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 Av knappt 3 400 bibliotekarier från  
 över 120 olika länder som hade  
 samlats till ifla-konferensen i  
 Göteborg, kom de flesta från de 

stora nationella universitetsbiblioteken. Cir-
ka 500 av deltagarna var svenskar, av dem var 
en minoritet sjukhusbibliotekarier, läns- och 
regionbibliotekarier, folk- och barnbiblio-
tekarier. 

Vid öppningsceremonin hälsade Agneta 
Olsson, Göteborgs Universitetsbibliotek, alla 
välkomna till Göteborg. Hon uppmuntrade 
delegaterna att ta del av kulturutbudet ge-
nom det med konferensen parallellt pågående 
gratisevenemanget Göteborgskalaset och de 
arrangerade besöken till bibliotek och kultur-
hus. ifla:s ordförande Ellen Tise underströk 
i sitt inledningstal att läsning handlar om så 
mycket mer än att förstå texter. Idag är det vik-

Möten med perspektiv

Visst stämmer det att 
IFLA-konferenser framför 
allt består av en oändlig rad 
möten – både på dansgolv 
och i föreläsningssalar. Men 
det är viktiga möten mellan 
bibliotekarier från olika 
kulturer och förutsättningar, 
som ger perspektiv.

Av: Åsa Ekström
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tigare än någonsin att kunna vaska fram tro-
värdig information digitalt. Dessvärre är den 
tillförlitliga informationen inte alltid fritt 
tillgänglig för alla, konstaterade hon. På det 
sättet kom hon skickligt in på en av de stora 
utmaningarna för biblioteken, tillika årets 
tema på konferensen: ”Open access to know-
ledge – promoting sustainable progress”. 

Huvudtalare var förre fn-diplomaten och 
socialdemokratiske utrikesministern Jan Eli-
asson. De församlade bibliotekarierna sträck-
te extra mycket på sig när han påpekade att det 
kändes som att tala inför fn-församlingen. 
Han berättade om sin arbetarklassbakgrund 
i hemstaden Göteborg, med en mamma som 
bara gått fyra år i skola och en pappa som hade 
en sjuårig skolbakgrund. Det var ett tal som 
underströk vikten av ett folkets bibliotek och 
ordets värde för att utveckla demokratin. Jan 
Eliasson lyfte fram sin egen far, som i vuxen 
ålder började studera vid Brunnsviks folkhög-
skola, och därmed bröt med en mångårig tra-
dition i sin familj och klass. Fadern var så stolt 
över kunskapen och de två böckerna som han 
hade med sig därifrån, Nationalencyklopedin 
och Platons filosofibok. Därmed fick Jan Elias-
son och hans bror motivation och respekt för 
ordet och kunskapen. Den respekten behövs 
även globalt för att samhällen ska utvecklas, 
påpekade han vidare. Tillgång till fri informa-
tion och ordens betydelse för fredliga lösning-
ar är A och O. Direkt efter talet drog en härlig 
spontandans igång när ett coverband som 
både såg ut och lät som abba spelade upp. En 
minst sagt ovanlig konferensstart. 

De följande dagarna inledningstalade ta-
lade bl a författaren Henning Mankell som 
menade att abc-boken är den viktigaste bo-
ken i världen och professor Hans Rosling, 
även känd för sitt arbete med Gapminder 
(statistik och fakta om tillståndet i världen 
och sambandet mellan ekonomi, hälsa, sjuk-
domar, barnadödlighet etc som bearbetas till 
interaktiv och begriplig grafik, se även www.
gapminder.org). 

Henning Mankell har levt nästan trettio år 
i Moçambique. Att kunna läsa och skriva kan 
vara skillnaden mellan liv och död, menar 
han, och drog i sitt tal en parallell till Aids-

epidemin på en del håll i Afrika. Han lyfte 
även fram det faktum att bibliotek inte bara är 
böcker. Bibliotekarierna betyder massor när 
det gäller att inspirera och visa hur informa-
tion kan sökas och hittas. Han vågade påstå 
att många nog har lärt sig mer på biblioteket 
än i skolan. 

Många av delegaterna i Göteborg är riktiga 
ifla-veteraner. Wijitra Watcharaporn, Na-
tional Assembly Library of Thailand i Bang-
kok, berättar att hon har besökt fem ifla-
konferenser tidigare. Denna gång landade 
hon i Sveriges huvudstad och deltog i förkon-
ferensen, där även ett besök i Riksdagsbiblio-
teket ingick.

