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Eftersom det var få medlemmar i min sektion ”Local history & genealogy” som hade möjlighet att åka
till Dublin, blev det bestämt att vårt businessmöte skulle vara digitalt och först veckan efter
konferensen. Vi hade inte heller något eget program så det var lite tråkigt, även om jag då istället
kunde gå på många andra olika sessions.
Vi var i alla fall 4 närvarande medlemmar som träffades på ett Talking stick session som vår sektion
inbjöd till. Temat var ”Hur har pandemin påverkat bibliotekens service av lokalhistoria och
geneaologi? Vad har gjorts?” Det drog inte så många deltagare men det var ändå ett givande utbyte.
Family search har haft 20 min digitala konsultationer för släktforskare på flera språk.
Missisippi universitetsbibliotek har valt efterfrågade teman som t ex demokratiska rättigheter och
utformat läropaket för studenter. Kilkenny folkbibliotek har haft lokalhistoriska studier för
ungdomar. Biblioteken på Gotland producerade digitala lokala författarsamtal med regionala
”covidpengar” i syfte att främja hälsa under social isolering.
Jag var med som observatör på SIG möte Library history där de pratade om gruppens
kommunikation, jag antar att alla tampas med liknande att utveckla basecamp, hemsidor och
bloggar. Annars handlade det mesta om IFLA 100-års jubileum. Man beslöt bilda två subgrupper, dels
för ljudprojektet Oral history project (intervjuer med f d IFLA-presidenter) och för publicering av
jubileumsbok.
Nordic caucus
En mycket intressant finsk undersökning presenterades av hur demokrati manifesteras på
folkbibliotek. Biblioteket som mötesplats, särskilt det informella före events, är viktigt som en tredje
plats för lågintensiva möten. Det bör inte vara för organiserat - låt besökare stanna kvar och prata.
Ännu viktigare är att bjuda på något – underskatta inte den demokratiska dimensionen av en kopp
kaffe! Att möten mellan främlingar sker också på landsbygden var tydligen något oväntat, men att
grupper bildas och träffas efter intressen är däremot vanligt.
Det är dock få events där biblioteket används som arena för debatt. Ses biblioteket som en
självständig institution? Eller som en kommunal institution? Är det en plats där åsiktsfrihet uttrycks?
Det finns en moralisk gräns för biblioteken/bibliotekarier och en viss rädsla för att bli impopulär.
Biblioteken är knappt synliga för politiker, men förekommit enstaka fall där de uttryckt missnöje med
programval och antytt sanktioner av ekonomisk resurser.

Impact of libraries in democratic society
Vi har glömt hur vi kan ha olika åsikter! Vi fick uppmaning om att ”get out of your bubble”, engagera
valdeltagare, särskilt unga, immigranter, flyktingar, ordna vote pop-ups, hjälpa på vägen till
medborgarskap. (Toronto)
Biblioteket ska informera, undervisa och ge tillgång till innehåll. Ge förutsättningar för en tänkande
och läsande nation. Kampanj ”Läs för att bli säker”- information om olika aktuella ämnen som
covid19, fast fashion, kryptopengar, kriget i Ukraina. Hur skaffar sig då biblioteket tillräckligt med
pålitlig information på kort tid? Man är förstås beroende av partners och leverantörer för innehåll.
Bibliotekarier anses som mest pålitliga efter läkare och sjuksköterskor. (Singapore)
De nordiska ländernas bibliotekslagar framhölls där främjande av demokrati är inskrivet. Att verka för
fri åsiktsfrihet har sina utmaningar och man kan hamna i dilemman, som exempel gavs olika
genusperspektiv. Vidare är det inte lätt att få dem som vuxit upp i en bubbla att komma ur den, och
därför måste vi satsa på de unga.
”Alla” som kommer till Irland besöker Trinity College library och Book of Kells, på andra plats efter
Guiness Store house. Helen Skelton berättade om deras ambitiösa och imponerande Old library
Redevelopment project. Det innebär att bevara byggnaden och samlingarna på ett hållbart sätt och
samtidigt utveckla virtuella besök. Ett annat men också ambitiöst framtidsprojekt för
Nationalbiblioteket i en legoutställning.

”Keep calm & classify ” Tänkte att jag skulle få mig lite klassifikation till livs och gick på ”Semantiskt
skifte för klassifikation”. Dewey började användas 1876, så behov av att modernisera och följa
samhällsutvecklingen. Det kändes inte så relevant då Sverige gick över till Dewey 2011 och översattes
då från amerikanska förhållanden. Och det blev lite väl klassifikationsteoretiskt… På
posterutställningen fastnade jag för entreprenörer inom katalogisering på bibliotek.

