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Be flexible. Go with the flow. Det är #WikiLibCon22. För oss är det ett sammanhang för
professionsutveckling i praktiken.
#WikiLibCon22 är därtill initierade samtal om vad som händer om vi i bibliotekssektorn inte
engagerar oss kring fri kunskap och öppenhet.
Det är om att låta en mångfald av språk få leva på internet, att kunna slå tillbaka mot
desinformation och att förbättra den årliga kampanjen #1Lib1Ref. Det är om hopp att göra
skillnad och om ett oändligt arbete som inte tar slut. Det finns hela tiden fler kunskapsluckor
att fylla, fler berättelser som behöver få plats och bättre infrastruktur för fri kunskap. Och om
människor. Både de som engagerar sig och de många fler som skulle behövas.
Detta är vår reseberättelse från en helg på Irland och #WikiLibCon22 - en internationell
konferens om bibliotek och Wikimedia-rörelsen.

Katter och en fantastiskt bra keynote
Det är en tidig lördagsmorgon i ett regnigt Dublin och vi väntar på en buss. Det är också flera
timmar innan vi har bekantat oss med bibliotekskatten som bor utanför universitetsbiblioteket
på Maynooth University. Vi är på väg till den allra första Wikimedia+Libraries International
Convention eller #WikiLibCon22.
När vi två dagar senare åker därifrån har vi många nya insikter, några uträtade frågetecken
och eventuellt fler frågor. Men framför allt har vi perspektiv på hur och varför bibliotek och vi
som arbetar på eller med bibliotek ska engagera oss på och för Wikimedia-plattformarna.
Både teoretiskt och praktiskt, både i det stora och i det lilla. Konferensen inleds av Nkem
Osuigwes fantastiska keynote Wikimedia through the Prism of Critical Librarianship. Vi båda
konstaterar snabbt att denna kommer kvala in bland våra höjdpunkter från #WikiLibCon22.
Kanske mer än så.
Vi sick-sackar mellan presentationer, e-bokssnack, tekniska möjligheter, brännande
diskussioner och en massa glädje. En bibliotekarie som deltar säger något i stil med att vi
måste få människor att uppleva Wikipedia – inte som ett lärande, men som ett party. Sen får
vi oss några goda skratt när upphovsmakaren till Depths of Wikipedia - med över en miljon
följare på Instagram - showar i sisådär femton minuter om ”cat gaps” och ”fun facts” på
Wikipedia.
Eftersom vi själva har erfarenheter från att ha haft en Wikimedian-in-Residence1 i vår
verksamhet hamnar vi på en del programpunkter som handlar om erfarenheter av just detta. Vi
följer med på Kansas City Public Library och deras Wiki-resa med att ha den första
Wikipedian-in-Residence på ett folkbibliotek i USA. Kim Giles där berättar om skrivstugor
som ramats in av både livemusik och signaturdrink samt påminner oss också om OCLCs kurs
Wikipedia Better Together.

1

En Wikimedian-in-Residence är när en organisation erbjuder en erfaren wikipedian residens under en bestämd tid för att
exempelvis stötta verksamheten med att fördjupa sitt arbete med fria kunskapskällor. En wikipedian är någon som redigerar på
Wikipedia eller någon av de övriga Wikimedia-plattformarna.

Glapp, demokrati och kunskapsdelning
Gång på gång berör konferensen problemen med olika glapp som finns på Wikipedia. De här
glappen uppstår av olika anledningar:
•
•
•

Innehållsglapp – för att det är svårt att hitta källor på vissa ämnen.
Intresseglapp – några ämnen kanske inte är så intressanta, men ändå viktiga.
Representationsglapp – de som är intresserade av ett visst ämne eller av att justera en
skevhet redigerar inte på Wikipedia.

Den som ägnar sig åt att möjliggöra att vi överbrygger dessa glapp gör ett aktivt
demokratiarbete. Färre glapp ger bättre kunskap i stunden, men det ger också ett rikare
kunskapsarv. Wikipedia ger därför bibliotek en möjlighet att arbeta med inkludering på
internet och genom teknikutveckling. Vi upplever att det är ett stort värde att vi på
konferensen tar oss mycket tid till att diskutera infrastrukturer för kunskapsdelning, litteratur
och bibliotek i relation till rättvisa och mänskliga rättigheter.
Under konferensen pågår också ett kollaborativt arbete för att ta fram ett gemensamt manifest
för Wikimedia + Bibliotek. Manifestet är en väg för att skapa gemenskap, men det är också
för att sätta ord på värden för en profession som tar sitt ansvar i ett digitalt landskap.

Malin och Nkem Osuigwe.

Våra höjdpunkter från konferensen
Malins topp-tre
•

Jag måste säga Nkem Osuigwes keynote för hon satte ord på så mycket som jag har
tänkt men inte kunnat formulera. Det är en bra känsla, och jag känner att det gav mig
tyngd att arbeta med Wikimedia-plattformarna i min yrkesroll.