– Jag tycker att ifla-möten är en möjlighet 
att få ta del av intressanta ämnen och kulturer. 
Man får en chans att kollegor emellan dela bra 

ideér. En bonus är att jag genom konferens-
erna fått verkligt goda vänner för livet.

Wijitra Watcharaporn berättar att det är 
självklart för parlamentet att finansiera ifla-
vistelsen för henne och sex kollegor. Hon 
menar att en förklaring till den finansiella 
frikostigheten kan vara att det finns fem par-
lamentsledamöter som är utbildade biblio-
tekarier. De förstår vikten av informationsut-
bytet som sker genom ifla, menar hon. 

Många kineser fanns på plats i Göteborg. 
Bibliotekarien Jing Wang från National Libra-
ry i Peking deltog i år för första gången på en 
ifla-konferens .

– Varje år skickar biblioteket delegater till 
konferensen men det blir naturligtvis inte 
samma personer som får åka. Så det här blir 
antagligen min första och sista ifla-kon-

Att mötas både sinsemellan och med andra bibliotekarier från olika delar av världen är orsaken till att 
många vill åka på ifla:s årliga konferens.

Henning Mankell, en av konferensveckans huvudtalare, uppskattades mycket av både de inhemska och 
internationella deltagarna. 
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ferens, säger Jing Wang med lite dämpad 
stämma.

Hon arbetar som översättare vilket innebär 
att hon för egen del inte kan ta del av andra 
föreläsningar än dem hon just översätter. När 
vi träffas sitter hon och översätter Henning 
Mankells tal. Det minst angenäma under kon-
ferensen i Göteborg, är annars maten anser 
hon.

– Western food is so strange.
Gina Younis från Alexandria i Egypten hade 

inte det problemet som praktiserande mus-
lim. Ramadanfasta under dagen och mat först 
vid 21-tiden på kvällen innebar inga problem 
– inte med vare sig maten eller ätandet.

– Det ger energi att konferensen erbjuder 
så mycket intressant. Det är en förmån att få 
ta del av nya erfarenheter och dela med oss 
av vår erfarenhet. Framförallt är det it-rela-
terade frågor och bibliotek i förändring som 
lockar mig. Digitaliseringen är ett spännande 
och viktigt område. Det har även varit roligt 
att träffa nya vänner från Holland och andra 
länder, menade Gina Younis.

Också Chiku M Mchombu, som arbetar 
som bibliotekarie vid Human Rights Centre 
på universitetet i Namibia, hade ett särskilt 
ämne som hon bevakade under ifla: copy-
rightfrågor. Hon betonade vikten av att få till 
en rimlig och rättvis upphovsrätt för utveck-
ling av demokratin i de fattigare delarna av 
världen. Som exempel nämnde hon betydel-
sen av Open Access och fri tillgång till stu-
dielitteratur för de fattigaste – de som ofta 
tvingas avsluta studierna för att de inte har 
råd att köpa böcker. Sina tankar kring ämnet 
fick hon chansen att dela med sig av under se-
minariet Copyright and Other Legal Matters – 
ett seminarium där åhörarna delades in i åtta 
grupper (Europa, Afrika, Asien, Mellanöstern 
etc) för att kunna sammanfatta och utbyta 
sina erfarenheter med varandra. Nyttigt ef-
tersom det gav perspektiv, menade Chiku M 
Mchombu. Hon besökte ifla i Milano förra 
året och tyckte att i jämförelse höll arrang-

emanget i Göteborg genomgående en mycket 
högre kvalitet.

– Det är så mycket mer avslappnat och en 
trevligare atmosfär här i Göteborg. Jag upp-
skattar verkligen att det är mindre av det 
formella och högtravande. Dessutom var ju 
abba-dansen en fantastiskt spontan och 
rolig inledning!

En snackis under konferensen var ett läs-
främjande projekt i Singapore där biblioteks-
chefen N Varaprasad från National Library 
berättade hur man tror på berättelsernas kraft 
för att locka barn och unga till biblioteket. Där 
har man skapat en berättelse för de barn som 
är mer bekväma framför en dator än en bok. 
Projektet kallas Quest och där har man pa-
keterat om läsningen till en mer visuell upp-
levelse. Historien om en drakjagande hjälte är 
en kombination av grafisk roman, serie och 
fantasy. Man har inspirerats av den kommer-
siella världens populära samlarkort. Barnen 
får helt enkelt manga-inspirerade samlar-
kort om de lånar en bok – en kreativ idé som 
lockar barnen att låna böcker. Målsättningen 
var 800 000 lån men facit blev 2 miljoner lån. 
Sedan kan man hoppas att böckerna också blir 
lästa – den biten har biblioteket ännu inte följt 
upp. 

