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Teknikhuset i bibliotekens
och låntagarnas tjänst del 3:

Samverkan
“CS Library gör det möjligt att
lyfta samverkan till en ny nivå.”
CS Library har fullt stöd för alla kända bibliotekssystem som används
inom svenska folkbibliotek – i en gemensam webb. CS Library samverkar med alla större leverantörer av specialiserade system och bibliografiskt data. CS Library gör det möjligt att samverka och samordna
information med andra kulturgrenar (museer mm).
Missa inte visningen av nya CS Library med många revolutionerande
nya funktioner på Biblioteksdagarna i Uppsala den 15 maj, kl. 11.50,
seminarium 3F

För fler vägar till framtidens bibliotek;
gå till www.cslibrary.se
Kontakta gärna Rey Langels, VD för Teknikhuset AB,
tel: 090-70 87 06 epost: rey.langels@teknikhuset.se så får du veta mer!

www.teknikhuset.se

Teknikhuset uppfinner och utvecklar programvara och lösningar med människan i centrum för att göra information och teknologi tillgänglig för alla. Produkterna
utvecklas på Microsoftplattformen, men kan tack vare sin öppenhet (SOA, XML, web services, web parts, m.m.) enkelt användas tillsammans med de flesta system på
marknaden. Våra kunder är kommuner, myndigheter, företag och organisationer med stora krav på säkerhet och tillgänglighet. Teknikhuset har ramavtal med Verva.
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Förord

F

ör femte året i rad är denna
utgåva av bbl (nr 3) ett temanummer där vi gör nedslag i
forsknings- och högskolebibliotekens verksamhet samt samlar material om utbildning och kompetensutveckling. Bland annat uppmärksammar
vi e-boken och dess ställning på våra lärosäten. De svenska universitetens satsning på elektroniska böcker går snart in i sitt andra decennium.
Som ett av de första universiteten i Sverige började man i Göteborg att satsa på e-böcker redan år
2000. Avtal med en e-boksleverantör slöts året därpå. Idag står e-resurserna, dvs e-böcker, e-tidskrifter
och databaser, för 70 procent av förvärvsbudgeten
på Göteborgs universitetsbibliotek. Men det är en
kostsam hantering av en resurs som befinner sig i
ständig utveckling. De olika aktörerna på marknaden konkurrerar genom olika avtalslösningar snarare än i prissättningen. Och i kulissen trampar en ny
aktör: Google med sin enorma e-bokstjänst Google
Book Search – det världsomspännande biblioteket
på nätet där mjukvarujätten redan har skannat in
sju miljoner böcker i sin databas. Många spår att
satsningen kommer att innebära stora förändringar
i e-boksanvändningen. För så är det: Även om e-boken ”skrivit in sig på universiteten för all överskådlig framtid” har den ännu inte slagit igenom fullt ut.
Underlaget är visserligen för litet för att kunna säga
något bestämt, men de fem studenter som intervjuas i detta nummer om sin e-boksanvändning verkar
ganska ljumt inställda.
När det gäller Googles boksökningsprojekt, som
vi också skriver om i detta nummer, är farhågorna
att sökjätten i framtiden kan komma att skaffa
sig monopol på e-boksmarknaden, genom att t ex
sälja licenser för e-boksförsäljning till aktörer
som Amazon och därmed utestänga förlagen från

Henriette Zorn

e-boksmarknaden. Den frågan undvek
Santiago de la Mora, chefen för Googles
boksökning i Europa, Mellanöstern och
Afrika, när han gästade ett seminarium i
regi av Sveriges Författarförbund i mars.
E-boksförsäljning är i dagsläget inte aktuellt för Google, menade han, men sade
också att man följer utvecklingen på eboksmarknaden med intresse.
*
I en tid när man ständigt bara ska titta framåt brukar
jag allt oftare roa mig med att se tillbaka. I motsvarande nummer av bbl för ett decennium sedan diskuterades inte e-boken men däremot pocketbokens
vara eller icke vara på biblioteken. Det rapporterades om en Sifoundersökning som gjorde gällande
att en majoritet av svenska folket ville stoppa porren
på internet vilket föranledde funderingar om bibliotekens roll som censurinstans. Då, kan man vidare
läsa, såg bibliotekariestudenter positivt på sina
möjligheter på arbetsmarknaden, medianingångslönen med en examen i bagaget var 15 000 kronor!
Svensk Biblioteksförening hette Sveriges Allmänna
Biblioteksförening (sab) och i slutet av april det
året uppvaktade man statsrådet för demokratifrågor, Britta Lejon, för att understryka bibliotekens
viktiga roll i ett demokratiskt samhälle. Då var Inga
Lundén kultur- och fritidschef i Gävle. Kulturminister Marita Ulvskog uppvaktades av sab och dik angående förändringar av bibliotekslagen. Christina
Persson pratade på det årets upplaga av Halmstadskonferensen om bibliotekets fyra roller: utbildning,
kultur, information och social mötesplats. Och som
en våt filt över hela bibliotekslandskapet låg då, för
tio år sedan, det faktum att de senaste årens kärva
ekonomi hade satt spår i kommunernas folkbiblioteksverksamhet. Snart är vi väl där igen. Mycket förändras på tio år. Men inte så mycket som man tror!

Ur innehållet:
12 Mälardalens högskolebibliotek slopade disken.
.BSJF-PVJTF4BNVFMTTPO
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E-boken
– en pigg och
snabbväxande
10-åring

2@H<
Forskning &
Utbildning

De svenska universitetens satsning på elektroniska böcker går
snart in i sitt andra decennium. Men fortfarande befinner sig
informationsresursen i ett utvecklingsstadium. Stora belopp
pumpas in i nya lösningar och marknadsaktörerna försöker
övertrumfa varandra. En sak är dock säker: e-boken har skrivit
in sig på universiteten för all överskådlig framtid.
:  

En bibliotekarie vid Göteborgs universitets centralbibliotek demonstrerar för studenterna hur man ska
använda sig av de elektroniska resurserna.

   &  

D

en senaste statistiken från Göteborgs universitetsbibliotek visar
att biblioteket lånar ut omkring
600 000 böcker under ett år. En hög
siffra, kan tyckas, men tämligen liten om man
jämför med e-resurser, vars utlåningsfrekvens under samma period uppgick till hela 1,5
miljoner. E-resurser är ett samlingsnamn för
e-tidskrifter, databaser och e-böcker.
Kostnaden för dessa samlingar var under
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föregående år närmare 19 miljoner kronor.
Detta kan jämföras med budgeten för förvärv
av fysiska böcker som uppgick till 8 miljoner
kronor. Det innebär att e-resurserna idag står
för 70 procent av förvärvsbudgeten.
– En indikation på e-bokens ställning på
universitetsbiblioteket är vår förvärvspolicy för inköp av kurslitteratur, säger Monica
Tengström, bibliotekarie och it-utvecklare
vid Göteborgs universitetsbibliotek.
– Finns titeln i elektronisk form, skall vi i
första hand välja den. Det gäller även för referensböcker som köps i databasform. Den

stora fördelen med e-boken, ur vårt perspektiv, är givetvis tillgängligheten. Vår uppfattning är också att den är ett mer miljövänligt
alternativ.
Som ett av de första universiteten i Sverige
började man i Göteborg satsa på e-böcker redan år 2000. Avtal med en e-boksleverantör
slöts året därpå. Men man märkte snart att
den elektroniska resursen ställde nya krav
på organisation och hantering. En särskild
arbetsgrupp bildades omkring 2005 och
fungerar idag som ett informellt nätverk för
att hantera denna typ av frågor.
– Vi var tvungna att ha en organisation som
kunde arbeta på ett nytt sätt. Inom området
elektroniska böcker händer det hela tiden saker, och det händer snabbt. E-boksnätverket
är ett sätt att hantera och anpassa oss till detta
tempo, säger Monica Tengström.
Vidare påpekar hon att hanteringen av eböcker fortfarande är mycket kostsam. Det
som skiljer de olika aktörerna på marknaden
åt är inte priset utan avtalens utformning.
Man kan köpa boken, köpa en hel samling eller
rätten till ett antal poäng, som kan omsättas i
titlar efter eget tycke. Förutom detta kan det
också röra sig om olika prenumerations- och
användarvillkor.
  . På Göteborgs universitetsbibliotek, precis som inom branschen
i stort, är stora förändringar på gång. Under
våren kommer biblioteket att sjösätta ett försöksprojekt med en ny samarbetspartner. ebl,
Ebook Library, ett australiensiskt företag, ska
förse Göteborgs universitet med 90 000 eböcker. Detta innebär i praktiken en fördubbling av den elektroniska boksamlingen.

Nytt är också systemet för vilka titlar man
faktiskt köper och betalar för. Tidigare betalade man för alla titlar som en leverantör erbjöd.
Nu har man dock hittat en lösning som, enligt
Monica Tengström, är mer effektiv både vad
det gäller administration och ekonomi.
– Hela samlingen läggs in i vår sökmotor
som enskilda poster. När en student hittar en
titel och klickar sig vidare till denna, görs en
registrering om ett korttidslån från vår leverantör. När tre sådana lån har gjorts sker ett
automatiserat inköp av titeln.
Detta nya sätt att hantera förvärven innebär
att det är forskare, lärare och studenter som
själva skapar bibliotekets utbud. Framtiden
inom e-böcker kan mycket väl stavas ”buy on
demand”, som den nya tekniken kallas. Det är
också ett sätt för biblioteket att undkomma
kritik om att nischa sig för hårt inom ett ämnesområde, och negligera andra.
På den svenska marknaden har det funnits
två dominerande aktörer under de senaste
åren. Bibliotekstjänst (btj) var tidigare en av
de mest tongivande aktörerna, men lade nyligen ner sin verksamhet. Man trodde inte på
en framtid för e-boken i dess nuvarande form.
Flera av titlarna som btj tidigare erbjöd, har
tronföljaren Elib tagit över.
Monica Tengström tycker sig ha sett en
utveckling där boken och distributionen fått
en alltmer internationell karaktär. Även om
svenska satsningar och intressenter ligger
ganska långt efter sina anglosaxiska konkurrenter har hon märkt ett tilltagande intresse
för svenska titlar bland utländska leverantörer.
Magnus Pettersson Roos är vd och marknadschef på Studentlitteratur. I dagsläget

erbjuder förlaget drygt 300 e-böcker, vilket
utgör ungefär tio procent av den totala katalogen. Antalet titlar växer dock stadigt.
– Vi söker hela tiden nya vägar för att möta
våra läsare, säger han. Vår produkt är egentligen texten, men den fysiska boken har historisk sett varit formatet. E-böcker är en spännande väg och den befinner sig i sin linda. Det
här är en lärprocess, vi testar och ser.
  . För Monica Tengström är
denna lärprocess något som först och främst
handlar om att nå ut till låntagarna och göra
dem uppmärksamma på den nya teknikens
förtjänster. Detta arbete, menar hon, är något
som biblioteket kan bli bättre på.
– Lärarna är nyckelpersoner. Det är de som
kan påverka utformningen av kurs- och kringlitteratur. Vi skall försöka nå fram till dem lite
bättre genom en informationskampanj under
våren, i samband med att vi lanserar vår nya
satsning på e-böcker.
Vidare understryker hon vikten av att lärarna engagerar sig i användandet av e-boken.
Men när biblioteket kallar till informationsträffar är det endast de äldre lärarna som
kommer. De uttrycker sig alltid positivt men
menar också att de själva inte kommer att gå
över till e-boken. Detta med hänvisning till att
de snart går i pension och inte orkar lägga om

:  

– Finns titeln i elektronisk form, skall vi i
första hand välja den. Det gäller även för
referensböcker som köps i databasform, säger
Monica Tengström, IT-utvecklare vid Göteborgs
universitetsbibliotek.

sina kursplaner. De yngre lärarna dyker överhuvudtaget inte upp, enligt Monica Tengström.
E-boken ger nya möjligheter men alla delar av högskolevärlden har inte kommit lika
långt.
– Om vi ser till vilka som använder sig mest
av resursen kan t ex Institutionen för globala
studier vid Göteborgs universitet nämnas.
Studenterna där kommer utifrån och vet hur
de ska hantera materialet. Även studenter som
läser utomlands uppskattar att de – oavsett var
de befinner sig – har tillgång till e-böckerna.
Inom humaniora, som litteraturvetenskap,
läser man i hög grad klassiker, och då är det
vanliga böcker som gäller. Men inom områden som ekonomi, teknik och medicin kan det
se annorlunda ut, säger Monica Tengström.
 . För att låna/läsa e-böcker via
internet krävs det att man är registrerad som
lärare, student eller forskare. Man måste som
student ha betalat sin kåravgift. Lånetiden för
e-böcker vid Göteborgs universitet varierar.
Efter utgången lånetid upphör möjligheten
att öppna och läsa innehållet i boken. Användare som saknar formell behörighet att läsa
böcker hemifrån kan sitta vid bibliotekens
datorer och läsa böckerna. Där är de åtkomliga
@
för alla användargrupper.

