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Tilgængelighed på WLIC
Som altid var temaet for mig og min section Library Services for People with Special Needs (LSN) lighed i
tilgængelighed for folk uanset forudsætninger.
På konferencens første dag afholdt vi en workshop om tilgængelighed på IFLA-konferencer, med oplæg om
Universal Design, og tilgængelighed ved konferencer og events. Der kom mange gode input fra salen, og
resultaterne af workshoppen gik videre til konferencearrangørerne sammen med sektionens anbefalinger
til forbedringer og forberedelse, der kan understøtte deltagelse ved konferencen for deltagere med særlige
behov. Dette område har vi arbejdet på i flere år, og det er fantastisk at kunne mærke, at IFLA i stigende
grad efterspørger vores input på området.

Møder og arbejdsgrupper
Gennem hele konferencen var der ordinære sektionsmøder, men vi har ved også en del ekstraordinære
arbejdsgruppemøder med andre samarbejdspartnere.
Til WLIC 2018 er vi ved at planlægge en præ-konference
sammen med sektionen Children and Young Adults, som
fokuserer på bedre tilgængelighed på biblioteket for
børn med fysiske eller kognitive udfordringer.

Ligeledes er vores session til WLIC 2018 et
samarbejde mellem Public Libraries Section, Library
Services to People with Print Disabilities og LSN. Den
fokuserer på Universal Design og hvordan man kan
bruge det til at skabe mere tilgængelige biblioteker,
særligt med fokus på folkebiblioteker.

FN undersøgelse
I samarbejde med en arbejdsgruppe under FN har vi i løbet af efteråret udarbejdet en undersøgelse rettet
mod Nationalbiblioteker, biblioteksforeninger og biblioteker i hele verden. Undersøgelsen formål er at
finde ud af, i hvor høj grad bibliotekerne og biblioteksforeningerne understøtter FNs verdensmål –
konklusionen var, at selv de lande der ikke har lovgivning eller målsætninger der direkte er baseret på
verdensmålene, ofte understøtter den dagsorden alligevel. Undersøgelsen blev fremlagt 14.12.17 i New
York og offentliggøres snart på FNs hjemmeside.

Fængselsbesøg
Under konferencen havde LSN også
arrangeret et studiebesøg til biblioteket i
det lokale fængsel Areszt Sledczy.
Besøget var oprindeligt tænkt som en
studietur for en mindre gruppe, men
grundet meget stor interesse måtte vi
udvide, og var derfor afsted med en
gruppe på godt 40 personer. Det var
spændende at se de tilbud og høre om de
mange udfordringer, der er forbundet
med at være et bibliotek i et miljø med
meget indskrænket frihed.

Gør Det Lettere
I foråret søgte jeg i samarbejde med Vejle Bibliotekerne midler til projektet Gør Det Lettere. Projektet er et
samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe og Vejle Bibliotekerne og 8 deltagerbiblioteker samt en række
nationale samarbejdspartnere heriblandt Nota, DR Ligetil, Ordblindeforeningen, Nyt Dansk
Litteraturselskab, Netværkslokomotivet og Et Liv som Ordblind. Projektet er finansieret af Slots- og
kulturstyrelsens udviklingspulje.

Projektets formål er at gøre bibliotekets tilbud mere tilgængelige
for ordblinde og læsesvage borgere, samt at uddanne
bibliotekspersonalet til bedre at kunne betjene denne målgruppe.
Projektet kører i 2 spor.
Dels en formidlingspakke, som med udgangspunkt i
brugerinterviews og IFLAs guidelines for Library Services to People
with Dyslexia1. Formidlingspakken indeholder en grafikpakke og en
guide til hvordan man kan arbejde med indretning, wayfinding,
opstilling, formidling i biblioteket.
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https://www.ifla.org/publications/node/9457?og=50

Projektets anden del er et kompetenceløft af det samlede personale på
de 10 deltagerbiblioteker. Hvert bibliotek modtager således en
undervisningsgang med oplæg og workshop og et e-læringsforløb.
Uddannelsesforløbet skal sikre at det samlede personale har en
basisviden om ordblinde og læsesvage og deres behov. I efteråret 2018
rulles projektet ud til 15 biblioteker mere, så den samlede rækkevidde
for projektet bliver ca. ¼ af landets kommuner.
I skrivende stund har vi været ude på de første 3 biblioteker og har
undervist omkring 80 biblioteksansatte.
Arbejdet i LSN fortsætter, og jeg er meget taknemmelig for at Edvard Pedersens Biblioteksfond har valgt at
støtte min deltagelse i dette vigtige forum.
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