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Aldrig hade jag väl i mina vildaste fantasier
trott att jag skulle få stipendium av Svensk
biblioteksförening nu när jag minst sagt befinner
mig i slutet av min ”karriär”. Men så blev fallet
och det blev resa till Atén och deltagande i
IFLA:s 85:e världskongress. Mitt varmaste tack!

Till Aten
När jag försökte räkna efter när jag var i Atén senast kom jag fram till att det är 43 år sedan. Nog var
det ändå dags att återse denna pärla som bär så mycket historia. Det var ett kärt återseende i staden
där det är lätt att hitta och lätt att ta sig fram. Det visade sig vara ett stekhett Atén och Akropolis blev
därför denna gång obestiget. Vilken tur att jag besteg Akropolis för 43 år sedan!

Venue
Konferensen hölls i konserthuset Megaron i östra delarna av Atén. Själv var jag praktiskt inkvarterad
250 meter därifrån, vilket var bra i den tryckande värmen. Lokalerna var utmärkta och det var bara
under invigningssessionen som de inte riktigt räckte till. Även luftkonditioneringen dippade någon
gång, men detta är bagateller på en mycket välorganiserad världskongress. 140 länder var
representerade av c:a 3600 bibliotekarier. Hur mäktigt är inte det? För första gången live-streamades
också ett 10-tal sessioner (däribland invigning och avslutning). Se https://2019.ifla.org/livestreaming/

Lördag – Standing Committee och Nordic Caucus
På lördagen när konferensen inte riktigt dragit igång finns det möjlighet att besöka Standing
Committees. Själv har jag inget kommitté-engagemang, men jag brukar besöka Cataloguing. Fler än
jag hade tänkt denna tanke, så detta extremt välbesökta kommittémöte fick flytta till en hörsal. Alltid
spännande att få lite inside information om vad som är på gång och vilka som är aktiva.
Varje land har på lördagvällen en s k caucus (=samling). Norden har en gemensam caucus och värdar i
år var Finland. Man presenterade bland annat en stor undersökning gällande bibliotekarieyrket som
gjorts i Finland ”What´s going on (with librarians)?”. Svaren var inte helt oväntade och
kommenterades även av övriga Norden. De finska värdarna presenterade också stolt en film om sitt
fantastiska nya bibliotek Oodi i Helsingfors. Detta bibliotek belönades också senare under
konferensen med utmärkelsen ”Public Library of the Year”.
Invigning
Öppningsceremonin var något jag längtat till. Det är alltid spännande, högtidligt och intressant att se
vad värdlandet vill visa upp. Lokalen var extremt överfylld och jag var nästan rädd att läktarna skulle
braka samman – lokalen hette ”Lambrakis” - men uppenbarligen var hållbarheten hög. Det var
presentationer, tal och dialoger (apropå kongressens tema: ”Libraries: dialogue for change”). Som
extra underhållning uppträdde en mycket proffsig danstrupp som bland annat dansade till
videobilder föreställande glimtar ur grekisk, historia, konst och dramatik. Det var fint och proffsigt,
men ärligt talat satt jag nog och längtade efter Zorba…