” Inom området elektroniska böcker händer det hela tiden saker,
och det händer snabbt.”
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– Juridiken kring utlåningsverksamhet
av e-böcker är inte helt okomplicerad, säger
Monica Tengström.
– Ofta blir det en tolkning när det gäller en
lagtext och för många av våra databaser gäller
amerikansk lag. Det är inte alltid vi på biblioteket klarar av att reda ut detta. Det gäller även
universitetets jurister. När vi skriver på stora
kontrakt ber vi därför alltid om tydliga riktlinjer från leverantören så att vi kan instruera
användarna om vad de får och inte får göra
med böckerna.
Men trots den höga tillgängligheten och de
generösa lånetiderna finns det de som söker
andra, otillåtna vägar för att tillskansa sig materialet. Studentlitteratur är ett av de förlag
vars titlar historiskt sett ofta hamnat under
kopieringsmaskinens lock. Från förlagets håll
ser man både risker och möjligheter i användandet av elektroniska böcker.
– Vi har exempelvis Student Bay som
sprider upphovsrättskyddat material, säger
Magnus Pettersson Roos.
– Men användningen av e-boken skulle
också kunna minska den olagliga kopieringen. Vissa föredrar att läsa på skärm. Det ger
en annan funktionalitet, som exempelvis sökbarhet. En del som tidigare kopierat kommer
kanske att gå över till e-boken.
  . Ett kunskapssamhälle uppbyggt kring databaser och
elektroniska texter kan kanske vara mer sårbart än ett mer traditionellt. Beständighet och
möjlighet att hantera filformat i framtiden,
är visserligen frågor som engagerar Monica
Tengström, men hon har en annan infallsvinkel till problematiken.
– Jag tror att man måste ha klart för sig att
e-böcker inte är något man bygger en samling
för framtiden på. Man skaffar sig tillgång till
e-böcker för att det är vad forskare och studenter behöver just nu. Det måste vara utgångspunkten i arbetet, säger hon.
Vissa har uttryckt en oro över att det är enkelt att ändra uppgifter i elektroniska resurser
på ett sätt som inte är möjligt i tryckta källor.
Monica Tengström ser allvarligt på detta, men
tillägger samtidigt att dagens ungdomar har
ett helt annorlunda förhållande till källkritik
än den äldre generationen.
– Många har själva provat att förfalska nyheter och annat på internet – som en kul grej.

Därför är de också mer vaksamma när det gäller att ta emot och filtrera information. Och
nästa generation kommer troligen att vara
vaccinerad mot att okritiskt tro på källor.
Dessutom tillägger hon att säkerheten
kring e-böckernas innehåll är rigorös, och att
minsta ändring från författare och förlag tydligt måste markeras genom en ny edition.
    . Våren bär inte
bara med sig nya satsningar på Göteborgs
universitetsbibliotek. Mjukvarujätten Google
har en längre tid legat i startgroparna för lanseringen av sin enorma e-bokstjänst Google
Book Search.
– Google har indexerat en svindlande
mängd titlar, säger Monica Tengström.
– De håller på med upphandlingen och den
kommer troligen snart att vara färdig. Detta
kommer att innebära stora förändringar för eboksanvändningen. Vi kommer att välja att gå
med i detta men det går givetvis inte att säga
något förrän vi vet hur kostnaderna och kontrakten utformas.
Även bland de svenska intressenterna är
nyfikenheten på den nya aktören stor. Py Söderström är vd på den största svenska leverantören och producenten av e-böcker, Elib.
– Generellt ser vi positivt på att aktörer gör
bra saker. Det lyfter hela branschen. Dessutom har vi från förlagens sida sett att de förhåller sig restriktiva när det gäller att bidra till
att en enda dominerande aktör skapas. Men vi
får se hur framtiden kommer att se ut. För att
lyckas inom e-boksbranschen, räcker det inte
med att ha tekniskt kunnande, det är vår erfarenhet. Man måste kunna hantera och ha kunskap kring böcker, vilket inte alla har, säger Py
Söderström.
Både från universitetens och från leverantörernas sida tror man att nya tekniska innovationer kommer att krävas innan e-boken
slår igenom fullt ut. Py Söderström ser tre
faktorer som avgörande för e-bokens fortsatta
utveckling.
– Läsplattan tror jag är en central del för
framtiden. Våra undersökningar har visat att
de användare som tar del av böckerna på dator, är mer missnöjda än de som har tillgång
till portabla enheter. Dessa ger en mer behaglig lässituation och jag tror att vi kommer att
få se mer av detta inom kort.
Dessutom anger hon upphovsrättsfrågan

”Jag tror att man måste ha klart för sig att e-böcker inte är
något man bygger en samling för framtiden på. Man skaffar
sig tillgång till e-böcker för att det är vad forskare och studenter
behöver just nu.”
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– För att lyckas inom e-boksbranschen räcker
det inte med att ha tekniskt kunnande, det är
vår erfarenhet. Man måste kunna hantera och
ha kunskap kring böcker, säger Py Söderström,
vd Elib.

och användarvänligheten när det gäller formaten, som knäckfrågor.
– Tidigare har det varit knepigt med ersättning till författare, illustratörer och andra
som varit inblandade i boken. Det var inte
mödan värt att teckna e-boksavtal för redan
utgivna böcker, och förlagen avstod från att
ge ut e-böcker. Nu är man medveten om epublicering, och skriver in det i avtalen. Det
kommer att göra skillnad.
Studentlitteraturs Magnus Pettersson Roos
lyfter i sin tur fram en annan aspekt som är
central för den ekonomiska utvecklingen för
e-boken jämfört med den fysiska boken.
– Den grundläggande logiken när det gäller
att sälja böcker är densamma. Återförsäljaren
betalar till oss för att få sälja boken. Men det
finns en problematik. När det gäller tryckta
böcker finns det en kulturskatt på 6 procent.
Men när det gäller e-böcker ligger den på 25
procent.
En reviderad skattesats skulle kunna ge
ytterligare kraft till e-bokens tillväxt. Men i
grund och botten är det kanske förmågan att
tänka i nya möjligheter och lösningar som är
de mest centrala för framtiden. Py Söderström
menar att innovationerna kan påverka författaren och läsaren på ett mer genomgripande
sätt än vad vi kan föreställa oss idag.
– Jag tror att tekniken kommer att föda helt
nya genrer och sätt att skriva. När boktryckarkonsten kom, menade man att de tryckta
böckerna inte var riktiga böcker. Mallen man
hade var de gamla handskrifterna. Jag tror
att vi med den nya tekniken kommer att vara
tvungna att omvärdera och omdefiniera vad
vi menar med en bok, och vad den används
till. "

Vår support är bäst i klassen.
Vänligt, snabbt och hjälpsamt.
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Stort sug efter e-böcker
på Sveriges universitetsbibliotek
:  

Biblioteksbladet har
undersökt användningen
av e-böcker på universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund,
Stockholm, Linköping och
Umeå. Erfarenheterna är
likartade men universiteten
har också särskilda behov
som kräver specifika
satsningar.

Den fysiska boken spelar en alltmer undanskymd roll på de moderna universitetsbiblioteken.
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å stockholms universitet är inköp på titelnivå framtiden. Universitetets 28 000 studenter har i dagsläget tillgång till omkring 150 000
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e-böcker. De nuvarande leverantörerna är
Ebrary, Oxford Scholarship Online, Oxford
Reference Online, Source oecd e-books,
PsycBooks, Early English Books Online och
mit Cognet. Dessutom har man upphandling
på titelnivå via plattformarna Dawsonera,
Netlibrary, Ellibs, Sage eReference och Gale
Virtual Reference.
Satsningen inleddes kring år 2000 och när
det gäller referenslitteratur som t ex uppslagsverk och encyklopedier, köps dessa primärt in i elektronisk form. I fallet med monografier är det den förvärvande bibliotekariens
uppgift att bestämma vilken bokform som är
lämpligast.
Inköpsförslag från studenter och forskare
välkomnas, och på universitetsbiblioteket ser
man sökbarhet i den egna bibliotekskatalogen
som en nyckel till att uppmärksamma e-boksbeståndet. Framtidsplanerna inbegriper ett

utökat samarbete med bokagenten Dawson
vilket bäddar för ett mer användarstyrt förvärv på titelnivå.
I den totala förvärvsbudgeten för universitetsbiblioteket, inkluderat tidskrifter och
databaser, är förhållandet mellan e-resurser
och tryckt material 80 procent respektive 20
procent. Ett projekt med Institutionen för
data- och systemvetenskap på universitetet
diskuteras. Syftet är att undersöka hur eböcker kan fungera på en läsplatta. Man har
även kontakt med ett svenskt förlag för att
göra ett projekt med inriktning på att studera
studenternas attityder till e-böcker i ett utbildningssammanhang.
  – siktar på att förvärva
även äldre titlar. Med omkring 38 000 studenter är Lund den största av landets universitetsstäder. E-boksbiblioteket vid Lunds

universitet består av 26 000 titlar. Universitetet har en policy kring elektroniska inköp av
referenskällor samt synligheten i bibliotekskatalogen. De nuvarande leverantörerna/producenterna av universitetets e-böcker är ebl
E Book Library, Springer, cab Oxford, Gale
Cengage Learning, Elsevier, Wiley-Blackwell,
Brepols Publishers, Sage, Emerald, apa, Taylor & Francis, Netlibrary (oclc) och Thieme.
På senare år har förvärvsinriktningen varit
aktuella e-bokspaket. Med tanke på att studier
på distans är mycket vanligt vid Lunds universitet, anser man att kurslitteraturen även bör
kunna erbjudas i digital form som en service
till studenterna. Lunds universitetsbibliotek lyfter fram förvärvet av e-böcker som ett
kostnadseffektivt alternativ sett ur processoch hanteringsperspektiv. På sikt finns även
ambitionen att förvärva samlingar av äldre
böcker i elektronisk form.
Nära förestående är studentbaserade försök
med läsplattor. Dessa kommer att genomföras
under våren/hösten 2009. Biblioteket har ambitioner om dialog och projekt med svenska
kurslitteratursleverantörer för att förmå dem
att erbjuda attraktiva titlar i digital form.
Detta går dock, uppger man, mycket trögt.
  – tung slagsida åt
det tryckta materialet. Uppsala universitet,
med sina omkring 20 000 studenter, presenterar inget separat e-boksbibliotek, vilket
gör det svårt att uppskatta det totala antalet
titlar. Genom sina samarbeten med utländska
leverantörer har man dock tillgång till drygt
100 000 titlar. För en stor del av titlarna står
samarbetspartnern Early English Books Online. Även Oxford Scholarship Online märks
bland aktörerna.
Sedan man inledde sin e-bokssatsning
kring år 2000 har man lärt sig vikten av att

våga ställa krav på leverantörerna. Från universitetets sida säger man att man idag kräver
det man behöver i form av tekniska lösningar.
Man har också gjort erfarenheten att paket
med e-böcker, liknande dem som erbjuds med
e-tidskrifter, inte fungerar. Användandet ser
helt enkelt för olika ut.
Hittills har endast universitetsbiblioteket
fått köpa e-boken som ett komplement. Man
hoppas att utbudet av uppdaterad kurslitteratur snarast kommer att förbättras så att inköpen kan justeras i enlighet med detta.
Universitetsbibliotekets budget har idag
tung slagsida åt det tryckta materialet. Som
orsak till detta uppger man att den litteratur
som forskare och studenter efterfrågar sällan
finns att tillgå i elektronisk form. För tidskrifter är dock förhållandet det omvända.
  – efterlyser fler
svenska titlar. Universitetsbiblioteket i Linköping skall täcka behoven för stadens 25 000
studenter. Idag har de tillgång till 64 000
e-böcker. Dessa böcker laddas ner omkring
600 000 gånger per år. Biblioteket samarbetar för närvarande med Dawson Books,
ebrary/PrioInfo, Elsevier, Cengage Learning/
PrioInfo, Sage, Springer, Wiley Interscience,
Netlibrary/oclc, Thomson Reuters, Taylor and Francis, ovid, Proquest, Thieme,
Manchester University Press, McGraw-Hill,
Brockhaus-Duden, btj, Utrikespolitiska institutet, Kompass Sverige, oecd samt Oxford
University Press.
Från universitetsbibliotekets sida är man
kritisk till att möjligheterna för ett bibliotek
att genom aktivt urval få tillgång till svenska
e-böcker, i stort sett är obefintlig. Detta på
grund av förlagens prispolitik. Därför är ebokssamlingen, med få undantag, helt på
engelska.

