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Тази година домакин на ИФЛА бе град Кълъмбъс в Охайо, САЩ, наречен от National
Geographic „най-големият малък град“ заради дружелюбността на жителите му,
характерна за по-малките населени места.
На първата ми конференция на ИФЛА в Берлин през 2003 г. участниците бяха над
4500. Тринадесет години по-късно те са далеч по-малко – 2500, въпреки усилията на
Управителния съвет и офиса в Хага да направят форумите по-достъпни. Заедно с
доброволците и другите гости общо 3200 човека преминаха през Конгресния център в
столицата на Охайо. Най-много бяха участниците от САЩ – 1608, последвани от Канада
– 105 и Китай – 89. Във встъпителната си реч новият генерален секретар Гералд
Лайтнер (Австрия) заяви, че ИФЛА ще разшири контактите си с нейните членове, за да
може да включва всички региони и сектори в проучванията и изработването на
приоритети.
Конгрес и конференция едновременно, форумът предложи програма в няколко вида
събития с общо 228 прояви: специални сесии, които са организирани от 44-те секции на
ИФЛА, конгресна програма с общо събрание и заседания на Управителния съвет,
бизнес-срещи и изложбен павилион, представящ продукти на фирмите – издатели,
софтуеристи и други предприемачи, обслужващи библиотечно-информационния сектор.
Между най-дискутираните теми бяха авторското право и изключенията за
библиотеките, защита на данните, семантичният уеб и свързаните данни,
професионалното развитие, бъдещето на фондовете в дигиталната епоха,
електронното учене, трансформацията на библиотечното пространство – какво идва на
дневен ред след концепцията за „третото място“, адаптиране на библиотеките към
новата им роля, насърчаване на четенето, услуги за имигранти и бежанци. Отделни
сесии бяха посветени на новото издание на Насоките на ИФЛА за библиотечни услуги
за младежи и на Насоките на ИФЛА за продължаващото професионално развитие.
Градската библиотека на Кълъмбъс беше домакин на няколко сесии. С ремонта и
разширението, направени през 2015 г., библиотеката демонстрира прекрасен детски
отдел, увеличено пространство за занимания на потребителите, читалня в градината и
др...
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