Konferensen i Göteborg sträckte sig över 
fem dagar men det pågick även för- och efter-
möten – ifla:s årliga stormöte torde höra till 
ett av världens längsta. 

150 bibliotekarier samlades t ex till satel-
litkonferens i Malmö som arrangerades av 
Destination Öresund med stöd av Kultur-
rådet, Kultur Skåne och Malmö stadsbiblio-
tek. Bland huvudtalarna fanns Sari Feldman, 
Cuyahoga County Library, som delade med 
sig av sina erfarenheter av att presentera det 
moderna biblioteket för politikerna. Något 
som hon även gjort som f d ordförande för 
Public Libraries i ala. Tuula Haavisto, bib-

liotekschef i Tammerfors, berättade om hur 
man matchar bibliotekens mål mot kommu-
nens mål. Tammerfors har som mål att skapa 
ett informationssamhälle för alla och där har 
biblioteket en framträdande roll. Biblioteks-
konsulenten Birgitta Hellman Magnusson 
som var med på Malmö-mötet nämner tre 
speciella favoriter:

• Det nya lärcentret på Malmö stadsbibliotek 
med 26 datorer utrustade med massor av pro-
gramvaror, tre scanners och sex anställda som 
jobbar i skift. Öppet för alla, inga krav på re-
gistrering eller utbildning. Välbesökt trots att 
man ännu inte har gått ut med någon mark-
nadsföring utanför biblioteket.
• Roskilde bibliotek som startat ett socialt nät-
verk för 50 plussare, www. ageforce.dk. Fun-
gerar som Facebook men utan reklam och är 
en mötesplats för äldre som bloggar och bildar 
grupper. Biblioteket bistår med möteslokaler 
för fysiska träffar och datorundervisning i hur 
man använder forumet. Ett växande nätverk 
som stöds av Biblioteksstyrelsen i Danmark.
• Regional wikipedia för lokalhistoria i Fin-
land. Ett jättespännande forum som är an-
vändardrivet och som blivit alltmer populärt. 
Människor i alla åldrar lägger in material och 
bilder för att berätta en historia från förr eller 
idag. Projektet ingår i ett stort eu-projekt där 
man också testar vägar att utveckla digitala 
mötesplatser på bibliotek.

Slutligen ska de svenska värdarna ha en eloge 
för att ha dragit denna gigantiska konferens i 
hamn på så kort tid och med ett så lyckat re-
sultat. Som tur var märktes ingenting utåt, 
vilket är huvudsaken, men man får hoppas att 
den rätt tungfotade och byråkratiska konfe-
rensanordnaren Congrex tar lärdom och inser 
fördelen med smidighet, fantasi och lite lek-
fullhet mitt i allt kunskapsutbyte. Q

Många deltagare kom från Kina.

ABBA-coverbandet Waterloo avslutade öppningsceremonin och fick deltagarna att släppa loss i 
dans…
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Av Henriette Zorn

 Dr hassan Abdul Shafi från Pale - 
 stina kunde inte komma till Göte- 
 borg och hålla sitt föredrag – han  
 nekades visum i sista stund. Nu 

fick någon annan – i hans ställe – berätta om 
ett från alp finansierat projekt som syftar till 
att ge skollärare bibliotekskunskap och där-
med bättre och fler skolbibliotek. 

Yulia Ivanova från den ryska biblioteksföre-
ningen, kunde berätta att internet i Ryssland  

är en företeelse som firade 15 år förra året. 
”Why do russians need internet in libraries?”, 
är en fråga som man från den ryska förening-
ens sida jobbar hårt med. Gott hopp finns om 
utveckling på området eftersom den nuva-
rande presidenten Medvedev ”är så teknikin-
tresserad”. På Haiti är hela biblioteksinfra-
strukturen raserad och allt måste mödosamt 
byggas upp på nytt – mycket stöd kommer att 
behövas. I Nigeria har ett från bibliotek initie-
rat projekt genomförts med stöd från alp och 
faife som syftar till att öka kunskapen om 
hiv/aids. Projektet omfattade 150 personer 

från 22 byar och resultatet har enligt de inblan-
dade varit ”beneficial”, dvs tillfredsställande. 
I Sverige hade kanske inte siffrorna impone-
rat i någon större omfattning men vi behöver 
inte heller kämpa med låg kunskapsnivå och 
de bekymmer som det innebär att ta sig fram 
i väglöst land – bara några av de utmaningar 
som man tampades med i projektet.

