och lyssnade och deltog i diskussioner mellan huvudmedlemmarna, de fokuserade på
vad som var planerat i förväg ang. kvalitet. De berättade att IFLA använder satelliter tre
timmar per möte eftersom de kan användas för diskussion bland medlemmar som kommer
att äga rum senare. Vissa medlemmar har visat beredskap för att underlätta detta. Det
påpekades att omröstningen om årets bästa bibliotek kommer att vara hemlig. Därefter
delades medlemmarna upp i två grupper för att diskutera idéer för framtida aktiviteter.

29/8 Toesdag
Multiculturalis in Libraries now, 2018-2022- Library services to Multicultural
populations kl. 10.45-12.45
Marie Vestlie från Norge, som ansvarar för världsbiblioteksprojektet, berättade om
bakgrunden till projektet informationssamarbete. 2019 finns ett gemensamt samarbete
mellan olika bibliotek för mångspråk. Nordiska rådet har sedan 2012 utvecklat
digitaliseringen av mångspråk och under 2016 har avsatts tillräcklig finansiering för
genomförandet av detta. Man har även en speciell plattform för fem grundläggande språk
för invandrare i Scandinavian.
Världsbiblioteket erbjuder tjänster till Kungliga biblioteket i Danmark, Internationella
biblioteket i Sverige och Internationella biblioteket i Norge. Det finns 25 personer med olika
språkbakgrund i detta projekt. Plattformen innehåller många materiel, t.ex E-böcker och
ljudböcker på flera språk som arabiska, somaliska, tigrinja, persiska och serbiska. Slutligen
berättade Marie Vestlie om utmaningarna som är kopplade till licensiering, blanketter, inköp
och annat liksom att Finland och Island nyligen deltog i detta projektet.
En föreläsare från Österrike talade om Libri 2016–2018 projektet, som indirekt finansieras av
EU. Tre länder medverkar och vissa universitet har samordnat framgången för E- lärande och

projekt för unga flyktingar. Plattformen är fri tillgänglighet baserad på inkluderande
utbildning och den är uppdelad i två delar:
1- E-lärande för bibliotekarie
2- Läromedel form för flyktingungdomar och barn.
Den sista presentationen handlade om ett Echo-projekt från Grekland, det är ett mobilt
bibliotek som uppsöker flera grekiska städer. Man vänder sig till flyktningar som anser sig
isolerade av världen. Biblioteket innehåller böcker på olika språk och bl.a. läroböcker i
engelska. Donationer samlas in från olika håll och man har frivilliga som arbetar i projektet.

Closing Session kl. 16.00-17.30
IFLA:s generalsekreterare och den tidigare chefen Gloria Perez-Salmeron tackade alla
deltagare för att de bidragit till framgången för konferensen. Sedan överlämnades
ordförandeskapet för 2019–2021 till Christine Maekenzie. Man utsåg också nya medlemmar
till huvudkommittéerna. Nästa års värd är Rotterdam och de visade en film om staden. Även
Dublin, som är värdar för 2021, visade en film om sin hemstad.

Till sist vill jag tacka Svenska biblioteksföreningen för att jag fått delta i ett spännande och
lärorikt besök på IFLA-konferensen i Aten och fått med mig en mängd ny information om
biblioteksvärlden.

