SAMMENDRAG
Det å komme litt utenfor Skandinavia på konferanse
hvor man møter delegater fra hele verden gir meg et
nytt perspektiv på hva vi driver meg og hva andre
må slite med som vi tar for gitt.

Åse Hansen
Frivillig

IFLA WLIC 2017 WROCLAW

Meldte meg som frivillig til å jobbe under World library and information congress som var i Wroclaw i
Polen. Jeg tenkte med dette å se og lære hvordan et slikt arrangement fungerer, dra litt erfaringer fra
det, samt også å kunne delta på noen seminarer når jeg ikke hadde vakt.

(Første samling av frivillige med informasjon om alle møterom osv.)
Jeg fikk informasjon og opplæring torsdag 17. 08 på de oppgavene jeg skulle ha under konferansen.
Jeg var satt til å hjelpe delegatene med å registrere seg ved ankomst og til internettsonen hvor de
kunne bruke pc.
Min første vakt var søndag 20. 08 klokken 07.00-13.00 i registreringen. Jeg og de andre på mitt team
ble litt sjokkerte når vi oppdaget at vi måtte stå rett opp og ned i 6 timer, uten mulighet for å sette
oss ned, kaffe, mat eller pauser, så vi var rimelig slitne og utsultet etter første vakt. Det var i midlertid
en hyggelig jobb hvor vi møtte delegater i fra hele verden og tiden gikk ganske fort.
Det var mange ting man kunne plukke på i forhold til hvordan dette var lagt opp. Med ett så stort
arrangement med over 3500 deltakere så burde det vært tenkt på for eksempel ladestasjon for
mobiltelefoner og PCer. Kaffe var det ikke mulig å oppdrive før kafeen åpnet klokken 10.00 og mange
delegater var der allerede i fra klokken 07.00 på morgenen og noen sesjoner startet allerede klokken
08.00. Jeg hadde en supervisior fra Polen som var min leder og som ikke kunne svare meg på noen av
de spørsmålene jeg hadde, her var det best å gjøre litt undersøkelser på egenhånd slik at vi kunne
veilede og svare delegatene på det de lurte på.
Dag nummer 2 som jeg hadde vakt var mandag 21. 08. Da var det litt krise i vaktholdet på en av
sesjonene som var i Main Court hvor noen ikke hadde dukket opp til vakten sin så da ble jeg flyttet
dit. Jeg hadde da muligheten for å overvære sesjonen samtidig som jeg kontrollerte de som gikk inn
på sesjonen. Jeg hadde også mulighet for å sitte ned innimellom å hvile bena litt, men jeg kunne ikke
gå på do i løpet av 5 timer da jeg ikke hadde noen som kunne avløse meg i døren.
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(Vakt i døren, stoppet de som ikke hadde tilgang og telte de andre.)

(Sesjon om Libraries and Gender. (fikk jeg med meg som vakt i døren))

Dag nummer 3 var min dag til å hjelpe til i internettsonen. Her var det ikke så mye å gjøre, hjalp litt til
med stemmegivningen til IFLA global vision discussion. Ellers så var det den dagen 6.5 timer rett opp
og ned den dagen.
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(Internett og registrering var side om side.)
På tross av en del ting å pirke på så gikk kongressen smertefritt. Det burde nok vært lagt opp til
kanskje 4 timers vakter for de frivillige eller et avløser-team som kunne gå rundt og gi pauser. Dette
var første gang at de åpnet opp for frivillige i fra hele verden under en IFLA konferanse.
Tilbakemeldingene i fra delegatene var gode:
«Dear Volunteers, Dear Colleagues,
Thank you so much for being in Wroclaw!
You were a great team and you did a great job. Thank you for your patience and commitment.
I have received many thanks and congratulations from the delegates, the IFLA and the Polish
National Committee. I'm very happy I can pass it on to you.
I'm really proud of you. For the first time in IFLA congress history, the volunteer team was
international. It has never happened before.
For me personally it was an amazing experience. I can not compare it to anything. Working with you
was a pleasure.
I wish you all the best!
And see you in Kuala Lumpur :)
Joanna Golczyk
Volunteer Coordinator»
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Første sesjon jeg var med på var Caucus – Nordic Countries lørdag 19. august.

Det var et panel på 4 personer som diskuterte viktigheten av å lære barn å forstå hva de ser fordi om
de ikke gjør det så er det vanskelig å være en del av samtalen. Viktigheten med media literacy for å
kunne tolke, uttrykke seg, kommunisere og orientere seg slik at man kan delta i samfunnet. Nordic
Caucus vil påvirke slik at IFLA skal jobbe mot intellektuell frihet og pressefrihet i verden. IFLA er et
effektivt nettverk. Polen har veldig lukkede bibliotek. Det å åpne opp og gi fri tilgang til bibliotekene
er ønskelig, og vi ser derfor viktigheten av at konferansen i år derfor var i Polen. IFLA er på en måte
den globale stemmen, og vi er glade for at konferansen skal være i Malaysia neste år på grunn av
åpenhet og intellektuell frihet. Torbjørn Nilsson hadde en liten tale om Sverige sin 250 års
informasjon og presse frihet. Sesjonen varte i 30 minutter, etterpå var det mingling og litt mat. Alle
de norske delegatene var ute på en felles middag etter sesjonen.