Det är mitt livs första ifla-konferens. 
Nedslaget är kort och förlagt till konferensens 
andra hälft men ganska omgående blir jag 
uppmärksam på två saker: dels de politiska di-
mensioner som en sådan här global konferens 

IFLA-konferensen 
– inblickar och utblickar
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ALP – ett av många ansett som det bäst fungerande av Ifla:s kärnprogram nyorienterar med ett 
nytt program som ska bygga och stödja starka biblioteksföreningar i utvecklingsländer.
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rymmer, dels på mina etnocentriska glasögon 
– jag har inte valt dem men de finns där, jag 
försöker gång på gång påminna mig själv om 
det och ta av dem. Det ligger nämligen nära 
till hands att lite reflexmässigt raljera om att 
frågor som ”Varför behöver ryssar internet på 
biblioteken?” överhuvudtaget ställs – herre 
gud, har denna supernation inte kommit 
längre, kan man tycka och glömmer att den 
yttrandefrihet som kom i samband med Glas-
nost är av ett ganska ungt datum och fortfa-
rande en skör historia, långt ifrån självklar. 

Flera av de projekt som omnämnts här har 
genomförts inom ramen för alp (Action for 
Development through Libraries Programme ) 
och faife (Committee on Free Access to In-
formation and Freedom of Expression) med 
ekonomiskt bistånd från sida. 

På ifla:s stora konferens i Nairobi 1984 
väcktes för första gången förslaget om ett bas-
program inom ramen för organisationen med 
fokus på arbete i utvecklingsländer. Det ledde 
till att alp-programmet sjösattes. 

Sekretariatet placerades i Haag men där 
fanns varken pengar eller kapacitet för att 
verkligen genomföra de satsningar som var 
ambitionen. När sedan Uppsala universitet er-
bjöd sig att stå för pengar och lokaler blev det 
en naturlig placering för sekretariatet. Från 
1991 kom alp:s arbete att utgå från Uppsala. 
De nordiska länderna och dess biblioteksföre-
ningar samt förstås Uppsala universitet har 
varit viktiga finansiärer till alp:s verksamhet 
som genom åren framför allt har handlat om 
att arbeta för att stödja utvecklingen av bib-
lioteks- och informationstjänster i tredje värl-
den. Man har gett stöd till vidareutbildning, 
startat och stött biblioteksföreningar och 
främjat biblioteks- och informationstjänster 
på landsbygden och i städernas slumområden 
samt stött läsfrämjande åtgärder. alp har haft 
rykte om sig att vara ett av de bäst fungerade 
av ifla:s s k kärnprogram.

Åren 2005–2009 erhöll alp och faife 
stöd från sida på totalt 13 miljoner kronor 
som möjliggjorde många biblioteksprojekt 
och aktiviteter runt om i världen – ofta på 
gräsrotsnivå och i form av utbildningspaket 
eller i form av workshops som syftade till att 

översätta, utbilda i och skapa en djupare för-
ståelse för ifla:s policy-dokument som t ex 
The ifla Internet Manifesto. 

2010 är ett förändringens år för alp: i sam-
band med att finansieringen från sida upp-
hörde med utgången av 2009 har ifla beslu-
tat att i alla bemärkelser knyta alp ”närmare” 
till sig. Det innebär bl a att sekretariatet sedan 
februari i år finns på ifla:s huvudkontor i 
Haag. Det innebär också att de projekt som 
genomförs inom ramen för alp i utvecklings-
länder ska ha en närmare koppling till ifla:s 
strategiska prioriteringar, policydokument 
och riktlinjer. En viktig del i den här ny-
orienteringen av alp:s verksamhet kommer 
det s k Building Strong Library Associations 

Programme (bsla) att vara. Via programmet 
vill man bidra till att bygga och stödja starka 
och livskraftiga biblioteksföreningar som i 
sin tur kan vara till nytta för både biblioteken 
och det omgivande samhälle de verkar i.

Varje år väljer ifla ut tre länder som omfat-
tas av programmet i tre år. Vid årets konferens 
i Göteborg kungjorde Ellen Tise vilka de första 
tre länderna i bsla-programmet kommer att 
vara: Kamerun, Libanon och Peru. 

Deborah Jacobs, direktör för Bill & Me-
linda Gates Foundation’s Global Library Pro-
gramme – en stor och viktig sponsor för ifla 
– tillkännagav att man vill sponsra ytterligare 
tre länder att delta i bsla-programmet: Bot-
swana, Litauen och Ukraina. Q
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populärvetenskaplig tidskrift om migration och kulturmöten

När du behöver 

– som ger dig argument för att  
övertyga, utmana, påverka

– som ger dig argument för att 
fakta mot fördomar
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 De var först med att lägga ut bib- 
 liotekets katalog på internet  
 (1992). De var först med att erbjuda  
 datorer och fri tillgång till dessa 

och till nätet (1996) och de var först med egen 
hemsida (1997). De var också först med ett 
mobilt bibliotek, modernt utrustat med både 
böcker, datorer och service till alla dem som 
av olika skäl inte kan ta sig till biblioteket. Bib-
lioteket har blivit något av en modell för hela 
landets biblioteksväsende.

