Next Library 2019 – Delaktighet, öppenhet och utblickar
Den 2-3 juni träffades över 400 personer från 43 olika länder i Aarhus för den årliga Next Librarykonferensen. Next Library skapades när man skulle bygga Dokk1, för att ta expertisen till Aarhus istället
för att personalen skulle resa runt och få inspiration. Årets konferens hade fyra teman: Libraries in Times of
Social Crisis, Civic Media and Data Democracy, Temporary Spaces och Game Changing Tech & Emerging Trends
Vi, Anna och Emelie, hade fått möjligheten att delta och efter en bussresa tillsammans med Skånes
deltagare landade vi i Aarhus under söndagseftermiddagen. Vårt första besöksmål blev ARoS, ett
fantastiskt konstmuseum och framförallt att få gå uppe i Rainbow Panorama, där världen får olika färger.

Emelie och Anna i Rainbow Panorama på ARoS

På kvällen blev det sedan Get2gether inne på Dokk1, vi gick även en runda och kollade in lokalerna. Det
är mycket som är fantastiskt, men också det som vi funderar över t ex barnavdelningen, som i vårt tycke
känns väldigt industriell och hård.
Under kvällen fick vi pimpa våra namnlappar och även hälsa på biblioteksroboten, Norma Pepper.
Hennes svenska var väl inte den bästa, hon titta mest på oss oförstående.

Måndag, då satte programmet igång och vi fick lyssna till keynote speaker Herman Wasserman, professor i
mediestudier från University of Cape Town, som pratade om datasamhällets demokrati. Bland annat
pratade han om den nya journalistiken som går ut på att ta in en stor mängd data och analysera den. Detta
gör att man kan gå samman i flera länder och tillsammans göra stora scoop både allmänheten och
journalisterna. Ett exempel är Panamadokumenten.
Dagens andra och sista keynote var Louise Bernard från Obama Foundation. Hon berättade om deras
tankar inför bygget av Obamamuseet med bibliotek i Chicago. Biblioteket kommer inte att bli ett rent
forskningsbibliotek, som tidigare presidentbibliotek, utan även ett folkbibliotek. De har valt ett utsatt
område i Chicago att bygga biblioteket i för att förändra berättelsen om stadsdelen.
På tisdagsmorgonen kom konferensens absoluta höjdpunkt, Burning man-projektet. Christopher
Breedlove, Head of Burner Without Borders, ett projekt som kommit ur den stora happeningen Burning
man. Har du inte hört talas om Burning så kan du kolla på
https://www.youtube.com/watch?v=lk6qYpARlr4 . Projektet kan vara en stor inspiration till biblioteken,
att våga testa nytt, på temporära platser och hur man bidrar till kreativitet och gemenskap. Christopher
fick oss alla att vilja åka till Nevadas öken och delta.

Christopher Breedlove, Burning Man

Mellan huvudtalarna gavs möjlighet att delta i många olika workshops, lyssna på intressanta
biblioteksprojekt från hela världen i s.k. Ignite talks: fem minuter och 20 bilder. Det var svårt att välja
eftersom det fanns så många spännande aktiviteter som pågick samtidigt!
Anna testade en workshop om musik och rörelse på biblioteket. De hade startat olika musikworkshops
och anställt en musikpedagog för att de tyckte musiklånen minskade för mycket. Det handlade om lika
tillgång och välmående.
Emelie deltog i en workshop som handlade om hur man kan fånga och använda personers berättelser
utifrån olika perspektiv. Dr Michael Stephens från San Jose State University guidade deltagarna genom en
rad övningar i att använda narrativa frågor: möjligheten att ta del av personliga berättelser genom att ställa
öppna frågor.

Bilder från Ignite talks och workshops

IFLA:s president Glòria Pérez-Salmerón avslutade konferensen och summerade i mångt och mycket upp
den röda tråden i samtliga evenemang när hon talade om bibliotekarierollen: Society will value us as
professionals if we know how to satisfy their needs of service and demands. Detta tror vi är centralt i bibliotekens
utveckling – vi behöver sträva mot att alltid vara relevanta.

Nästa Next Library är i Brisbane, Australien den 11 - 13 oktober 2020 - hänger du med?
Mer om Next Library 2019:
Biblioteksbladet om Next Library 2019
Next Library på webben – här kommer du inom kort att kunna kolla på vissa filmade keynotes. Håll utkik!

Demokrati-span från Dokk1
Dagen efter Next Library 2019 hölls det val i Danmark och Dokk1 var röstningslokal. På barnavdelningen
passade de på att ge barnen möjlighet att delta i den demokratiska processen genom att rösta på
barnbokskaraktärer – supersmart tyckte vi!
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