Från bibliotekets håll hävdar man att läsningen av e-böcker skiljer sig från fysiska
böcker. Användaren ”skummar av” boken genom att söka på ett begrepp och går vidare till
nästa träff i sökningen. Samtidigt visar statistik att antalet sidor som lästs vid nedladdning
av en bok, har ökat. Den tolkning biblioteket
gör är att det finns en större acceptans för att
läsa större delar av böcker från en skärm.
I den strategiska planen för informationsförsörjning vid universitetet fastslår man att
”ett rikt utbud av databaser och digitala fulltextresurser blivit allt viktigare, framför allt
inom teknik, naturvetenskap och medicin.”
Under 2008 köpte biblioteket e-böcker för 1,6
miljoner kronor, detta motsvarar 41 procent av
den totala förvärvsbugeten för böcker. Denna
siffra var 10 procent högre än året innan.
I den långsiktiga satsningen betonar man
synlighet för e-böcker. Detta sker genom skyltställ, etiketter på fysiska böcker samt informationsuppdrag för bibliotekets personal.

:  

  – vill se fler funktioner.
Universitetsbiblioteket har erbjudit e-böcker
sedan 2003, och har idag omkring 42 500 titlar. Kontrakt finns med leverantörerna enc
Britannica, Grove Art, Grove Music, Nationalencyklopedin, Oxford Reference Online,
Thieme, Oxford Scholarship online, Oxford oed, Oxford Dictionary of National Biography, Ebrary, PrioInfo, Cengage Learning,
New Dictionary of Economics (Palgrave), NetLibrary, Dawson, Elsevier on Science Direct,
Sage och Taylor & Francis.
Kostnaden för e-böckerna på universitetsbiblioteket uppgår till omkring en halv miljon
kronor. 2007 lånade 28 000 studenter elektroniska böcker 175 000 gånger. Från bibliotekets
sida betonar man e-bokens stora fördel när
det gäller att nå de studenter som studerar på
distans. Denna studentgrupp har växt stadigt
vid Umeå universitet under de senaste åren.
I framtiden vill man se fler och mer utvecklade funktioner i e-boken för att underlätta
läsandet. Två sådana funktioner kan t ex vara
möjligheten att stryka under i texten samt att
göra minnesanteckningar direkt i texten. Dessa funktioner finns i viss utsträckning idag
men från bibliotekets sida önskar man att de
ska utvecklas och göras mer plattformsoberoende. Dessutom vill man på Umeå universitet
i framtiden se en bra läsplatta – en sådan skulle underlätta studenternas e-boksanvändning
åtskilligt.
Från universitetets sida ser man en stor
potential i att bygga ut antalet elektroniska
kursböcker, och man satsar också på att uppmärksamma lärare och forskare på de resurser som finns. Dock, erkänner man, detta är
ett område som kan förbättras ytterligare. "

Datorn i centrum. De digitala resurserna har fått en framskjuten position på landets universitet. Inte
bara som redskap vid informationssökning i databaser utan också som en plattform för läsande.
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Studentröster
om e-boken

 ,  år,
läser svenska på mastersnivå
Använder du dig av e-böcker
i dina studier?
– Ja, jag läser ofta kapitel
eller stycken. Men jag
har nog aldrig läst en hel
e-bok.
Vilka för- och nackdelar ser
du med e-boken?
– Det sparar pengar och
man får en möjlighet att
se om boken är bra innan
man kan köpa den i fysisk
form.

:  

 , 
år, studerar till svensklärare.
Använder du dig av e-böcker
i dina studier?
– Nej.
Vilka för- och nackdelar ser
du med e-boken?
– Det känns modernt,
och är lättåtkomligt.
Men charmen med att
läsa försvinner lite grand
tycker jag.

:  
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 , 
år, läser kinesiska och till
civilingenjör på Chalmers.
Använder du dig av e-böcker
i dina studier?
– Inte i studierna, men
oftare privat. Det känns
inte som om det har varit
en del av utbildningen.
Vilka för- och nackdelar ser
du med e-boken?
– Miljövänligt och användarvänligt! Kanske är
det dock svårare att få en
överblick.

:  

:  

:  

 , 
år, student vid Chalmers.
Läser till civilingenjör.
Använder du dig av e-böcker
i dina studier?
– Ja, nu sitter jag med
mitt ex-jobb, så det blir
någon gång i veckan i
alla fall.
Vilka för- och nackdelar ser
du med e-boken?
– Det finns en användarvänlighet om man bara
vill ha vissa delar av ett
verk. Men jag vill inte
använda den på samma
sätt som en kursbok.

2@H<
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 , 
år, läser religionsvetenskap
Använder du dig av e-böcker
i dina studier?
– Nej, det kan jag inte
säga. Även om det brukar
finnas några titlar i kurslistorna väljer jag hellre
att låna fysiska böcker.
Vilka för- och nackdelar ser
du med e-boken?
– Fördelen är väl tillgängligheten, och att
det sparar pengar för oss
studenter. Men jag tycker
inte om att läsa på datorn.
Man får ont i huvudet och
kroppen.

Nyfiken på Karin Grönvall …

ny bibliotekschef på Södertörns högskolebibliotek.

:  
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Vem är du?
– Jag är 42 år och uppvuxen i Göteborg men
flyttade i 20-års åldern till Uppsalatrakten vilket är förklaringen till att den karaktäristiska
dialekten inte längre hörs. Har studerat i Örebro, Göteborg och Uppsala. Jag blev färdig bibliotekarie 1999 i Uppsala. På den obligatoriska
frågan till kvinnliga chefer så kan jag svara
att jag har fyra barn – 6, 11, 15 och 18 år. I dag
arbetar jag som chef för avdelningen mediaförsörjning på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek där vi framför allt sysslar med
katalogiseringen och inköp av e-media.
Vilket var ditt första jobb efter examen?
– Som nyutexaminerad bibliotekarie klev jag
in på kb, där jag gjorde min praktik under
studietiden i Uppsala. Jag arbetade med att
hjälpa människor använda det nya lokala systemet. Därefter blev det informationsdisken,
följt av bibsam där jag arbetade i nästan sex
år med framför allt de centrala licenserna.
– Jag hade förmånen att tillsammans med
Kari Stange beträda obruten mark och bygga
upp något helt nytt med e-resurser. Vi jobbade
med relationen till andra forskningsbibliotek,
information, förhandlingar med förlagen och
internationellt arbete. Därefter blev det ett år
med libris och Samsök.
Varför slutade du?
– Jag fick en förfrågan 2005 om jag ville börja
på kib. Där sysslade jag främst med frågor
kring e-resurser och avtal. Efter något år
blev jag avdelningschef för det som då hette
Mediainköp. För två år sedan slog vi samman katalogavdelningen och Mediainköp till
dagens Mediaförsörjningsavdelning.
Har du haft något jobb som inte är biblioteksrelaterat?

– Ja, jag har exempelvis målat clownansikten
på barn på Liseberg och varit teaterproducent
på en barnteater.
Har du tröttnat på att arbeta på KIB?
– Nej, verkligen inte. Det är snarare så att det
var svårt att motstå utmaningen eftersom det
inte är så ofta som sådana här bibliotekschefsjobb blir lediga.
Kommer du att ta med någon slags KIB-kultur in
på Södertörns högskolebibliotek?
– De bästa bitarna hoppas jag att jag kan ta
med mig. På kib betonar vi kulturens betydelse som grund för personalutveckling. När
alla känner sig trygga och sedda utvecklas
man bäst. Då finns förutsättningar för riktigt
engagemang och kreativitet bland medarbetarna.
Vad kommer du sakna att från KIB?
– Människorna.
Har det haft någon betydelse att det blev Södertörns högskola?
– Inte direkt men under rekryteringsgången
har jag känt oerhört positiva signaler. Framåtandan hos en ung högskola med stora visioner
och en känsla av att ingenting kan stoppa oss.
Vad är din bästa, alternativt sämsta, egenskap
som chef ?
– Jag är bra på att lyssna och känna in saker.
Jag vet vad jag vill och har ofta en tydlig strate-

gisk vision klar. Dessutom tror jag att jag är
bra på att skapa engagemang och att få medarbetarna att arbeta självständigt. Det negativa
är svårare att svara på men det kan ju vara att
man ibland missar något och prioriterar fel.
Man gör ju misstag.
Vad är det som lockar dig att bli bibliotekschef ?
– Det är väl arbetet med att få större insyn i
helheten och att nysta i trådarna lite tydligare.
Det är även stimulerande att lära känna medarbetarna och försöka se vad det finns för potential och utvecklingsmöjligheter. Att jobba
med personalutveckling och jobba med att
alla tar ansvar och engagerar sig. Personligen
är nog den största utmaningen att komma
in i högskolan på rätt sätt, se var biblioteket
kommer in i bilden och se var man kan göra
skillnad.
Vad gör du när du inte jobbar?
– Tvättstugan är väl inte precis det svar du vill
ha, förmodar jag… Hästar och ridning är en
hobby jag har.
Se där, en klassisk kombination – chefsskap och
hästar...
– Visst, man får aldrig tveka eller visa att man
är rädd fast jag skulle nog vilja lägga till den
mjukare dimensionen av chefsskapet. Jag tror
faktiskt att prestigelöshet är det allra viktigaste för mig. Att man vågar vara öppen, ärlig och även vågar backa från saker som inte
fungerar. "
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Högskolebiblioteket
som slopade disken
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:  

När Mälardalens högskolebibliotek omorganiserade ersattes den traditionella disken med ambulerande bibliotekarier som arbetar vid
informationspunkter. Bibliotekschefen Annsofie Oscarsson längst till höger i bild.

Mälardalens högskolebibliotek finns både i Västerås och i Eskilstuna och har numera lyckats
smälta samman det som tidigare var två olika bibliotekskulturer.

  
– uppdraget från rektor att utveckla
ett studentbibliotek till ett modernt forskningsbibliotek har nu till stor del förverkligats, säger bibliotekschefen Annsofie Oscarsson som kom till Mälardalens högskolebibliotek för drygt två och ett halvt år sedan.
Hon förklarar den framgångsrika omorganisationen med personalens engagemang
och insatser, som tar avstamp i det som är
hennes koncept. En grundbult i konceptet
12  [ : ]

är ”ambulerande bibliotekarier” som arbetar
vid ”fria informationspunkter” istället för vid
den traditionella disken. Den yttre miljön på
båda biblioteksorterna har förändrats i den
riktningen.
Det var i usa som Annsofie Oscarsson fick
stöd för tanken med det disklösa biblioteket.
Att förändra arbetssättet på ett bibliotek kräver att man möblerar om, också bokstavligt.
För Annsofie Oscarsson har den långa disken
blivit en symbol för något förlegat, något som
skapar distans.
– Konceptet handlar om både attityd och

pedagogik. Ambulerande bibliotekarier skapar det man kan kalla ett lärande möte med
användaren, man jobbar mer ute i lokalen och
vid studenternas datorer.
Hon tycker gott att man kan jämföra det
disklösa biblioteket med Systembolagets
självbetjäningsbutiker där kunnig personal
cirkulerar, självklara att vända sig till för att få
råd och information utan att behöva oroa sig
för otåligheten i kön bakom.
Att diskarna skulle bort och ersättas med
informationspunkterna var alltså en självklarhet i det förändringsarbete som var Annsofie

”Jag fick stöd för mina tankar i USA, bland amerikanska
kolleger. Där märktes trenden tidigt: bort med diskarna.”