När ett litet bibliotek använder sig av ny 
teknik gör det stor skillnad. Därför belönades 
Veria Central Public Library med biblioteks-
världens nobelpris, 2010 års Access to Lear-
ning Award (atla), vid årets ifla-konfe-
rens. I juryn för detta eminenta pris sitter bl a 
Inga Lundén, stadsbibliotekarie i Stockholm 
och ordförande i Svensk Biblioteksförening. 
Prissumman är hela 1 miljon dollar och bak-
om atla står förstås Microsoftfilantroperna 
Bill & Melinda Gates som med priset vill upp-
märksamma kreativa och innovativa folkbib-
liotek utanför usa som bidrar till att män-
niskor kan få ta del av information genom fri 
tillgång till datorer och internet. Och det gör 
det lilla biblioteket i den grekiska staden Veria 

– ett kommersiellt centrum för det grekiska 
Makedonien. Biblioteket ger service inte bara 
till stadens cirka 50 000 invånare utan även 
till de 130 000 som bor i regionen. Eller som 
det bl a står i prismotiveringen: Veria offers 
a range of programs that meet the economic, 
educational, and cultural needs of more than 
180,000 people.

Ioannis Trohopoulos, chef för biblioteket, 
fanns på plats i Göteborg för att ta emot priset. 
I sanning en eldsjäl som drivs av ambitionen 
att verkligen få biblioteket att betyda något i 
människors vardag. 

– Mer än att tillhandahålla böcker vill vi ge 
service som gör livet lättare och mer ange-
nämt. Det är viktigt att vara lyhörd för de be-
hov som finns hos dem som vi ska ge service. 

Denna ambition har kanske varit viktigare 
än någonsin med tanke på den ekonomiska 
kris som så djuplodande har drabbat Grek-
land.

Aktivt har man sökt samarbete med biblio-
tek och andra institutioner, både nationellt 
och internationellt (Maija Berndtson, chef för 
Helsingfors stadsbibliotek, och Rolf Hapel, 
chef vid Århus bibliotek, omnämndes sär-
skilt som inspiratörer m m i Ioannis Troho-
poulos tacktal) vilket har gjort att biblioteket 
har kunnat utvecklas och dess verksamheter 
blomstra.

– Hemligheten är att man måste bli och fort-
sätta vara relevant i alla stadier av människors 
liv. Lyckas man med det, kan biblioteken över-
leva i framtiden, menar Ioannis Trohopoulos 
och fortsatte med att lista ambitionerna för 
framtiden.

– Jag vill fortsätta att verka för att Veria ska 
vara en modell, inte bara lokalt utan också re-
gionalt, nationellt och globalt. Jag vill se mer 
av kulturell kompetens i vår sektor och jag vill 
att Greklands bibliotek blir en nationell ange-
lägenhet.

Bibliotek är ett fokusområde i Bill och 
Melinda Gates filantropiska verksamheter 
som bygger på en personlig övertygelse om 
allas rätt till information och allas lika värde. 
Och möjligen en värld full av produkter från 
Microsoft. Q

HZ

Litet bibliotek 
fick stort pris

Ioannis Trohopoulos, driftig chef för biblioteket i 
Veria i Grekland – ett litet bibliotek som drar ett 
stort lass och ger mycket till många. 
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Global Libraries

inom ramen för initiativet Global Libraries 
stödjer Bill & Melinda Gates Foundation folk-
bibliotek i utvecklingsländer på flera sätt: ge-
nom atla-priset på 1 miljon dollar, genom 
bidrag till utvalda länder, genom stipendier 
eller stöd till särskilda projekt och program 
som t ex stödet till ifla:s arbete och genom 
att finansiera forskning. Grundbulten i Global 
Libraries är de bidrag som utgår till enskilda 
och utvalda länder för att ge och säkra fri till-
gång till datorer och internet. Utslagsgivande 
för Gates-stiftelsens finansiella engagemang i 
ett land är att dess ledning kan visa att man 
avsätter resurser till biblioteken och också är 
beredd att göra det i framtiden.