•

Det där med att bibliotekarier faktiskt globalt har påverkat narrativet på Wikipediaprojekten är ganska coolt! Jag blev genom Felix Narteys föreläsning om infrastruktur

för fri kunskap så peppad på hur biblioteken kan bidra till historieskrivande som ger
fler perspektiv och tillsammans med Wikimedia-rörelsen se till att marginaliserade
perspektiv inte glöms bort: ”Today’s world is full of opinions but librarians can help
to breech misinformation gaps.”
•

WikiSource! På min arbetsplats hade vi tidigare i år en Wikimedian-in-Residence som
pratade sig varm för WikiSource som något att satsa på för bibliotek. Jag känner att
jag fick lite bättre grepp om WikiSource på konferensen genom att Satdeep Gil
gjorde en bra introduktion. WikiSource har tydligen växt mycket de senaste åren, och
då i några av de mer marginaliserade språkgemenskaperna i världen. Och WikiSource
är alltså ett digitalt bibliotek med fria texter och täcker i dagsläget 70 språk. Jag tror
det finns en möjlighet här att jobba med WikiSource som en del av bibliotekens eboksutbud och digitala satsningar.

Victorias topp-tre
•

Jag fastnade för hur makt och kunskap var en röd tråd genom konferensen. Och i
relation till bibliotek och yrkesrollen. Nkem Osuigwe gjorde i sin keynote en liknelse
om att våra berättelser om lejon kommer bara från jägarens perspektiv och att det ger
oss en begränsad fakta. Så hur många perspektiv är fortfarande osynliga och hur
många röster är ohörda? Wikipedia kan vara ett verktyg för att börja en resa som leder
till jämlikhet, men ohörda röster leder istället till diskriminering och desinformation.

•

”We are librarians and we are here.” Det här biblioteksmanifestet som några
började arbeta på är ett försök att vi själva måste sätta agendan för vad vi som
bibliotek kan bidra med, varför och vad det ger oss. Jag gillade det, och jag tänker att
det är därifrån våra samtal kan fördjupas. Vad innebär det att vara en bibliotekarie på
Wikimedia-plattformarna? Vilka värden medför det? Det fanns en reflekterande
ansats som också handlade om att öka känslan av att tillhöra ett sammanhang, och jag
ser fram emot det fortsatta samskapandet.

•

Wikipedia existerar inte i ett vakuum, och jag tyckte att det på ett av mina seminarier
blev ett så bra samtal om just informationssökning som förändras i och med
plattformar som TikTok. Men också hur TikTok faktiskt också knyter an till muntligt
berättande. Det var i alla fall en skolbibliotekarie som berättade om hur hen använde
TikTok för att arbeta med berättelser och källkritik genom konceptet ”Want to go
down a Wikipedia rabbit hole?”. Det var spännande att tänka på TikTok som ett ställe
för bibliotek att bidra med ett lager för att arbeta med källkritik och möta
desinformation. Och att det finns något där som utmanar hur vi är vana vid att prata
om informationssökning i biblioteks- och informationsvetenskapliga perspektiv.

Du hittar mer från konferensen på #WikiLibCon22!
Victoria och Malin har arbetat på folkbibliotek i båda Sörmland och Stockholm, men arbetar
sedan ett par år tillsammans med regional biblioteksutveckling i Sörmland. För några år
sedan initierade initierade de Projekt hbtqi på Wikipedia. Malin är förtjust i länkade data och
Victoria gillar att delta i Veckans tävling på Wikipedia.

PS: Hjälp oss göra Wikipedia bättre!
Vi identifierade under vår resa några artiklar som just du kan vara med och förbättra eller i
vissa fall skapa för att göra svenskspråkiga Wikipedia lite bättre. Tematiken spänner från
biblioteksrelaterat till irländska kopplingar till viktiga personer eller företeelser som vi
ramlade över på konferensen.
Hör gärna av dig till oss om du förbättrar någon artikel – då kanske du får en överraskning!
•

Förbättra artikeln om IFLA

•

Skapa en svenskspråkig artikel om Blue Shields som IFLA varit med och skapat.

•

Skapa en svenskspråkig (eller finskspråkig) artikel om den finska bibliotekarien
Sinikka Sipilä

•

Utöka artikeln om Dublin Pride med innehåll och källor.

•

Utöka artikeln om Maynooth och Maynooth universitet där vi hängde under
konferensen.

•

Förbättra artikeln om Drumcondra som höll på att ta oss på irrvägar på vår väg från
Dublin till Maynooth.

•

Lägg till källor i artikeln om Molly Malone.

•

Utöka artikeln om författaren Sally Rooney.

•

Lägg till källor till artikeln om Trinity College och utöka med exempelvis Sally
Rooney

•

Se till att den irländska konstnären Mainie Jellett får en artikel på svenska.

•

Skapa artikeln om den prisade författaren Claire Keegan.

•

Det var sportfest i Dublin när vi var där och då hade det varit bra om det hade funnits
källor till artiklarna om hurling och gaelisk fotboll.

•

Utöka avsnittet om abort i Irland i artikeln om abort.

•

Book of Kells som Victoria hindrade Malin från att besöka behöver en utökad artikel
med källor och källbeläggas.

•

Det kan vara dags att Library of Trinity College Dublin får en artikel på svenska.

•

Om du har en favoritförfattare från Irland – addera då väsentlig fakta till dennes
artikel!

