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Några reflektioner:
Det finns en stor kraft i en global och oberoende organisation som IFLA. Det är häftigt att möta
intresset och engagemanget för biblioteksfrågor från dessa deltagare oavsett varifrån i världen vi
kommer. Detta och stoltheten för det arbete som görs på bibliotek varje dag i hela världen med små
och stora medel är mäktigt tycker jag.
Jag hade inte förstått uppdelningen mellan konferens och arbetsmöten som kongressen faktiskt
innebär. Av de 3600 deltagarna är också 1100 engagerande i de arbetsgrupper och expertnätverk
som också är IFLA. Även om jag inte är involverad och deltar i någon av dessa grupper så skuggade
jag Catharina Isberg som observatör vid CPDWLs ( Continuing Professional Development and
Workplace Learning) första möte. Det är inte helt enkelt att förstå strukturen inom IFLA, som en
annan deltagare uttryckte det ”det tog flera år för mig att förstå IFLAs organisation”. Men en insikt är
att dessa gruppers arbete också sker utanför konferensen i de nätverk och sektioner som är motorn i
IFLA.
Flera av konferenspunkterna handlade om IFLAs organisation och det övergripande arbete som görs
där och som mycket bygger på personligt engagemang, frivilligt arbete och arbetsgivare som tycker
att internationellt arbete och nätverkande är viktigt. De nationella biblioteksföreningarna har också
en viktig betydelse i detta genom att arbeta och driva biblioteksfrågor både nationellt och
internationellt, tex arbetet med den gemensamma visionen för IFLA och som nu har resulterat i en
strategi för IFLAs arbete framöver. Det ska bli intressant att följa detta framöver eftersom både
visioner och strategier kan falla platt om de inte kopplas till handling och konkret arbete.
En del av konferensen som jag tyckte var extra intressant var den posterutställning som hölls vid två
tillfällen. Under dessa presenterades projekt från olika bibliotek från hela världen med en poster. Bra
idéer med både liten och större budget. Många av dem handlade om makerspace och delarkulturen,
men en hel del om gröna projekt och miljöfokus.

Att själv kunna vara med och bidra tycker jag var extra roligt, dels som en av coacherna på CPDWL
och Management and Marketings drop-in där deltagare kunde komma och bli coachade i en fråga
eller problem. Jag var också med som sekreterare på ett Knowledge café, ordnat av Knowledge
Management with Government Libraries, Library and Research Services for Parliaments and CPDWL,
temat kring mitt bord var:

Change Literacy: Digital, Collaborative, Creative
4. Creative uses of social media in libraries
Här delades erfarenheter kring sociala medier, med aspekter som vilka kanaler som används,
hur man använder dem, hur man lockar användare och vilka strategier som används.

Studiebesök på Nationalbiblioteket, Stavros Niarchos foundation Cultural Center
Vi var några från Helsingborg som passade på att få en guidad visning av National biblioteket
i Aten. Biblioteket invigdes 2016 och är byggt med många miljöaspekter och bedriver också
en mångfacetterad verksamhet.
Bland det som är unikt är att hela biblioteket är byggt och drivs de första 5 åren med
donationspengar från Stavros Niarchos foundation, bygget kostade 630 miljoner euro och
byggtiden var 4 år (rekord). Receptionisten på vårt hotell sa, vad bra att ni tittar på
biblioteket nu- när donationspengarna tar slut och staten tar över driften så börjar förfallet…
Tillsammans med Nationalbiblioteket ligger också den nybyggda operan. Både biblioteket
och operan består av stora glaspartier och operan har solceller på det stora utskjutande
taket, dessa står för 25% av elförsörjningen av byggnaderna. Medelhavsparken på
bibliotekstaket är både isolerande för värme/kyla och en yta för rekreation. Både invändigt
och utvändigt syns det att biblioteksbyggnaden ligger i en sluttning. Vattnet i bakgrunden är
en 400 m lång bassäng där saltvatten pumpas in från havet, avsaltas och används för
bevattning i parken. De gråa segmenten på bilden till höger är operan respektive
nationalbiblioteket.

Nationalbiblioteket innehåller också ett lånebibliotek dvs folkbibliotek och nationalbibliotek i
samma byggnad. Media på bottenplan kan man låna och högre upp och längre in finns
referensmaterial. I den stora byggnaden finns förutom ett book castle också stora ytor för
människor att mötas, arbeta, läsa, testa och låna teknik, musik-och filmstudio. Antalet
besökare ökar hela tiden och under 2019 är prognosen 6 miljoner besökare.

Barnavdelningen är stor och har anpassad barntoalett med avskilt amningsrum. Det fanns
inte jättemycket böcker för de mindre barnen eller så var de helt enkelt utlånade.

Personal och frivilliga driver ett aktivt arbete med digitalt inkludering / undervisning för
seniorer varje dag på förmiddagarna.

Tack Svensk biblioteksförening för att jag fick möjligheten att delta på IFLA i Aten!

Tina Haglund, Helsingborgs bibliotek