För närvarande samarbetar man med tio 
länder: Chile, Mexico, Botswana, Litauen, 
Lettland, Rumänien, Ukraina, Polen, Bulga-
rien och Vietnam. I dessa länder finansierar 
man projekt som kan handla om inventering 
av tekniska behov, stöd till inköp av utrust-
ning, kompetensutveckling av biblioteksper-
sonal och långsiktiga ekonomiska lösningar 
för biblioteken i det egna landet. 

Bill & Melinda Gates Foundation har arbe-
tat med bibliotek i tretton år och enligt Debo-
rah Jacobs, chef för Global Libraries har man 
under åren identifierat framför allt sex områ-
den som har betydelse i skapandet av starka 
bibliotek:

man måste möta och identifiera behoven  •
hos användarna
kompetensutveckla personal så att de i sin  •
tur kan förmedla kunskap till användarna
man måste erbjuda attraktiva mötesplatser •
bibliotekskramare måste engageras i på- •
verkansarbetet
biblioteket måste skaffa sig inflytande (i det  •
omgivande samhället)
biblioteken behöver starka partners och  •
organisationer som biblioteksföreningar 
som kan tala för bibliotekens sak

HZ

Ung användare i ett lettiskt folkbibliotek. 
Lettland är ett av de tio länder som Gates-
stiftelsen stödjer. 
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Starta och driva företag
Använd vår service och information

2

Starta företag

Fundera
Jag funderar på  
att starta företag.
Vad ska jag tänka på? 

Starta  
företag

Information och vägledning  

från myndigheterna

Starta
Jag har bestämt mig 

för att starta företag.

Hur gör jag?

Driva
Jag driver företag.  
Hur gör jag det  
på bästa sätt?

Utveckla
Jag vill utveckla mitt före-

tag. Hur kan jag gå vidare?

Avveckla
Jag ska avveckla mitt 

företag. Hur går det till?

› Verksamt.se – nya företagarsajten
Samlad service och information från flera myndigheter  

på samma plats.

www.verksamt.se

› Starta företag – broschyren
Information och vägledning på svenska och engelska 

från sex myndigheter. 

Finns hos myndigheterna

› Starta företag – checklistan
Gör din egen checklista på den nya företagarsajten verksamt.se.

www.verksamt.se/checklistan

› Starta företag-dagen
Föreläsare från sex myndigheter informerar om start av företag.

www.verksamt.se/starta-foretag-dagen

Träffa oss på Bok & Bibliotek 23-26 september 2010

Företagsinformation på bibliotek: Träffa bibliotekarier från Malmö, Lund, Göteborg, Tjörn, 

Stockholm och Gävle.

Vägledare från Göteborg: Göteborgs nystartskontor Mind Your Own Business hjälper till 

på vägen till ett eget företag.

Företagsinformation från myndigheter: Vi visar den nya företagarsajten verksamt.se 

och svarar på frågor om företagande. Hämta Starta företag-broschyren på svenska  

eller engelska. På enklareregler.se kan du skriva dina egna förslag. 

Du hittar oss i monter C01:32
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 I fla:s hjärta klappar just nu lite ex-
tra för Haiti. Jordbävningskatastrofen 
i januari 2010 kostade hundratusentals 
människoliv och orsakade stora skador 

på både byggnader och infrastruktur. Också 
biblioteken, dess medarbetare och huvudmän 
drabbades hårt. En av de tre viktigaste kultur-
arvsinstitutionerna förstördes helt, ett annat 
fick omfattande skador och måste repareras. 
Nationalbiblioteket drabbades också men 
mindre i jämförelse med andra bibliotek på 
Haiti. Bibliothèque des Pères du Saint-Esprit, 
en av Haitis viktigaste kulturarvsinstitutio-
ner, skadades svårt. Över 15 000 historiska do-
kument och bibliotekets samling, som bland 
annat omfattar unikt material från franska 
kolonialtiden, slavhandeln och revolutionen, 
hotades av förstörelse i rasmassorna.

Två representanter från den Haitiska bib-
lioteksvärlden fanns på plats i Göteborg 
(med stöd av ifla) för att ge en bild av dels 
förstörelsen, dels hur man försöker arbeta i 
katastrofens kölvatten. Françoise Thybulle, 
chef för nationalbiblioteket i Haiti visade bl a 
en video film med bilder inifrån biblioteket 
under själva jordbävningen – tagna av biblio-
tekets säkerhetskameror. 

