Midyear meeting i IFLA section Library Services to People with Special Needs - på
Gallaudet University og Library of Congress I Washington DC.
Mødet på Gallaudet University, var en workshop med det formal at kickstarte arbejdet med opdatering af
Guidelines for biblioteksbetjening af døve og tunghøre. De eksisterende guidelines er 17 år gamle, og der er
i den periode sket så en voldsom udvikling, især på it-området at de eksisterende guidelines er meget
forældede.
Der var inviteret en række gæstespeakere til workshoppen, alle prominente personer inden for
biblioteksbetjeningen for døve og tunghøre i det amerikanske biblioteksvæsen.

Selv oplevelsen af, at være til et ti timer langt møde hvor folk deltog med tolke og via skype fra hele verden,
var fascinerende og udmattende på samme tid. Men understregede virkelig hvordan få hjælpemidler og
små tips og tricks kan gøre en kæmpe forskel og lade folk, med forskellige behov, deltage uhindret i et
arrangement eller en samtale på lige vilkår.
Efter workshoppen fik vi en rundvisning i de historiske bygninger på Gallaudet University. Universitet er det
første af sin slags, der kræver at alle ansøgere og ansatte taler ASL amerikansk tegnsprog, og betegner sig
selv som et tosproget universitet.

Bygningerne og lokaliteterne på universitetet var i sig selv en indføring i begrebet ’deaf space’, altså
hvordan man indretter så de fysiske områder understøtter f.eks. undervisning, samtale, møder med tolk for
folk med høretab.
Ligeledes det at bo på universitetets hotel, hvor størstedelen af personalet og gæsterne var døve, gav en
oplevelse af hvordan det er at være den, der har særlige behov i forhold til flertallet, og understregede
vigtigheden af det arbejde som sektionen laver.

Dagen efter stod på almindelige
forretningsmøder i sektionen, men denne gang i
imponerende lokaler På Library of Congress.
Punkterne på dagsordenen var blandt andet,
muligheden af at få en platform på WLIC hvor vi
kan formidle hvordan man laver konferencer som
er mere tilgængelige, for at gøre de andre
sektioner opmærksomme på bedre
tilgængelighed til WLIC oplæg, sektionernes egne
hjemmesider, rapporter og arrangementer til de
andre IFLA arbejdsgrupper.
En anden problemstilling der blev diskuteret, var udfordringerne ved at formidle de meget grundige og
dybe rapporter til bl.a. folkebibliotekerne, som ofte ikke har ressourcer eller behov for at gå så meget i
dybden med hver enkelt brugergruppe.

Vi samarbejder ofte med specialbiblioteker med fokus
på en enkelt brugergruppe, der har stor gavn af det
dyberegående arbejde. Mange biblioteker har ikke
tiden og ressourcerne til at gå i dybden med hver
enkelt brugergruppe men kunne have gavn af en mere
generel introduktion til tilgængelighed.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde
et forslag til hvordan sektionen kan formidle vores
arbejde, i en lettere tilgængelig form, til ikkespecialiserede biblioteker. Det arbejde glæder jeg mig
meget til at komme i gang med.

Andre emner der blev behandlet var muligheden for samarbejde med flere af de andre sektioner. F.eks
samarbejde med Public Libraries Section om en fælles session om Universal Design og med Children and
Young Adults om en eventuel sattelite conference med fokus på biblioteksbetjening af børn med særlige
behov, begge dele på WLIC 2018.

Jeg vil gerne takke Edvard Pedersens Biblioteksfond mange gange, for at gøre det muligt for mig at deltage i
dette vigtige arbejde. Arbejdet med biblioteksservices for brugere med særlige behov, er ofte hverken
tydeligt eller nemt. Derfor er det utrolig vigtigt at der i det internationale såvel som det nationale
biblioteksarbejde, er nogen der holder fokus på de brugere der ikke kan bruge det almindelige brede
bibliotekstilbud.
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