Hela artikeln, ”How to Stop
Worrying and Learn to Love the
Internet”, finns givetvis att läsa på
webben: <http://www.douglasadams.
com/dna/19990901-00-a.html>.

Mobiliseringen av böcker

E-post, officepaket, OPAC och
streckkodsläsare är grejor vars
teknikstatus förmodligen börjat
blekna för bibliotekarier, medan API,
RFID och RSS är exempel på nyare
begrepp som fortfarande kan kännas

krångliga eller rentav är obekanta.
Om teknikgränsen är en gräns som
sveper framåt i tiden, rör den sig
antagligen ryckvis. Ett sådant ryck
har inträffat när ingen bibliotekarie
längre i sitt CV tar upp BOOK-IT,
LIBRA eller andra bibliotekssystem
under rubriken datorkunskaper,
eftersom systemen då kommit att
betraktas som ett av många självklara
verktyg i yrket, inte något som i första
hand har med en maskin att göra,
något separat. Det är min gissning.

Författaren till den tyska
artikelserien som jag inledde med
förklarade att biblioteksteknik
i grund och botten handlar
om mobiliseringen av böcker
(”Mobilmachung der Bücher”).
Ur den aspekten har kanske inte så
mycket förändrats sedan tjugotalet,
för det är väl vad biblioteken
fortfarande pysslar med? Med prefixet
mobil- kanske mer aktuellt än
någonsin.

Detta har hänt..
Under maj spurtar alla organisationer för att få klart sina program på ESF i Malmö. Åtminstone två
aktörer med biblioteksanknytning kommer att finnas. Det vet vi redan nu:
Världsbiblioteket planerar tre seminarier: en presentation av www.globalarkivet.se, en debatt under den preliminära rubriken: ”Open Access - communistic gift economy or supplement to the capital?” och så vill man göra något om världslitteratur
Det nyskapade nätverket ”Librarians for informational commons and another Europe” planerar två seminarier preliminärt 18 resp. 20 september: Ett om Public Lending Rights och ett med en
preliminär inriktning mot “the role of the library in the construction of informational commons and
another Europe.” - för att citera den sammanhållande kraften Mikael Böök från Finland. Ett kommer troligen att vara förlagt till Malmö stadsbiblioteks lokaler, det andra på ESF-området. Till nätverket är f n BiS, Campagna europea contro il prestito a pagamento in biblioteca (http://www.
nopago.org/), Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek , Världsbiblioteket i Stockholm och the Network Institute for Global Democratization NIGD (http://www.nigd.org/libraries),Spanish Task
Force Against Public Lending Fees (Plataforma contra el Prestamo de Pago en Bibliotecas)anslutna.
Fler organisationer lär komma!
Tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och ESF-arrangörerna undersöker man
också hur man systematiskt skall kunna samla och tillgängliggöra materialet från det sociala forumet i Malmö på nätet.
Allt eftersom planerna utvecklas och tiden närmar sig kommer biblioteksaktivister från hela Europa kunna hitta fram till biblioteksfrågorna på ESF och kunna göra arbetsinsatser.
För dig som vill göra en insats - stor eller liten - kontakta Mikael Böök (book@kaapeli.fi)!
Vill du hålla dig informerad, anmäl dig på diskussionslistan: http://sympa.kaapeli.fi/sympa/info/
lib-esf2008
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