Oscarssons uppdrag och ambition när hon
tillträdde. De största förändringarna, sett till
själva lokalerna, har skett i Västerås. När det
gäller Eskilstuna väntar man på att det ska
byggas nya bibliotekslokaler – planer som ett
sparbeting hittills har satt stopp för.
I Västerås har den tysta läsesalen försvunnit – ”man var tvungen att gå ut från biblioteket för att komma dit”, tidskrifter som tidigare var utspridda efter ämnen har samlats i
en tidskriftshörna, ”med sköna fåtöljer som
studenterna gillar”.
Den öppna konstruktionen mellan de tre
våningsplanen är luftig och ger mycket ljus,
men den innebär också risk för en högre ljudnivå. Därför har man nu dämpat med hjälp av
ljudisolerade hyllgavlar och genom att sänka
taket över ”punkterna”.
När det gällde mindre synliga förändringar
som arbetssätt och attityd, inledde Annsofie
Oscarsson med att snabbt dra igång personalsamtal.
– Jag märkte direkt att det fanns ett stort
önskemål om förändring, säger hon.
Att biblioteket fanns på två campusorter
hade skapat ”en splittrad bild”, i praktiken
uppfattade man Mälardalens högskolebibliotek som två bibliotek, vilket också har alstrat
resurskrävande dubbelarbete.
Samordning av de två kulturerna samt
av resurserna blev ett av de tre mål som
Annesofie Oscarsson formulerade. De andra
två var att utveckla biblioteket som mötesplats och som arbetsplats för studenter samt
att utveckla biblioteket som pedagogisk resurs.
– Det är inget revolutionerande, det är de
trender som råder nu, understryker Annsofie
Oscarsson, som själv tänkt i dessa förändringsbanor innan de fick genomslag i biblioteksvärlden.
Hon är själv en ”akademisk långvägare”
som jobbat i fyrtio år med forskningsbibliotek och under senare år med ledarskapsfrågor.
Till Mälardalens högskolebibliotek kom hon
från Umeå universitetsbibliotek. Under åren
i Umeå funderade hon mycket på hur biblioteksverksamhet ska kunna förändras.
– Jag fick stöd för mina tankar i usa, bland
amerikanska kolleger. Där märktes trenden
tidigt: bort med diskarna.

Ett antal studiebesök i usa ökade hennes
medvetenhet om biblioteksutveckling. Hemma i Sverige åkte Annsofie Oscarsson runt och
föreläste om möjliga förändringar.
– Framförallt genom ett mera flexibelt möte
med användaren. Men de första åren var jag
för tidigt ute, bibliotekarierna ville sitta kvar
bakom sin disk. Idag ser det annorlunda ut,
säger Annsofie Oscarsson och noterar nöjt att
trenden går mot ett mera flexibelt arbetssätt
på alla typer av bibliotek.
Men att ersätta disken med informationspunkter räcker inte. Vid Mälardalens högskolebibliotek skapades utifrån personalsamtalen tre strategiska grupper bestående av
personal från båda orterna: grap (gruppen
för arbetsprocesser) skulle se över arbetsprocesserna, gryt (gruppen för yttre verksamhet) fick ansvaret för att skapa ”den goda mötes- och arbetsplatsen” och grip (gruppen för
informationskompetens och pedagogik) fick
utveckla bibliotekets pedagogiska roll.
– De fick skriva verksamhetsplaner och därefter verksamhetsberättelser, vilket innebär
kontinuerlig kvalitetsuppföljning.
I samband med högskolans omorganisation 1 januari 2008 fick gruppen för arbetsprocesser i uppdrag att ge förslag på en ny organisation för biblioteket. Resultatet blev två
ortsövergripande basteam, ett för undervisning, ett för samlingar. Personalen fick välja.
Vidare skapades två serviceteam, Team Yttre
och Team Inre, där all personal ingår.
– Förr gjorde alla allt, på två ställen dessutom. Nu har man varit tvungen att välja och
att samarbeta över orterna.
Annsofie Oscarsson beskriver det omfattande förändringsarbetet som framgångsrikt,
hon kan egentligen inte komma på något som
varit motigt eller riktigt problematiskt. Sparkravet, som bland annat har inneburit att Mälardalens högskolebibliotek stänger kl 18.00
istället för som tidigare kl 20.00, var förstås
ett bakslag och inte minst något som användarna klagar på. Budgetbegränsningen innebar också att de timanställda vakterna sades
upp liksom tre ur den fasta personalen.
– Och sådant är naturligtvis svårt, men samtidigt kan det komma något kreativt också ur
nedskärningar, man blir tvungen att renodla.
Vilket inte är samma sak som att Annsofie

Oscarsson inte skulle vilja ha mer pengar. På
prioriterings- och önskelistan står resurser
som räcker till att återgå till de gamla öppettiderna och som är tillräckliga för att det nya
biblioteksbygget i Eskilstuna ska bli av.
Omorganisationer och förändringar av ”arbetsplatskulturer” brukar allmänt inte vara
särskilt lätta att genomföra, men när det gäller Mälardalens högskolebibliotek har Annsofie Oscarsson en förklaring:
– Att det gått så bra beror helt enkelt på att
det är personalen själva som genomfört förändringarna. När det gäller min roll tror jag
att det har betydelse att jag är så övertygad och
att jag därmed blir övertygande.
Hennes uppfattning är att personalen har
tyckt att förändringsarbetet har varit stimulerande, vilket hon exemplifierar med det
nya hylluppställningssystemet. Innan hade
Eskilstuna och Västerås hållit sig med olika
system, nu infördes numerus currens under
enkel sab-kod.
– Det var förra våren som alla arbetade med
att ändra uppställningskoden för varje bok,
det blev lite sport över det. Idag har vi döpt
om tusen böcker.
Genom det förenklade hylluppställningssystemet har också uppställningsvagnarna
försvunnit.
– När bibliotekarierna rör sig mer ute i lokalen blir det naturligt att de plockar med sig
böcker tillbaka till hyllorna.
Enhetligheten i arbetssätt och organisation
underlättar också när någon från Västerås ska
rycka in och täcka en vakans i Eskilstuna och
omvänt.
Parallellt med förändringarna av det gamla
har Mälardalens högskolebibliotek fått ett
nytt uppdrag. Från årsskiftet ligger Enheten
för pedagogik, ikt (informations- och kommunikationsteknik) och lärande under biblioteket. Det är en bekräftelse på Annsofie
Oscarssons syn på lärosätesbibliotekets uppdrag: ”vi är ingen serviceinrättning, vi arbetar
med utbildning”.
Jag frågar om hon själv har förändrats, parallellt med att hon har lett ett så omfattande
förändringsarbete.
– Jag har lärt mig massor och jag har nog
blivit mer lyhörd. Jag har aldrig haft ett jobb
som har varit så stimulerande och roligt. Det
allra roligaste har varit att se hur personalen
har blommat och utvecklats. "
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Kommunikation –
viktig kompetens i framtiden!
Tre arbetsgrupper som ska driva tre prioriterade frågor samt en
wiki som innehåller exempel på metoder och verktyg att använda i det praktiska arbetet med kompetensförsörjning. Det är
några av de konkreta aktiviteter som arbetet i Expertgruppen
för kompetensfrågor har utmynnat i.

  

2007

inrättade Kungl. biblioteket (kb) en expertgrupp
för utbildningsfrågor som stöd för myndighetens utbildningssamordning (se bbl nr 1
och nr 3/2008). Expertgruppens uppgift är att
samråda kring och komma med förslag till
utbildningar. Den har sedan start bestått av
representanter från högskolebibliotek, specialbibliotek, folkbibliotek, länsbibliotek,
biblioteksutbildningarna, biblioteksföreningarna samt kb. Ordförande är Catharina
Isberg, biträdande överbibliotekarie, slu.
Karl Isaksson, utbildningssamordnare, kb
är sekreterare, och Christina Jönsson Adrial
är Svensk Biblioteksförenings representant i
gruppen.
Syftet med gruppen, som sitter på uppdrag
av Nationella referensgruppen på kb, är att
höja medvetandet om vikten av kompetensutveckling inom biblioteken men också identifiera nuvarande och framtida behov av kompetensutveckling. Detta arbete sker i första
hand för de forsknings- och specialbibliotek
som kb har ett nationellt ansvar för.
Man har i gruppen bl a arbetat med att försöka identifiera strategiska områden för kompetensutveckling på biblioteken och man har
arrangerat seminarier. I slutet av förra året
samlade en seminariedag om kompetensfrågor femtio deltagare. Man var även aktiv på
kb:s årliga dag för bibliotekschefer. Vid båda
dessa arrangemang fick deltagarna försöka
lista vilka behov av kompetensutveckling de
ser framför sig om fem år. Expertgruppen har
gjort en sammanställning av förslagen och
strukturerat dem efter ipf:s kompetenshjul
(ipf står för Institutet för personal- och företagsutveckling och är ett konsultföretag vid
Uppsala universitet).
Kompetenshjulet består av fyra tårtbitar i
ett hjul: personlig, kommunikativ, strategisk
och yrkesteknisk kompetens.
Av sammanställningen som bbl har fått
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ta del av framgår att kommunikation – strategisk, intern, extern, attityd och bemötande
– värderas som en allt viktigare kompetens vid
sidan av den yrkestekniska kompetensen.
– Mycket av den kompetensutveckling som
har gjorts bakåt i tiden har haft en väldigt
starkt fokus på just den yrkestekniska kompetensen – att vi hela tiden blir bättre på t ex
katalogisering, fjärrlån etc men att vi har missat det här med den strategiska kompetensen,
den kommunikativa och den personliga kompetensen. Där skulle vi egentligen behöva fler
insatser. Det är en analys som man kan göra
av sammanställningen. Men tittar man på
den yrkestekniska kompetensen och vad det
är som deltagarna har lyft fram, handlar det
väldigt mycket om de digitala bibliotekstjänsterna, webbaserade tjänster som 2.0 etc – sett
ur det perspektivet är det inte så konstigt att
så många av förslagen har hamnat just i den
tårtbiten av kompetenshjulet, säger expertgruppens ordförande Catharina Isberg.
– Men jag tror att det är viktigt för biblioteken att man i framtiden satsar mer på de andra
tre delarna av hjulet i kompetensutvecklingen
– alltså den personliga, kommunikativa och
strategiska kompetensen.
Resultatet av sammanställningen ska tjäna
som ett underlag i en fortsatt inventering och
analys om framtida kompetensbehov. Bland
annat har en arbetsgrupp bildats under rubriken ”Behov och nätverk” som ska arbeta vidare med de inkomna förslagen kring framtida
kompetensbehov. För att få input och skapa
dialog kring frågorna har en diskussionsgrupp på Facebook öppnats där bl a ett nätverk som vill arbeta aktivt med kompetensfrågor kan utbyta idéer och förslag.
En annan arbetsgrupp planerar för att i
höst genomföra en workshop med bibliotekarieutbildningarna om vidareutbildning. En
tredje prioriterad fråga under året är att i höst
åter ordna ett seminarium kring kompetensfrågor som förhoppningsvis blir lika uppskattat som förra höstens. Enligt Catharina Isberg
ska höstens seminarium bli mer praktiskt
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inriktat: Hur gör man mer konkret i den egna
verksamheten? Hur jobbar man med kompetensfrågor i den dagliga verksamheten?
Lotta Åstrand i expertgruppen, som till
vardags är chef för kompetensplanering och
kvalitet på Karolinska Institutets Universitetsbiblioteket, har för gruppens räkning lagt
upp en wiki på nätet. Den lanserades i november förra året och innehåller exempel på metoder och verktyg att använda i det praktiska
arbetet med kompetensförsörjning. Flera av
exemplen som ges på wikin är hämtade från
olika bibliotek.
På Biblioteksdagarna i maj i år kommer
expertgruppen också att synas med ett seminarium som man genomför i samarbete med
Penta Plus – ett kunskapsnätverk mellan Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstads
universitet, Mälardalens högskola och Örebro
universitet.
I slutet av 2009 är mandatperioden för expertgruppen över. Kommer man då ha nått det
mål man satte när gruppens arbete startade
för drygt ett år sedan: att det finns ett utbud
av kompetensutveckling som motsvarar bibliotekens behov?
– Jag tror inte att vi är helt i mål. Det är så
pass mycket arbete med både föreningarna
och utbildningarna innan vi har allt på banan.
Det är någonting man kommer att få jobba
med in i 2010 – för att få det mer konkret. Däremot tror jag att vi går i mål i så motto att det
finns en medvetenhet kring behovet av kompetensutveckling; Att vi har lyft frågan, säger
Catharina Isberg.
– Det är ju inte expertgruppens jobb att
göra de här konkreta utbildningsinsatserna
utan snarare att hitta aktörer som är villiga att
samarbeta och genomföra. "

Adress till wikin:
http://kompetensverktyg.wikispaces.com/
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Nytt masterprogram –
ett samarbete mellan
akademi och fält
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Det började som ett mer biblioteksinriktat projekt men blev en bredare utbildning i digitala
tjänster som ska locka professionen men även andra verksamma inom kultur och information.