Det berättades om hur ett team om 37 bib-
liotekarier med bara händerna till hjälp och 
hjälmar på huvudet lyckades gräva fram och 
rädda – bok för bok– i Bibliothèque des Pères 
du Saint-Esprits unika samling. Allt material 
packades sedan i säkert förvar i pappkartong-
er för vidare förvaring på nationalbiblioteket 
eller i containers. På ett liknande sätt och med 
gemensamma krafter räddades också special-
bibliotekens och flera privata biblioteks sam-
lingar. Ett unesco-stött program arbetade 
på samma sätt för att rädda fyra större och 
betydande samlingar från universitetsbiblio-
teken.

Före jordbävningen arbetade de olika bib-
liotekstyperna på Haiti inom sina respektive 
nätverk. Idag arbetar kulturarvsbibliotek, 
privata bibliotek, universitetsbibliotek, för e-
ningsanknutna bibliotek etc sida vid sida och 
försöker samarbeta och hjälpa varandra.

Först på plats för att undsätta biblioteken 
efter jordbävningen var den ideella bistånds-

organisationen Bibliotek utan gränser som 
bl a bistod med kartonger, handskar, masker 
och hjälmar. Därefter kom unesco.

– Vi har arbetat hårt med att rädda det som 
räddas kan. Biblioteken fick genom katastro-
fen nya uppgifter: att trösta och hjälpa män-
niskor. Biblioteksmedarbetarna tog t ex med 
sig böcker till flyktinglägren framför allt för 
att göra något för barnen: underhålla dem ge-
nom att berätta historier, läsa för dem, erbju-
da pennor och papper…, berättade Françoise 
Thybulle. 

Hon tackade för det stöd som kollegor runt 
om i världen har visat. När internet började 
fungera kom cirka sextio mejl dagligen från 
vänner och kollegor och det hade stor bety-
delse.

– Det gjorde att vi inte kände oss så ensam-
ma.

I slutet av juni var ifla:s president Ellen 
Tise och blivande president, Ingrid Parent 
på Haiti för att besegla organisationens stöd 

i projektet Ark – byggnationen av ett ”rädd-
nings”- och bevarandecenter för förstörda 
samlingar där t ex konserveringsåtgärder som 
rengöring och torkning av skadade dokument 
kan genomföras. Här ska det nedpackade be-
ståndet tas om hand och sättas i skick för kom-
mande generationer. Projektet genomförs i 
samarbete med Haitis kulturdepartement, 
Internationella Blåsköldkommittén och den 
nyligen bildade nationella Blåsköldskommit-
tén i Haiti.

Ett av målen med projektet är att överföra 
kunskap, learning by doing, om hur man tar 
hand om skadat material, ett annat mål är att 
göra bestånden tillgängliga igen. 

Byggnaden är ritad av Arkitekter utan grän-
ser och kommer att vara i trä. 

HZ

Haiti efter jordbävningen

Folkvandring mellan de olika seminarierna.  Foto. pär eGevad
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 H emliga förhandlingar kan-
tade av en sårig debatt och dödshot 
– historien om hur originalteck-
ningarna av Muhammed-karikaty-

rerna hamnade i det danska nationalbibliote-
kets ägo är spännande. Den berättelsen ingick 
i faife:s stora seminarium om censur. 

Muhammed-karikatyrerna, som Jyllands-
Posten publicerade 2005, skapade i Danmark 
– och inte bara där – en enorm debatt kring 
press- och åsiktsfrihet. I centrum för debat-
ten stod framför allt Kurt Westergaards teck-
ning av Muhammed – den där profeten har en 
bomb i turbanen. 

Erland Kolding Nielsen, chef för Danmarks 
nationalbibliotek, visade de aktuella teck-
ningarna under seminariet och redogjorde 
för nationalbibliotekets roll i sammanhanget. 
Detta mot bakgrund av den lag som trädde i 
kraft i Danmark den 1 juli 2005 och som ger 
nationalbiblioteket möjlighet att samla in 
(skörda) och bevara material från internet 

inom ramen för netarchiv.dk. Enligt Kolding 
Nielsen skördar man också selektivt material 
från radio och tv samt i viss mån också nya 
webbsajter. Arkivet är enormt – det rymmer 
hittills mer än 4 biljoner objekt – men är inte 
tillgängligt för allmänheten och kan endast 
användas i forskningssyfte och då bara om 
den danska datainspektionen ger sitt godkän-
nande. 

Nationalbiblioteket har, enligt Kolding 
Nielsen, samlat in allt material om Muham-
med-krisen som publicerats i Danmark. Sedan 
februari 2008 finns också, efter en donation av 
upphovsmännen, de berömda teckningarna i 
original i nationalbibliotekets ägo. Teckning-
arna förvaras på hemlig plats – som inte ens 
Kolding Nielsen har kunskap om – och kring-
gärdas av speciella instruktioner. Inom över-
skådlig framtid kommer teckningarna inte att 
visas publikt.