Sesjon om «Libraries in times of crisis: Historical perspectives – library history spesial interest group.»
Denne sesjonen var virkelig interessant og som bibliotekar i Norge så setter det ting i perspektiv. Her
snakker vi plyndring og nedbrenning av bibliotek. I Somalia er blant annet arkivet til
nasjonalbiblioteket på private hender etter plyndring, ønsker du dokumenter så må du betale for det.
De har opprettet et prosjektteam som skal gjenoppbygge nasjonalbiblioteket og har bedt om
donasjoner av bøker, de har så langt mottatt 20 000. Folk i Somalia er uvitende om verdien av bøker,
bibliotek og informasjon. Somaliske forfattere og bøker som blir publisert, publiserer ikke på andre
språk.
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Sesjon om «Revised guidelines and best practices – section labraries for children and young adults.»
Her i denne salen var det mange runde bord, og de jeg ble sittende i lag med var fra Sør-Afrika, Japan
og Russland. Denne sesjonen var ment som en diskusjon-sesjon hvor vi skulle diskutere rundt
forskjellige tema. Problemet var at det ikke var sendt/lagt ut emnene for diskusjon så det ble litt
forvirring om hva vi skulle ta tak i.

Jeg nevnte blant annet vår bibliotekplan som er vår guide i best praksis. Russland hadde også en
bibliotekplan men den var gammel og på tide med en revisjon mente hun. Sør-Afrika hadde ikke
kunnskap om samtalen og temaet, de to som satt ved bordet jobbet ikke direkte i bibliotek og hadde
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kun med administrative ting å gjøre. Når vi kommer til Japan så ble jeg ganske overrasket over å høre
at det ikke finnes barnebibliotek da myndighetene ikke ser poenget siden det er bibliotek på skolene.
Det ble for ca 30 år siden opprettet private bibliotek med midler i fra en privatperson, ett lite rom i
ett privat hjem hvor de inviterte barn inn for lesestunder. Den beste måten å nå barn er å la de lytte
til historier på biblioteket slik at de kan utvikle lysten til å lese selv mente de. De har også startet med
skolebesøk hvor de har høytlesning for barna, dette har blitt veldig populært.
Sesjonen handlet om å lage en guide til best praksis og lage spørsmål til politikerne som belyser
dagens situasjon. De ville også at vi skulle sende inn spørsmål som vi vil stille våre politikere. Mitt
spørsmål er da som følger: Vil dere at barna skal vokse opp å bli en ressurs for samfunnet?
Vi snakket også om problemer med tillatelse eller innhenting av tillatelse når du tar bilder av barn for
å vil legge ut på nett. For å unngå arbeidet med å sende ut skjema og lignende så finnes det altså et
program som du kan bruke å lage for eksempel en video som ikke viser ansiktet til barna, slik at du
ikke trenger tillatelse til å vise det.
Denne sesjonen gikk altså ut på hvordan retningslinjer kan hjelpe oss i hverdagen og lage en guide til
det.

Poster sessions var en utstilling av postere fra alle verdens land med alt i fra «Sommarboken» i
Sverige til «Study of the dynamics of relationships» fra Brazil og «You can read anywhere, even under
water» fra Malaysia. Det var 188 postere hvor jeg merket meg med de mest interessante som jeg
besøkte og fikk informasjon i fra.
Sverige sin poster om «Sommarboken» var litt interessant fordi vi sliter litt med å få ungdommen
med på sommerens lesekampanje «Les for svingende» Jeg tok med meg informasjonen som jeg skal
ha med til Nord-Troms rundt som vi skal ha 5-6. september og diskutere med mine kollegaer og
komme opp med en ide eller en ny kampanje som kan fange også ungdommen i sommerferien.
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Til slutt vil jeg si at jeg har lært og opplevd utrolig mye på veldig kort tid. Det å komme litt utenfor
Skandinavia på konferanse hvor man møter delegater fra hele verden gir meg et nytt perspektiv på
hva vi driver meg og hva andre må slite med som vi tar for gitt. Dette var den første IFLA konferansen
jeg har deltatt på og det ga mersmak til både å jobbe som frivillig til tross for lange tunge vakter, og
til å delta som delegat. Siste bilde er derfor av meg og delegatene fra Malaysia og deres poster. Neste
års IFLA konferanse er i Kuala Lumpur i Malaysia. Kan dette også være en søknad om midler til å reise
dit?
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