  

I

höst startar ett nytt masterprogram vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Programmet heter ”Digitala
tjänster – kultur, information & kommunikation” och är en distansutbildning
som, åtminstone till en början, ges på halvfart. Det innebär att man studerar i fyra år och
meningen är att det ska vara möjligt att jobba
deltid under utbildningens gång.
Programmet är tänkt att ge fördjupade
kunskaper om digitala miljöer och sociala
medier och hur de kan utnyttjas för att kommunicera med användare i olika kultur- och
informationsverksamheter. Det riktar sig till
yrkesverksamma bibliotekarier och andra
som är verksamma inom kultur- och informationssektorerna liksom till personer med
en relativt färsk examen. Det handlar alltså
om en påbyggnadsutbildning – inte en grundutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap.
Planeringen av just den här utbildningen
är lite annorlunda än vad som är fallet när det
gäller andra biblioteksutbildningar. Utvecklingen sker i samarbete mellan utbildning
och profession. Det är bhs och biblioteket vid
Högskolan i Borås som gör planeringen i nära
samverkan med fyra partners eller intressenter: Stadsbiblioteket i Göteborg, Kungl. biblioteket, btj samt Svensk Biblioteksförening.
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kk-stiftelsen (Stiftelsen för Kunskaps- och
kompetensutveckling) stöder uppbyggnaden av programmet med drygt 1,5 miljoner
kronor.
kk-stiftelsen vill som bekant stärka svensk
forskning och öka kontakten mellan högskola
och näringsliv. På sin hemsida skriver kkstiftelsen: ”Om fler medarbetare får högre
akademisk utbildning på företagen stimuleras både produkt- och tjänsteutvecklingen.
Därför stödjer kk-stiftelsen utveckling av nya
magister- och masterutbildningar med tydlig
inriktning mot näringslivets behov.”
– Och det här med ökad kontakt mellan
högskola och näringsliv kan man ju tolka i vid
bemärkelse, säger Helena Francke, programansvarig för den nya utbildningen på Högskolan i Borås.
Projektledare är Louise Limberg, professor vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i
Borås. Det var också hon som tog initiativet
till det nya masterprogrammet. När kk-stiftelsen gick ut med ett ansökningstillfälle för
stöd till samproduktion av en masterutbildning, fick idén till programmet Digitala tjänster form. När efterfrågan på digitala tjänster
från biblioteksanvändarna ökar, ökar också
kraven på kompetent personal.
– Hur kan vi möta ett ökat behov av den här
kompetensen som finns på biblioteken, och
hur kan vi mer strukturerat samarbeta kring
utvecklingen av programmet?
– Vi satte ihop en ansökan till kk-stiftelsen

och vårt projekt var ett av omkring tio som
fick pengar, berättar Helena Francke.
Stödet från kk-stiftelsen betalar utvecklingen av programmet. Tre av intressenterna
bidrar med s k tidbidrag, dvs betald personals
tid.
– Samarbetet med intressenterna sker på
två nivåer. Dels i en ledningsgrupp som ska
vara rådgivande och som består av fyra personer från bhs samt en representant från varje
part, dels i en operativ programgrupp, berättar Helena Francke.
Även i själva genomförandet av kursen är
det tänkt att externa parter ska spela en viktig roll genom till exempel viss undervisning,
handledning och genom att aktivt involvera
studenterna i sin verksamhet på olika vis.
Tanken är dels att knyta studenterna nära fältet, dels utnyttja den kompetens som finns i
verksamheterna.
Det finns också planer på att involvera externa partners från andra sektorer i själva utbildningen– t ex verksamma inom områden
som arkiv och museer, information och kommunikation.
Utbildningen är forskningsförberedande
och blandar teori med praktik. Viktiga inslag
som genomsyrar programmet är dels en användarorienterad fokus, dels projektledning,
dvs kompetens i att leda utvecklingsarbeten.
Andra inslag är bl a digital produktion och
digitala bibliotek, vetenskaplig publicering,
nya medier, genrer och arenor för publicering
och kommunikation samt digitala referens-

:  

”Genom att medverka till att
utforma utbildningen har
man som arbetsgivare också
möjlighet att påverka. Ute på
fältet måste man alltså också
fråga sig: Vilken kompetens
behöver vi? Vad ska fokus
vara? Man ser fram mot
befruktningen mellan fält
och akademi.”

Helena Francke på Högskolan i Borås som är programansvarig för den nya utbildningen samt Gertrud
Berger från  – en av de fyra intressenter som samverkar kring utbildningen.

Helena Francke:
– Jag hoppas att ett stort antal studenter
med olika bakgrund och erfarenheter söker
sig till utbildningen. Jag hoppas också att
samarbetet med parterna ska fungera bra och
att det i framtiden kanske kan utökas med ytterligare partners. En stor förhoppning är förstås att studenterna ska få anställning eller bli
bättre i sina jobb. "

Äntligen! Efter ﬂera års ﬂirtande har vi
gjort slag i saken. Och tillsammans blir
vi självklart ännu bättre på att ta kulturskatterna från det dammiga arkivet till
webben, där ﬂer kan få tillgång till dem.
Gratulationer och lyckönskningar tas
tacksamt emot i vår monter på
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Masterprogrammet Digitala tjänster har också
en blogg: http://digitalatjanster.blogspot.com/
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Utbildningen kräver inte djupgående tekniska
kunskaper men man bör ha grundläggande
färdigheter i datorbaserad informationssökning, persondatorhantering och användning av
. Man bör även ha viss insikt i området
kunskapsorganisation/Content Management
().
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Programmet riktar sig till personer som har
en kännedom om och/eller erfarenhet av
kultur- och informationssektorn. En sådan
erfarenhet kan ha skaffats genom en utbildning
i biblioteks- och informationsvetenskap eller
närliggande område och/eller yrkeslivserfarenhet inom kultur- och informationssektorn.
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För att vara behörig till masterprogrammet i
digitala tjänster krävs följande: Kandidatexamen ( högskolepoäng) i valfritt ämne eller
motsvarande utbildning.

Biblioteksdagarna i Uppsala
den 13 – 15 maj!

ku

BEHÖRIGHET/KRAV PÅ FÖRKUNSKAPER
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och katalogtjänster. En stor del av arbetet
utförs i webbmiljö, dels med en lärplattform,
dels med exempel på olika applikationer och
verktyg som exemplifierar de tekniker som
man studerar.
Det förväntade söktrycket är svårt att bedöma, säger Helena Francke.
– Omkring 30 studenter är en förhoppning.
Vi har redan fått förfrågningar från både yrkesverksamma bibliotekarier men även från
studenter som är under utbildning på B&I.
Det har också funnits ett informellt intresse
från museivärlden. Vi försöker använda alla
kanaler för att marknadsföra programmet
och vi trycker verkligen på att detta inte är en
utbildning för att bli bibliotekarie utan för att
bli en mer kompetent bibliotekarie.
Förväntningarna är höga, både från utbildningsarrangörernas sida och från intressenternas. Gertrud Berger, som arbetar med
bibliografisk utveckling på btj, sitter i masterprogrammets ledningsgrupp. btj är en av
aktörerna i branschen som i framtiden kan
komma att ha nytta av den kompetens som
utbildningen ger.
Genom att medverka till att utforma utbildningen har man som arbetsgivare också
möjlighet att påverka. Ute på fältet måste man
alltså också fråga sig: Vilken kompetens behöver vi? Vad ska fokus vara? Man ser fram mot
befruktningen mellan fält och akademi.
– Jag hoppas att det här ska ge avtryck i
verksamheten. Framför allt hoppas jag på ett
inflöde av idéer, säger Gertrud Berger.

www.devo.se
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Tidskriftsdepå
som sparar plats
och pengar

2@H<
Forskning &
Utbildning

På Kungl. bibliotekets initiativ har tre bibliotek gått samman
kring en gemensam medicinsk tidskriftsdepå.
  

I

den depåutredning som gjordes
2007 föreslogs att en nationell tidskriftsdepå skulle skapas i Sverige med Kungl.
biblioteket (kb) som huvudman. Det
handlade främst om tidskrifter utgivna under
1900-talet. kb har i sin långtidsplan till utbildningsdepartementet fört fram detta förslag.
I väntan på beslut om en nationell vetenskaplig tidskriftsdepå med central finansiering har kb tagit initiativ till att starta en tidskriftsdepå inom området medicin på frivillig
grund. kb, Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (kib), Uppsala Universitetsbibliotek (uub) och Göteborgs Universitetsbibliotek (gub) har gått samman om denna depå.
kib, uub och gub har under 2008 placerat
alla sina tidskrifter från 1900–2001 i Statens
Biblioteksdepå, sbd, i Bålsta. De fyra biblioteken står gemensamt för alla kostnaderna tills
vidare. I och med att det finns ett exemplar
av varje medicinsk tidskrift i Bålsta kan alla
dubbletter gallras på de aktuella biblioteken.
Många tidskrifter på landets universitetsoch högskolebibliotek är numera digitala
– speciellt inom områdena medicin, teknik
och grundvetenskaperna. Kostnaderna för att
magasinera alla papperstidskrifter som man
tidigare köpt in, stiger. Som exempel kan man
ta kib som för tio år sedan hade ca 3 200 tidskrifter i papper men som nu bara har ca 350.
Online har man numera tillgång till ca 10 300
tidskrifter på kib. De flesta förlagen har också
skannat in sina tidigare årgångar så att forskare och studenter har tillgång till s k backfiles
digitalt. Många andra bibliotek har haft en
liknande utveckling. Inom området medicin
växer samlingarna numera ytterst marginellt
varje år, jämfört med tidigare.
Att placera ett exemplar av alla papperstidskrifter på ett enda ställe i landet, frigör mycket utrymme på det lokala biblioteket samtidigt som kunden får samma snabba service
som tidigare genom den digitala tekniken. Artiklarna skannas in från pappersexemplaret i
Bålsta och skickas digitalt direkt till kib, uub
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och gub. Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt att ha ett exemplar av varje tidskrift på
ett enda ställe i Sverige jämfört med att betala
magasinsutrymme för alla dubbletter på de
6–7 medicinska forskningsbiblioteken.
Basen för den medicinska tidskriftsdepån
utgörs av kib:s tidskriftssamlingar på 8 600
hyllmeter. gub och uub har kompletterat
denna samling med sina unika tidskrifter
så att samlingen totalt uppgår till ca 10 000
hyllmeter. Hela samlingen betraktas som gemensamt ägd fram till att det blir en nationell
depå. Då övergår samlingen till kb.
kib har under flera år rationaliserat på
hyressidan genom att säga upp lokaler på ki.
Perioden 2004–2008 har kib sagt upp lokaler
på ca 3 000 kvadratmeter och successivt placerat sina tidskrifter i sbd i Bålsta. Förhyrda
ytor kommer på sikt att minska ytterligare.
I Uppsala slog man under sommaren 2008
ihop tre bibliotek inom medicinområdet till
två och gallrade 40 ton dubbletter. Därutöver
kommer ytterligare 2 000 hyllmeter medicinska tidskrifter, som är magasinerade i Uppsala, att gallras. gub:s medicinska bibliotek
kommer på sikt att gallra sina dubbletter
och därmed frigöra magasinsutrymme som
kan användas av andra ämnesbibliotek inom
gub. I slutändan får alla ingående bibliotek
minskade hyror. I och med att depån nu har
blivit verklighet kan de övriga medicinska
biblioteken i Linköping, Lund, Umeå och
Örebro också gallra sina dubbletter och frigöra magasinsutrymme samt på sikt få billigare
lokalkostnader.
Förhoppningsvis kan den nationella depån
i kb:s regi bli verklighet till 2011. Utredningen
2007 föreslog att den skulle organiseras på un-

gefär samma sätt som i Finland och i Norge,
där sådana här depåer redan finns. Förslaget
går ut på att kb får medel för denna verksamhet och att alla fjärrlån därifrån, i likhet med
Norge och Finland, blir kostnadsfria för kunderna.
I samband med den digitala ”revolutionen”
pågår sådana här depåprojekt på många håll i
världen, antingen nationellt eller i olika konsortieformer. Man sparar papperstidskrifterna på ett ställe och gallrar dubbletterna
på det egna biblioteket! Sedan år 2000 har
universitet och högskolor mycket färre pappersprenumerationer än tidigare. Vem som
ska bevara de digitala tidskrifterna är dock en
annan femma som inte ingår i detta projekt.
Medicinområdet är ett pilotdepåprojekt
och utredningen föreslog att man skulle bygga upp depån successivt i följande prioritetsordning:
. Medicin
. jstor (Journal Storage, samverkan mel-

lan olika högskolebibliotek kring magasinering av tidskrifter inom samhällsvetenskap, humaniora och konst)
. Teknik och grundvetenskaperna (tgv)
. Biologi
. Geovetenskap
. Samhällsvetenskap
. Ekonomi
. Juridik
. edc (European Documentation Centre)
och un (United Nation)
. Humaniora
.
Artikelförfattaren är projektledare för depåprojektet

”Att placera ett exemplar av alla papperstidskrifter på ett enda
ställe i landet, frigör mycket utrymme på det lokala biblioteket
samtidigt som kunden får samma snabba service som tidigare
genom den digitala tekniken.”