Hemliga förhandlingar med upphovsmän-
nen inleddes från nationalbibliotekets sida 

2007. Man ville för bibliotekets räkning för-
värva originalteckningarna. Dessa förhand-
lingar gick med jämna mellanrum i stå på 
grund av yttre omständigheter som att flera 
av tecknarna hotades till livet och av rädsla 
drog sig ur förhandlingarna. Slutligen, och 
efter många om och men, nådde man fram 
till lösningen: donation. Naturligtvis debat-
terades nationalbibliotekets aktiva roll i att få 
ta hand om teckningarna: borde man göra det 
eller inte?

När förhandlingarna om originalteckning-
arna väl var i hamn förde Kolding Nielsen 
samtal med närmare 60 representanter ur det 
muslimska samfundet i Danmark där han för-
klarade varför biblioteket vill bevara origina-
len till eftervärlden, var de kommer att förva-
ras och hur man kommer att hantera dem.

Enligt Kolding Nielsen hade de danska 
muslimerna inga problem alls med att förstå 
var, hur och varför när de fick det förklarat för 
sig. Problemen har legat utanför Danmarks 
gränser, bland muslimerna i andra länder 
som upprörts över hur frågorna har hanterats 
i Danmark.

Utöver originalen av Muhammed-karika-
tyrerna har det danska nationalbiblioteket 
200 000 originalteckningar.

HZ

Trångt i de smala tarmar där Poster Session ägde 
rum… 

Ibland tar bara krafterna slut, särskilt mot 
dagens slut…

Rafflande om 
Muhammedkarikatyrerna
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Vandring genom datorhallen. Goda möjligheter 
fanns till uppkoppling. Gratis förstås. 
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Erland Kolding Nielsen, Danmarks 
nationalbibliotek.



Några av IFLA-volontärerna samlade framför Svenska Mässan i Göteborg

Svenska bibliotek och bibliotekarier 
lyftes fram under IFLA

Årets IFLA-konferens som gick av stapeln i Göteborg 10–15 augusti 
blev mycket uppskattad av de ca 3500 deltagarna från fler än 125 
länder. Biblioteken i och omkring Göteborg tog dels emot över 40 
organiserade studiebesök på tisdagen, dels en rad spontanbesök 
under veckan. Göteborgs stadsbibliotek med IFLA Night Spot var 
dessutom den naturliga mötesplatsen varje kväll under konferensen. 
I Malmö, Borås, Stockholm m fl platser arrangerades det dessutom 
förkonferenser. Swedish Library Avenue möjliggjorde för en rad 
bibliotek att visa upp sig och på Swedish Library Arena presenterade 
Svensk Biblioteksförening, KB och Kulturrådet svenskt biblioteks-
väsen. Under konferensen arbetade 190 volontärer för att ge del-
tagarna en så bra konferensupplevelse som möjligt.

PAx

Bok och Biblioteksmässan 
2010

Välkomna till Svensk Biblioteksförenings arrangemang under 
Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Under torsdagen och fredagen 
arrangerar vi över 50 gratisseminarier på vår scen, Biblioteksscenen, 
i E-hallen. På fredagseftermiddagen genomförs scenprogrammet i 
samarbete med nätverket Den hemliga trädgården. Vi kommer även 
att ha flera prisutdelningar på scenen under de två dagarna. Scen-
programmet presenteras på nästa uppslag.

Svensk Biblioteksförenings monter (E00:01) finns under torsdagen 
och fredagen i anslutning till vår scen, Biblioteksscenen, i E-hallen. 
Där kan du som ännu inte är medlem gå med i föreningen till special-
pris. Vi kommer även att ha försäljning av smycken, Library Lovers-
prylar mm.

På torsdagskvällen kl 18.00 hälsar vi alla medlemmar välkomna på 
medlemsmingel. Avsluta mässdagen eller påbörja kvällen tillsam-
mans med andra. 

PAx

Besök oss i monter B05:70 på Bok & 
Bibliotek i Göteborg, klappa havet, se 
små insekter i mikroskop och hör mer 
om vårt introduktionserbjudande till 
bibliotek.

Världens längsta djur 
slemmasken långsnöre 
Lineus longissimus 

Bokverket om arter i Sverige

Häpnadsväckande bytesjakt, fantastiska 
förvandlingskonster och giftiga stiletter 
– allt finns med i vår första volym om 
arter som lever i havet.

Illustration: Helena Samuelsson

Läs mer på www.nationalnyckeln.se

Bokverket om arter i Sverige 
 

Nationalnyckeln
dyker ner under ytan
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