Lokalhistoriska avdelningen på Galway public library
Marknadsföra bibliotek för framtiden
Fick däremot mer inspiration från Waterford som berättade att man haft öppet hus och använder
alltid lokalmedia för att locka besökare. Läskampanj ”kläm in en lässtund -minska stressnivå!” och
”Min gåva till dig” där äldre släktforskar och gör familjeböcker till sina barnbarn. De delade ut gratis
bönfrön där man samtidigt gör nytta för miljön. Rådet till oss var att gå ut ur biblioteket - biblioteken
måste synas på fotbollsmatcher, musikfestivaler etc. Ha attraktiva erbjudanden som maskots,
bibliotekskasse, och om ni ska locka millenials - be un-library like! Ett meddelande/budskap i taget,
olika kompentenser behövs, och inte minst är det viktigt att tro på kampanjen.
Läsning för välmående
Uppmuntra att sjunga -7 sätt att sjunga förklarades.
Mindfulness- glöm inte att andas! Rekommenderades före och efter events. Tänk, säg, skriv!
Covid 19 som innebar isolering för många. Vad innebär social inkludering i samhälle? (Ireland)
Låda till äldre som levererades med smått och gott; böcker, storstil, roman, korsord, kortlek, cerat,
julkort. ”Free stuff” och satsa på föräldrar. Share reading är ett sätt att bringa människor samman.
Inspire sevice för barn- Kort version av guidelines 2022 och ”World through picture books”.
Klimat aktioner för att engagera unga
Olika miljöprojekt presenterades som från Odense bibliotek där man lånar ut ”gör det själv” paket
med verktyg och instruktionsböcker-fixa ditt nya hem, recycling kit, party kit (drinkset,
popcornmaskin, utomhus kit (kompass etc,) och Scrap sculpture.
Kroatien: Green library Eco workshops, bees day may20th , Lavender påsar (kom inte ihåg varför)
Story telling, dockteater, hajkturer för förskola, ECO bokskåp ute i naturen.

Helsingfors: Känsloprojekt för ungdomar & miljöfrågor. Aktiviteter baserade på enkäter; boksamtal,
fröbesök, informationssökning, event på ungdomscenter. Tiktok-kampanj där man anlitat content
creators för social media, en praktisk guide finns på svenska och engelska.
Recida green network libraries satsar på information om hållbar mat, mobila bibliotek och
minibibliotek i nationalpark.
I Kenya genomsyras miljötänkandet både byggnad, service och riktlinjer. Utnyttja naturligt ljus i
biblioteket, plantering av träd inomhus, inga utskrifter, spara på vatten, events för trädplantering och
städning.
Europeiska bibliotek i krigstider hade förstås Ukraina i fokus, men andra har redogjort för det.
News Literacy
Att biblioteken spelar en roll, under pandemin har det blivit skarpt läge för information om covid
(Island)
Vi lever i ett plattformssamhälle konstaterades och rådet från Mexiko var att fokusera på internet
subkulturer.
Bibliotekarier kan ses som en sköld (Serbien)
Nigeria har erfarenhet från Ebolautbrott och strategiska verktyg för covid. Panik-stress. ”Go to
Google & type” är det vanliga – biblioteken måste lära ut god sökkompetens. Bibliotekets webbsidor
är dock inte uppdaterade i allmänhet…
I Indien tas disciplinära åtgärder för spridning av desinformation.
Det blev inte så många biblioteksbesök denna gång förutom Trinity Old library, Lexicon library där
kulturkvällen hölls och en snabb titt på Nationalbiblioteket. Efter konferensen var jag några dagar i
Galway, och tillmötesgående och vänlig personal deras folkbibliotek lät mig sitta i deras eventrum då
jag skulle ha mitt digitala sektionsmöte.
Mina bestående intryck från konferensen och Irland: Det mest ambitiösa och imponerande var
renoveringen och förnyelsen av Trinity Old library. Irriterande och enerverande ljud: Fiskmåsarnas
skränande, särskilt nattetid. Nostalgiskt: U2-utställningen på Little museum of Dublin och låten
”Gloria” i högtalaren. Skrämmande: Manlig cyklist som avgrundsmorrade bakom mig när jag råkade
kliva ut körbana (haha, skrämt ännu en turist, tänkte han nog) Hjälpsam: Manlig cyklist 2 som i
morgonrusning tog sig tid att förklara vägen så jag hann till den tidiga morgonvisningen av Book of
Kells. Även om besökt tidigare så var Book of Kells lika fantastiskt. Och precis så fantastiskt som på
turistvideos: Cliffs of Moher. Roligast: Irlands historia på en halvtimme- teatralisk vandring på Little
Museum of Ireand. Trevligast och intressant: Om Irlands tidiga och nutida litterära historia på MoLi.
För lite av: Öl, bad, dans, Iriska. För mycket av: Regn, covidförkylning.

Museum of Literature Ireland (MoLi) och Little Museum of Ireland.

Cliffs of Moher - litterär anknytning till Harry Potter
Stort tack till Svensk Biblioteksförening för stipendium!
Maja Markhouss
Boxholms bibliotek