Ny portal om
kvinnor och fred

Tänk kvinnor och fred och
man associerar genast till
pionjärer som Fredrika
Bremer och Berta von Suttner
eller namn av senare datum
som Alva Myrdal, Inga Thorsson och Barbro Alving. De och
många andra återfinns i en ny
portal för kvinnor och fred.
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Foto från en internationell fredskonferens med
ordet fred på olika språk.

Emilia Broomé (1866–1925), liberal
socialpolitiker och fredskämpe, som var
aktiv i bildandet av Sveriges första kvinnliga
förening för fredsarbete: Sveriges kvinnliga
fredsförening.

  

D

et har nästan blivit en tradition:
varje år, oftast kring den internationella kvinnodagen lanserar
Kvinnohistoriska samlingarna
vid Göteborgs universitetsbibliotek en ny
portal. Turen är nu kommen till den femte
portalen: Kvinnor och fred – om svenska kvinnors arbete för fred.
Den här portalen liksom de fyra tidigare
– Kärlek, makt och systerskap – 30 år av kvinnokamp, Kvinnors kamp för rösträtt, Kvinnors
kamp för kunskap och Kvinnor och arbete – bygger på material som finns i Kvinnohistoriska
samlingarna.
På sikt är det meningen ska portalerna tillsammans bilda en sammanhängande historik
på webben över kvinnorörelsen.
Tonvikten i portalen Kvinnor och fred ligger på 1800-talets slut fram till andra världs-

kriget. Sedan slutet av 1800-talet har kvinnor
organiserat sig i särskilda fredsföreningar,
både internationellt och nationellt. Historien
om kvinnors kamp för fred åskådliggörs med
hjälp av nyskrivna texter, gamla dokument,
fotografier och annat material. Framför allt
handlar det om svenska kvinnors fredsarbete
men eftersom de hade många kontakter med
kvinnor i andra länder finns det även material
från t ex internationella kongresser. Flera av
de engagerade kvinnorna för fred är desamma som också engagerat sig i andra viktiga
frågor.
– Nu när vi gjort flera portaler blir det
tydligt att det i stor utsträckning är samma
kvinnor som är aktiva. Det var gruppen som
kämpade för rösträtt och för kvinnors rätt till
utbildning och arbete som också var aktiv i
fredsrörelsen, säger Berith Backlund, bibliotekarie, Kvinnohistoriska samlingarna vid
Göteborgs universitetsbibliotek.
– Vi är imponerade av kvinnornas uthål-

lighet, de arbetade oförtröttligt för freden,
tog initiativ till olika aktioner men resultaten
stod sällan i proportion till arbetsinsatsen. Å
andra sidan vet vi förstås inte hur det skulle
sett ut om de inte gjort någonting alls.
Den nya portalen är uppbyggd ungefär som
de tidigare. Här finns en ingång till materialet
i form av en historik skriven av Irene Andersson, fil dr i historia. Hon disputerade 2001 med
avhandlingen ”Kvinnor mot krig: aktioner
och nätverk för fred 1914–1940”. I historiken,
”Kampen för fred”, särskilt skriven för webbplatsen redogörs för svenska kvinnors fredsarbete. Här finns t ex ett intressant avsnitt om
varför kvinnor har ansett det vara nödvändigt
att skapa egna plattformar för fredsarbetet
och vilka argument, kopplade till genus som
har använts för att engagera kvinnor i opinionsbildning mot krig som konfliktlösning.
I det sammanhanget tas också de symboler
upp som har fått gestalta fred – i tidskrifter,
föreningsarbete och medlemsblad. Dessa har @
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@ långt ifrån alltid varit könsneutrala: ”Så avbildades till exempel fred under den här tiden som
ett manligt handslag, och män kunde resa runt
som förkunnare och bryta ett svärd med kraftiga
nakna armar märkta av kroppsarbete i uppkavlade skjortärmar. Kvinnor visades som ouppnåeliga symboler i form av fredsgudinnor och tröstande fredsänglar, eller som den fjättrande lidande
mänskligheten under kriget, men också mer realistiskt som mödrar som talade sina söner tillrätta
och plockade bort krigsleksaker”, skriver Irene
Andersson i sin text.
Som brukligt tillhandahåller också portalen en avdelning med biografier där kvinnor
som varit aktiva i fredsrörelsen under olika
perioder, porträtteras. Det är här man kan
stifta närmare bekantskap med t ex Emilia
Broomé (1866–1925), liberal socialpolitiker
och fredskämpe, som även flitigt förekommer
i Irene Anderssons historik.
Emilia Broomé – på 1890-talet aktiv inom
Jönköpingsavdelningen av Svenska Freds- och
Skiljedomsföreningen, sfsf – skrev bl a 1897
ett ”Upprop till Sveriges kvinnor”. Det blev
startskottet till bildandet av Sveriges första
kvinnliga förening för fredsarbete: Sveriges
kvinnliga fredsförening. Broomé var föreningens ordförande från 1898 till 1911. Hon deltog
också i den första s k Haagkongressen 1899,
och i förberedelsearbetet för den femtonde
internationella fredskongressen som hölls i
Stockholm 1910.
Under avdelningen fotografier återfinns
en databas som innehåller sökbara foton av
enskilda personer och från olika möten. Här
finns också vykort som användes i opinionsbildningen. Klickar man på länken till avdelningen ”Organisationer och aktioner” finner
man kortfattade beskrivningar av olika föreningar och inskannat material från deras
verksamheter. Under länken ”Internationellt
samarbete” tas olika kongresser och konferenser upp liksom internationella organisationer som de svenska föreningarna var en del
av eller samarbetade med. Webbplatsen rymmer även en sammanställning över viktiga
årtal i vilken man kan följa utvecklingen såväl
nationellt och internationellt samt få tips på
fördjupande läsning eller hjälp om man vill
hitta ytterligare litteratur i ämnet.
Berith Backlund säger att arbetet med den
nya portalen på olika sätt varit mer komplicerat om man jämför med de övriga portalerna.
– Vi har mycket material i våra samlingar
– tyvärr inte så många fotografier – och det
har varit svårare att göra ett urval till den här
portalen än till t ex rösträttsportalen, som
omfattar en begränsad period. Fredsarbetet
har bedrivits under längre tid och ofta på
internationell nivå – det vi visar är bara några
axplock.
– Det som också slagit oss är att samma frågor återkommer hela tiden. Vi har t ex ett flyg20  [ : ]

blad, ”Till mödrar i alla svenska hem”, från
1936 med uppmaningen: Köp ej krigsleksaker
till julklapp åt Dina barn.
Webbplatsen vänder sig till studenter och
lärare vid gymnasier, folkhögskolor, universitet och högskolor och andra som är intresserade av kvinnohistoria.
Portalens texter utöver historiken har skrivits av Berith Backlund och Anna Sjödahl
Hayman, båda bibliotekarier vid Kvinnohistoriska samlingarna.
Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek har också samlat
alla sina historiska resurser under den gemensamma ingångssidan Svensk kvinnohistoria,
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/historia/.
Här hittar man länkar till bilddatabas, handskrifter, tidskrifter, årtalslistor och de kvinnohistoriska portalerna.

Arbetet med en ny portal pågår.
– Nästa portal kommer att handla om svenska kvinnotidskrifter. Vi har ju ganska många
i vårt digitala arkiv nu, http://www.ub.gu.se/
kvinn/digtid/, och ”Tidevarvet” och ”Idun” är
på gång.
– I år är det 150 år sedan ”Tidskrift för hemmet” grundades, så det passar bra att samla
materialet i en portal med historik, biografier
över framträdande skribenter osv. Vi kommer
också att uppmärksamma 150-årsjubileet med
en konferens i november: ”150 år av svenska
kvinnotidskrifter”. "

Direktlänk till den nya portalen: http://www.ub.gu.
se/kvinn/portaler/fred

Öppet samarbete
våren 2008 anordnade förlaget Karolinska
Institutet University Press (kiup) och dess
ägare ki en öppen föreläsning om dyslexi
tillsammans med Stockholms stadsbibliotek.
Något som gav ett stort gensvar hos både publik och arrangörer, enligt Cecilia Runnström,
förlagschef på kiup.
– I vårt uppdrag ingår att sprida kunskap
om högskolans forskning och vi tar vår tredje
uppgift på stort allvar. Därför samarbetar vi
gärna med omvärlden och olika verksamheter, menar Cecilia Runnström.
I år fortsätter man därför att anordna öppna och avgiftsfria föreläsningar i Rotundan på
Stockholms stadsbibliotek.
– Det här med folkbildning ligger helt i linje
med vår ambition att som förlag sprida information. Även om det kostar en del extra är det
enorm fördel för oss att nå andra grupper än
vad vi normalt gör, säger Cecilia Runnström.
Kostnaderna gäller framför allt annonsering
eftersom forskarna ställer upp gratis. Under
mars månad anordnades en föreläsningsserie
i Rotundan. Ett tillfälle för publiken att möta
och diskutera den senaste tidens medicinska
forskning med forskare från ki. Det första
tillfället handlade om cancer. Frågorna kretsade kring vad cancer är. Hur ärftligt är det?
Kan man förebygga cancer? Hur botas cancer
idag? Kommer vi att kunna bota alla? Forskarna som medverkande var Anders Ekbom,
epidemiolog, Annika Lindblom, cancergenetiker, Jan Frisell, cancerkirurg – samtliga
knutna till ki. Moderatorn Ingemar Ernberg
höll skickligt i trådarna för att göra forskarnas
språk begripligt för en intresserad allmänhet.

Arrangemanget samlade ett sextiotal personer och några av åhörarna satt redan bänkade
på utsatt klockslag. En del biblioteksbesökare
som råkade gå förbi slog sig ner av ren nyfikenhet. På ett bord fanns biblioteksböcker i
ämnet uppradade och på ett annat fanns förlagets böcker att köpa till rabatterat pris. Enligt
Cecilia Runnström såldes flera böcker. Förlaget får distributionsstöd från Kulturrådet och
säljer normalt uppåt 600 exemplar av en del
titlar till biblioteken. De övriga föreläsningstillfällena hade som tema ”Om bakterier och
virus” och ”Om hjärnan”.
Ett lyckat folkbildningssamarbete mellan
förlag och bibliotek – utan champagne, ex
klusivitet och stängda dörrar.

Googles boksökningsprojekt

Förlikningsavtalet – en överblick
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rats före 5 januari 2009. Det omfattar författare i hela världen men gäller för böcker som
getts ut på den amerikanska marknaden och
som inte längre trycks eller säljs kommersiellt
(s k out of print). Det handlar alltså om böcker
som inte går att köpa nya över nätet, oavsett
varifrån man köper dem. De flesta europeiska
böcker säljs inte i usa och betraktas därmed
som ”out of print”.