Sessionerna
Det svåraste på IFLA är att välja. Ofta är det fem parallella sessioner med program som de olika
sektionerna ansvarar för. Sessionerna sträcker sig över 2 timmar och innehåller 6-7 föredrag och det
finns alltid något i varje session som verkar intressant. Det blir alltså svåra val.
Här kommer ett axplock av de sessioner jag fann mest intressanta. Abstracts till de flesta av
fördragen finns på https://2019.ifla.org/conference-programme/.
Session 205: Library Buildings and Equipment, där kollegan Louise sitter i Standing Committee hade
ett väldigt intressant program om augmented reality. Inledningsföredraget som beskrev ett
konstbibliotek i St Gallen i Schweiz, där man med hjälp av RFID-teknik skapat en så kallad Dynamisk
ordning stack särskilt ut. Dynamisk ordning innebär att böckerna inte har någon fast placering utan
varje natt inventerar RFID-läsapparater var böckerna står. Användarna kan också med hjälp av RFIDantenner dokumentera och annotera sina arbetsprocesser vid speciella bord i biblioteket och genom
detta kommunicera med andra forskare.
Session 191: LGBTQ-sektionen hade intressanta programinslag bland annat ett som beskrev projektet
”The Queer Zine Archive Project”. Sedan 2003 har man i Wisconsin, USA, samlat in och digitaliserat
queer zines för att ta vara på denna levande historia som annars är svår att samla eftersom dessa
zines ofta är egenutgivna, kanske fotokopierade och är mycket svåra att hitta.
Ssession 153: Management and Marketing har alltid intressanta program, så även nu. Särskilt
inspirerande var avslutningsföredraget med den amerikanska marknadsföringsgurun Christie Koontz,
som tog oss med på en resa som innehöll allt man ska göra och inte göra för att nå ut med sin
marknadsföring. Tyvärr finns inte hennes paper på webben, men jag har fått hennes ppt.
Session 259: Library love stories. (Finns streamad). Blandade kärleksförklaringar såväl mellan
allmänhet och bibliotek som mellan bibliotekspersonal och biblioteksbesökare.
Session 181: Cataloguing sections program var som vanligt intressant, bland annat presenterades ett
projekt inom OCLC att lyfta in annan data än katalogdata i bibliotekskatalogerna. Flera andra
föredrag i andra sessioner handlade också om detta och svårigheten är att presentera den data som
inte är ”organiserad” på ett sätt som skapar mervärde. Lyssnade också på flera intressanta föredrag
om text & data mining, vilket roar en metadatanörd som mig.
Session 84: OCLC har alltid en egen session där man redogör för sin färdriktning. Begreppet för i år är
”library on demand”. Det är alltid roligt att lyssna på deras utvecklare och ibland önskar jag att vi alla
vore en liten slice av OCLC:s World Share.
General Assembly
På onsdagens eftermiddag var det dags för första delen av General Assembly. (Andra delen är under
Closing Session). Formalia. Formalia. Formalia. Som den obotliga föreningsmänniska jag är tycker jag
faktiskt det är ganska roligt. På bilden syns (vagt) avgående presidenten Glòria Pérez-Salmerón,
IFLA:s första spansktalande president.

Utställning och poster sessions
Jag har tidigare konstaterat att IFLA:s utställning minskat i betydelse, sedan jag gjorde mitt första
besök. Medan den tidigare fyllde stora hallar hade utställarna i år flyttat in i själva konferensen. Ett
och annat intressant möte blev det.
Poster sessions är ett annat stående IFLA-inslag. C:a 200 posters stod uppställda till beskådande och
dessa presenterades vid givna tider. Väldigt intressanta saker, särskilt från folkbibliotek. Jag hade
många givande samtal med personer från olika delar av världen. Vi har många olikheter men också
mycket som förenar. En ung man från Litauen tog hem priset för bästa poster. Han presenterade ett
projekt med maker spaces på nationalbiblioteket i Vilnius, vilket i princip innebar att användare fick
prova 3d-teknik, hållbar design, kodning, virtual reality m m.
Reflektion
Det är alltid spännande att vara på IFLA-kongress och man vet aldrig riktigt hur dagen ska gestalta sig.
Det är svårt att välja eftersom allting flyter ihop och ett intressant föredrag kan poppa upp i vilken
sektion som helst.
Avslutning
Allt har ett slut och på torsdagen avslutades den 85:e världskongressen med Closing Session. Lite
vemodigt att detta var sista gången, men jag är samtidigt tacksam att jag fått bevista denna arena så
många gånger. Och för den som undrar blev det ingen Zorba på Closing Session heller.
Kultur
Inte blir det mycket tid till sightseeing under en lång och innehållsrik konferens. En liten tur blev det
dock upp på berget till Aténs högsta punkt och kyrkan Agios Georgios.

Hemåt
På fredagen var det så dags att åka hem från denna antika stad och de väldigt intressanta IFLAdagarna. Med mig i bagaget har jag många rika upplevelser, intressanta inblickar, trevliga möten med
både kända och okända och naturligtvis lite fetaost som ska påminna om den ljuvliga grekiska
salladen när den ätes i sitt hemland.

Tack
Återigen mitt varmaste tack till Svensk Biblioteksförening för detta generösa stipendium.
Biblioteksföreningen och dess föregångare har betytt otroligt mycket för mig under hela mitt yrkesliv,
på väldigt många sätt och inte minst är jag så glad och tacksam över de stipendier jag har fått. Mina
besök på IFLA:s världskongresser är något jag för allt i världen inte velat vara utan.