  

D

rygt sju miljoner har redan skannats in, ambitionen ligger i storleksordningen 100 miljoner böcker som ska göras tillgängliga för
vem som helst via nätet.
Googles projekt att skapa ett globalt världsbibliotek på internet har pågått sedan 2004.
Nästan lika länge har också tvisten mellan
sökjätten och de amerikanska förläggarna
och författarna pågått. Sedan representanter
för den amerikanska bokbranschen gick samman i en grupptalan mot Google för brott mot
upphovsrättslagen, har förhandlingar ägt
rum varje vecka i över två års tid. I höstas förlikades parterna slutligen i ett över 300 sidor
långt avtal. Delar av avtalets innehåll har offentliggjorts av Google i tidningsannonser
världen över, även här i Sverige.
Avtalet gäller för böcker som har publice-

   rätt att även skanna
in svenska böcker i sin databas och därför
granskas nu avtalet i detalj av den svenska
bokbranschen. Att svenska böcker omfattas
beror på att de kan ha ”amerikanskt upphovsrättsintresse”. Det har böcker utgivna i länder
som har upphovsrättsliga relationer med usa
genom att de godkänt Bernkonventionen, vilket de flesta europeiska länder har gjort.
Om svenska förlag och författare vill stå
utanför måste de anmäla det till Google före
den 5 maj i år – man godkänner alltså avtalet
automatiskt om man inte aktivt säger ifrån.
– Men det enda skälet till att inte vara med
är om man vill ha nöjet att stämma Google på
egen hand, menar Paul Aiken från Author’s
Guild i New York som förhandlat med Google
för upphovsmännens räkning.
Tillsammans med bl a Santiago de la Mora,
ansvarig för Google Book Search i Europa, deltog han i ett seminarium i mars anordnat av
Sveriges Författarförbund. Förbundets syfte
var att öka kännedomen och kunskapen om
avtalets innebörd för svenska författare och
översättare.

För att nå sitt mål jobbar Google framför allt
på två fronter: dels i det s k Partnerprogrammet, ett samarbete med idag 20 000 författare
och förläggare som vill att deras böcker ska
kunna upptäckas på Google, dels i Biblioteksprogrammet där man världsomspännande
samarbetar med bibliotek för att inkludera
deras samlingar i Google Book Search.
I Europa är det i dagsläget sju bibliotek som
samarbetar med Google i projektet: delstaten
Bayerns bibliotek, universitetsbiblioteket
i Gent, Kataloniens nationalbibliotek, universitet i Oxford, universitetet Complutense
i Madrid, Lausannes universitetsbibliotek
samt stadsbiblioteket i Lyon.
Googles deal med biblioteken är, enligt
Santiago de la Mora, inte av ekonomisk karaktär – till skillnad från överenskommelsen med
representanterna i partnerprogrammet.
– Vi analyserar bibliotekens samlingar, vi
digitaliserar inte dubbletter av samma verk –
och tillgängliggör dem.
De bildfiler och den kataloginformation
som Google producerar kan biblioteken använda som de vill. Böcker i biblioteksprojektet
som inte är upphovsrättskyddade kan användaren läsa och ladda ned i sin helhet. För de
biblioteksböcker som fortfarande är upphovsrättsskyddade fungerar Googles boksökning
som ett kartotek. Man ser information om
boken och oftast även några textsträngar där
söktermen visas i sitt sammanhang. Detsamma gäller de upphovsrättsskyddade böckerna
i partnerprogrammet: användaren kan bara
se bakgrundsinformation, kortare smakprov
men får även info om var boken kan köpas el@
ler på vilket bibliotek den finns att låna.
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@      som samarbetar i programmet i olika kategorier baserat på i vilken omfattning de deltar: Fullt
deltagande bibliotek, Samarbetande bibliotek, Bibliotek med icke upphovsrättsskyddat
material och Andra bibliotek.
”Fullt deltagande bibliotek” är de bibliotek
som tillåter att Google digitaliserar böcker
ur deras samlingar och till vilka Google tillhandahåller digitala kopior av dessa böcker.
Avtalet stadgar att ”Fullt deltagande bibliotek”
ska ha möjlighet att i viss mån använda sina
digitala kopior. ”Fullt deltagande bibliotek”
kommer att vara förpliktade att vidta strikta
säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörigt
bruk och åtkomst av sina digitala kopior. För
att inkludera så många böcker som möjligt i
biblioteksprojektet ska Google försöka utvidga listan över deltagande bibliotek.
”Samarbetande bibliotek” har, enligt avtalet, samma rättigheter och skyldigheter som
”Fullt deltagande bibliotek”, förutom att de
inte tar emot eller har tillträde till den digitala kopian och att de samtycker till att radera
eventuella digitala kopior av böcker som de
mottar från Google.
”Bibliotek med icke upphovsrättsskyddat
material” samtycker endast till att tillhandahålla böcker som inte är upphovsrättsligt
skyddade till Google för digitalisering. De
samtycker till att radera eventuella digitala
kopior av böcker som de mottar från Google.
Dessa bibliotek mottar inte, och har inte tillträde till, bibliotekets digitala kopia.
”Andra bibliotek” samtycker till att tillhandahålla böcker för Google, men samtycker
inte till att bli Fullt deltagande bibliotek,
Samarbetande bibliotek eller Bibliotek med
icke upphovsrättsskyddat material.

  finns för närvarande förläggare från över 100 länder representerade och böcker på över 100 språk.
Avtalet fastställer hur användarna får tillgång till böcker i olika kategorier på Googles
boksökning:
1. Upphovsrättsskyddade böcker och kommersiellt tillgängliga böcker.
Kommersiellt tillgängliga böcker är böcker
som fortfarande säljs aktivt, sådana som
finns i de flesta bokaffärer. Med avtalet – menar man – blir onlinemarknaden för kommersiellt tillgängliga böcker större eftersom
författare och publicister kan aktivera funktionerna ”förhandsgranska” och ”köp” och
därmed göra sina titlar mer lättillgängliga via
boksökning.
2. Upphovsrättsskyddade men kommersiellt
otillgängliga böcker.
Kommersiellt otillgängliga böcker publiceras
och säljs inte aktivt, vill man få tag på dessa
är det bibliotek eller antikvariat som gäller.
Om avtalet godkänns blir alla kommersiellt
otillgängliga böcker som Google digitaliserar
tillgängliga för förhandsgranskning och köp
online, såvida inte bokens författare eller publicister väljer att ”inaktivera” titeln. Förläggare och författare, menar Google, har här en
möjlighet att tjäna pengar på böcker som ”de
trodde var borta från marknaden för gott”.
3. Böcker utan upphovsrättsskydd
Avtalet påverkar inte hur Google visar böcker
utan upphovsrättsskydd. Användare kan även
fortsättningsvis läsa, ladda ned och skriva ut
dessa titlar, precis som idag.
Förlikningsavtalet ska behandlas av amerikansk domstol 11 juni. Om avtalet godkänns i
domstolen ger det Google rätt att tjäna pengar
på de inskannade böcker, genom t ex annonser, försäljning av böcker och genom institutionella licenser där man genom prenumeration köper tillgång till databasen. Av intäkterna går 63 procent till upphovsmännen, 37
procent till Google.
I och med avtalet skapas ett registreringskontor, Books Rights Registry, för bokrättigheter som ska representera författare, publicister och andra rättighetsinnehavare och det
är också kontoret som administrerar utbetalningarna till upphovsmännen.
För böcker som Google skannat in utan
tillstånd före 5 maj i år ska sökjätten betala
60 dollar per titel till rättighetsinnehavaren.
Svenska förlag och författare som ingår i avtalet måste anmäla till registreringskontoret
om de vill förhindra att en bok görs tillgänglig
i sin helhet.
På en särskild sida på Google kan de författare som har böcker som har skannats in re-
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gistrera sig och tala om vad som ska gälla för
respektive bok. Skulle t ex en bok efter att ha
legat i träda bli väldigt efterfrågad kan författaren besluta att lyfta ut den ur systemet
och trycka den på nytt, enligt Paul Aiken på
Author’s Guild. Piratkopiering betraktas inte
som något större hot eftersom boktexterna
skannas som bildsidor och det man kommer
åt på nätet är skapade textlager. Enligt Paul
Aiken är det forskarna och studenterna som
kommer att dra mest nytta av avtalet. Biblioteken då? När böckerna blir sökbara i fulltext
hemifrån finns risken att biblioteken tappar
besökare. Det positiva är att projektet bidrar
till att bevara och tillgängliggöra det litterära
arvet på webben. Kommersialisering, säger
kritikerna. En guds gåva till användarna,
säger anhängarna.
Den  april ordnar Svenska Förläggareföreningen ett
seminarium i ämnet för sina medlemmar.

De bibliotek som deltar fullt ut i Googles
boksökningsprojekt kan enligt avtalet göra
följande med sin digitala kopia av en bok:
q(ÐSBLPQJPSGÐSBUUCFWBSB VOEFSI¿MMB GÐSWBMUB
och hålla :n uppdaterad.
q(F¿ULPNTUUJMMCÐDLFSJ:n för användare
som har funktionshinder som gör att de inte
kan använda böckerna i tryckt version.
q4LBQBFOLPQJBTPNLBOFST¾UUBFOTLBEBE 
försämrad, förlorad eller stulen bok.
q"OW¾OEBJOOFI¿MMTGÐSUFDLOJOHBSPDITÐLWFSLtyg samt för att visa fragment som har samband med sökverktyg (förutom om rättighetsinnehavaren av en bok för vilken utnyttjande
som innebär visning inte är tillåten, beordrar det
fullt deltagande biblioteket att inte göra det).
q5JMM¿UBM¾SBSLPMMFHJFUPDIQFSTPOBMFOBUUBOvända upp till fem sidor av en bok som inte är
kommersiellt tillgänglig, i personligt utbildningssyfte och användning i klassrum.
q#FESJWBGPSTLOJOHJWJMLFOS¾LOFBOBMZTVUGÐST
för en eller flera böcker, forskning genom vilken
en forskare inte läser eller visar större delen
av en bok för att förstå det intellektuella innehållet, och
q5JMM¾NQBBOESBMBHMJHBGPSNFSBWVUOZUUKBOEF
som rättighetsinnehavaren eller registreringskontoret tillåter.
Valmöjligheter som upphovsmännen har enligt
förlikningsavtalet?
q0NNBOJOUFBON¾MFSVUUS¾EF pEFMUBSpNBOJ
avtalet.
q.BOLBOHÐSBBOTQS¿LQ¿TJOBCÐDLFSPDI
inlagor på http://www.googlebooksettlement.
com
q.BOLBOLS¾WBFST¾UUOJOHGÐSCÐDLFSPDIJOMBHPS
som Google har digitaliserat senast den  maj
.
q.BOLBOCFH¾SBBUUFOFMMFSǣFSBBWFOTCÐDLFS
tas bort från bokdatabasen eller att en eller
flera av de egna böckerna inte ska digitaliseras
q.BOLBOVUFTMVUBFMMFSJOLMVEFSBFOFMMFSǣFSBBW
de egna böckerna i olika former av utnyttjande
som innebär visning, i enlighet med avtalet.
q.BOLBOVUFTMVUBFMMFSJOLMVEFSBFOFMMFSǣFSBBW
egna inlagor i alla former av utnyttjande som
innebär visning, i enlighet med avtalet.
q0NNBOW¾MKFSBUUWBSBNFELBONBO¾WFOHÐSB
invändningar mot vissa eller alla villkor i avtalet.
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Månadens uppsats är nytt initiativ för att uppmärksamma den kunskap som produceras
på inom ramen för &-utbildningarna.
Det är Svensk Biblioteksförening som
står bakom satsningen som innebär
att varje månad uppmärksammas
en magisteruppsats som bidrar med
nya kunskaper på ett förtjänstfullt
sätt. Det är kansliets utredare Anna
Kåring Wagman som gör urvalet
och som presenterar Månadens
uppsats. Presentationen publiceras på föreningens hemsida under
Fakta och forskning men även löpande i .
Dessutom finns alla &-uppsatser
skrivna under  och framåt på
föreningens hemsida. Man kan söka
dem söka på bland annat lärosäte och
ämne (exempelvis ”barn, unga och elever”,
”vetenskaplig publicering”, ”sjukhusbibliotek”) och ladda ner dem i fulltextformat.
Först ut är Linda Sundbergs magisteruppsats
Learning Resource Centre () – en bibliotekstrend?

Learning Resource Centre

– en bibliotekstrend?
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sin uppsats diskuterar Linda Sundberg begreppet Learning Resource
Centre (lrc), som är ett koncept för
verksamhetsutveckling vid universitet
och högskolor. lrc-konceptet växte fram
i Storbritannien i början av 1990-talet och
innebär att man erbjuder ett brett utbud av
personal, utrustning och medier på ett och
samma ställe. Olika funktioner och resurser,
som möjligheter till informationssökning,
it-stöd, språkverkstad, pedagogiska tjänster, publikationsservice, stöd till funktionshindrade och olika sorters mötes-, läs- och
arbetsplatser samlas i eller tillsammans med
biblioteket. Samarbete, integrering, samlade
resurser och användarperspektiv är ord som
kännetecknar konceptet.
Ett lrc-bibliotek utmärks av öppenhet
och flexibilitet. Byggnaden kan anpassas efter
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olika arbets- och undervisningssituationer
och toleransen för att användarna pratar och
äter i lokalen är större än vid ett traditionellt
bibliotek. Öppettiderna är generösa och tanken är att användaren ska kunna tillbringa en
hel arbetsdag på lrc-biblioteket.
Bakgrunden till lrc-konceptets införande

är de stora förändringar som präglat universiteten och högskolorna och som ställer nya krav
på lärosätena. Antalet studenter har ökat, nya
studentgrupper har rekryterats och allt fler
läser på deltid eller på distans. Pedagogiken
utgår allt mer från problembaserat lärande
och studenterna arbetar ofta tillsammans i
mindre grupper. Informationstekniken erbjuder nya möjligheter och gör informationssökningen och undervisningen mer flexibel
men samtidigt också mer resurskrävande.
Genom att samla kompetens, information,
utrustning och medier och genom att anpassa lokalerna till olika aktiviteter vill man med
lrc-konceptet underlätta forsknings- och
@
lärandeprocesserna.
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@    av flera svenska högskolebibliotek de senaste tio åren.
Linda Sundbergs syfte med sin uppsats är
att undersöka hur lrc har integrerats i och
präglat de svenska universitets- och högskolebiblioteken. Uppsatsen bygger på intervjuer
med elva anställda vid sex bibliotek som i
varierande grad genomfört lrc-konceptet.
Så gott som samtliga undersökta bibliotek
har hämtat tydlig inspiration från Storbritannien. Men Sundberg menar att det inte har
varit helt enkelt att överföra konceptet till
svenska förhållanden. I Storbritannien var
hela lärosätet involverat i att utveckla konceptet från grunden. När det togs till Sverige
var det ett färdigt koncept, som dessutom
främst lanserades av bibliotekspersonal. I
Sverige blev därför lrc mer en biblioteks- än
en lärosätesreform. Man har inte heller lyckats få stöd för konceptet i hela högskoleorganisationen och i vissa fall inte ens bland den
egna bibliotekspersonalen. Det har gjort det
svårt att genomföra idéerna fullt ut. Sundberg
menar därför att det svenska lrc-begreppet
är en förenkling av det brittiska konceptet
eftersom det inte har blivit lika förankrat el-

ler brett genomfört här. Den slutsatsen delas
av några av intervjupersonerna, som berättar
om sin besvikelse över att det inte blev som
man tänkt sig och att det på vissa håll bara
”bidde en tumme”. Flera av informanterna
betonar att placeringen i organisationen är
av stor betydelse och att lärosätesledningens
stöd har varit avgörande för om omorganisationen skulle lyckas.

   som framhålls av intervjupersonerna är den fysiska miljön. Det har
varit lättare att genomföra konceptet på de
platser där lokalerna byggts eller anpassats
utifrån verksamhetsidéerna och det har varit
viktigt att få arkitekterna att förstå lrc-konceptets grundtankar.
Vilka tjänster och funktioner som erbjuds
skiftar mellan de olika undersökta biblioteken. Gemensamt är dock att flera betonar bib-

liotekets funktion som mötesplats; biblioteken erbjuder olika sorters studie-, arbets- och
undervisningslokaler, liksom mötesplatser
i form av exempelvis caféer. Det finns också
en tydlig fokus på datorer och tekniska frågor
och Sundberg konstaterar att det ibland verkar
finnas en större efterfrågan på datasupport,
än på bibliotekariernas referenskunskaper.
Gemensamt är också ett tydligt användareller kundperspektiv och att det är användarnas behov som styr vilka verksamheter som
ska rymmas i biblioteket.
Vid de undersökta biblioteken är användarna i första hand studenter, men även lärare.
Forskare framstår däremot inte som en viktig
användargrupp.
Man har använt olika namn för att beteckna lrc-verksamheten, bland annat lärandets
galleria, studietorget, lärum eller sektionen
för flexibelt lärande. Uppsatsen visar att det
har varit svårt att hitta ett namn som fungerar och några enheter har återgått till att kalla
sig bibliotek. Man vill inte införa begreppet
lrc eftersom kunskapen om vad det står för
är liten inom det övriga lärosätet. Dessutom
menar man att begreppet är onödigt – den
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verksamhet man bedriver är vad som kan förväntas av ett modernt universitets- eller högskolebibliotek, oavsett namn.
Linda Sundberg ställer frågan om huruvida
reformerna i Sverige hade andra bevekelsegrunder än dem i Storbritannien. Handlade
det här om ekonomiska motiv och rationaliseringssträvan snarare än pedagogiska ambitioner och en önskan om att utveckla verksamheterna?
Hon menar att lrc kan ses som ett ”mode”
som låg i tiden; det var så man skulle göra om
man var ett modernt och effektivt bibliotek.
Man såg att konceptet hade rönt framgångar
utomlands och lrc blev ett ”recept” på hur
bibliotek skulle utformas för att vara moderna. Däremot undrar författaren om det ibland
gjordes utan närmare eftertanke om hur väl
det skulle fungera här.

   ett aktuellt ämne, ger en gedigen bakgrund och kommer fram till viktiga och användbara resultat. Den teori som Linda Sundberg använder
(institutionell teori med mytperspektiv) är i
och för sig relevant men den är inte tillräckligt genomförd i uppsatsen – teorin och undersökningen hänger inte riktigt ihop med
varandra. Det gör att teorin inte tillför särskilt
mycket och att samma resultat förmodligen
hade uppnåtts även utan den.
Trots vissa besvikelser och motgångar och
trots att lrc på många sätt var en ”trend” när
det först kom hit, tror Linda Sundberg att
lrc-konceptet har kommit för att stanna.
Det har – om än något förenklat – blivit en
etablerad modell för biblioteksutveckling
även i Sverige. "
Anna Kåring Wagman, är utredare på Svensk Biblioteksförening
Linda Sundberg: -FBSOJOH3FTPVSDF$FOUSF -3$ r
FOCJCMJPUFLTUSFOE Magisteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Institutionen Biblioteksoch informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i
Borås .

Kryptisk information
fredagen 13 mars kunde man läsa följande på kb:s hemsida: ”kb tillhandahåller i sina
lokaler i Humlegården ett trådlöst nätverk
som är fristående från kb:s lokala nätverk.
De uppgifter som gör gällande att kb skulle
stänga detta trådlösa nätverk när den så kallade Ipred-lagen träder i kraft den första april är
inte korrekt. Det trådlösa nätverket kommer
att vara tillgängligt för kb:s forskare och användare. Genom det trådlösa nätverket, som
man loggar in på med hjälp av sitt lånekort,
kan man ta del av internet. Det är en användarvänlig service som kb kommer att fortsätta
att tillhandahålla.”
Varför detta kryptiska meddelande? Det
man utelämnade i informationen var att kb:s
forskningschef Pelle Snickars kvällen innan –
i en paneldebatt om Ipred-lagen på Tekniska
museet med bland annat representanter från
Dataspelsbranschen och Svenska Förläggarföreningen – hävdat att lagen utgör ett direkt
hot mot utvecklingsarbetet inom hela abmfältet och de öppna nätverken på kb. Den så
kallade Ipred-lagen bygger på ett eg-direktiv
och innebär större möjligheter för upphovsrättsägare att bedriva utredningar mot
misstänkt piratkopiering. Den nya och hårt
kritiserade lagen innebär att upphovsrättsinnehavare får rätt att via domstol begära ut in-

formation om misstänkta fildelare från internetoperatörer. Operatörens tystnadsplikt försvinner och de kan tvingas lämna ut namn och
adresser till personer som fildelar upphovsrättskyddat material. Den nya fildelningslagen hotar det pågående omställningsarbetet
på kb med övergången från analogt till digitalt bibliotek. Risken finns att kb kan tvingas
stänga det öppna nätverket eftersom kb kan
betraktas som ansvarig för eventuell illegal
fildelning på nätverket, menar Pelle Snickars.
En kastad handske som inte plockades upp…
eller så kastar man den bara vidare?
Enligt kb:s informationschef, Sara Bengtzon, gav forskningschefens uttalande snabbt
avtryck i bloggvärlden. Därför ansåg man sig
vara tvungen att gå ut med meddelandet för att
förekomma eventuella farhågor om en stängning. Men varför då utelämna bakgrunden till
det hela?
– Vi ville genom detta meddelande bara visa
att vår it-chef och verksjurist är övertygade
om att det öppna nätverket inte kommer att
behöva stängas ner på grund av Ipred-lagen,
säger Sara Bengtzon.
Kanske det hade varit bättre om kb låtit bli
att publicera ett meddelande som väcker fler
frågor än ger svar.

Konverteringstabell
– fritt tillgänglig

efter 87 år med det svenska klassifikationssystemet sab fattade Kungl. biblioteket ett beslut i slutet av förra året om
att byta till det internationellt spridda
Dewey Decimal Classification, ddc (se
även bbl nr 10/2009).
Beslutet fattades av riksbibliotekarien Gunnar Sahlin efter att Nationella
referensgruppen ställt sig positiv till en
övergång. Målet med övergången är ökad
internationalisering, rationalisering och
höjd kvalitet på klassifikationsområdet.
Riksbibliotekariens beslut om en övergång till ddc berör främst forskningsbiblioteken, kb har – än så länge – inget
uppdrag att fundera över frågans betydelse för folkbiblioteken. Oavsett om det
handlar om forsknings- eller folkbibliotek är det i princip upp till varje enskilt
bibliotek att självt besluta om vilket
system man vill ha. Sedan tidigare har
Dewey använts av kth:s bibliotek, Luleå
universitetsbibliotek och ett av biblioteken vid Lunds universitet.
Följande bibliotek har, vid sidan av
Kungl. biblioteket, hittills fattat beslut
om en övergång:
Göteborgs universitetsbibliotek
Högskolebiblioteket i Gävle
Linköpings universitetsbibliotek
Riksdagsbiblioteket
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, Lunds universitet
Stockholms universitetsbibliotek
Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Nu blir konverteringstabellen mellan
sab och Dewey fritt tillgänglig för alla.
Den har hittills varit lösenordsskyddad
och bara tillgänglig för libris-katalogisatörer. I konverteringstabellen kan
man söka på Dewey- och sab-koder för
att hitta motsvarande koder i det andra
systemet.
http://export.libris.kb.se/Dewey_SAB/
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Enig valberedning
valde Inga Lundén
Det blev ett tufft men stimulerande jobb för valberedningen att med relativt kort varsel hitta en
ny kandidat till ordförandeposten i Svensk Biblioteksförening. Valet föll på Inga Lundén, stadsbibliotekarie i Stockholm, som är nominerad till posten.

V

alberedningens ordförande,
Katinka Borg, konstaterar att alla i
valberedningen är helt överens och
mycket nöjda med den avgående
ordföranden Britta Lejons arbetsinsats under
hennes tid som ordförande.
– Det var ju inte väntat att Britta Lejon
skulle lämna posten i förtid. Det har varit lite
bråda dagar med att hitta en värdig efterträdare, konstaterar hon.
Det har ryktats om att bland annat Anneli
Rogeman (chefred för Vi), Gunnar Wetterberg
(Saco) och Christina Persson (bibliotekschef,
Göteborgs stadsbibliotek) tillfrågats om uppdraget. Brist på tid ska ha varit huvudskälet
till att de tillfrågade tackat nej. Katinka Borg
är därför oerhört glad att valberedningen enhälligt bestämt sig för att föreslå Stockholms
stadsbibliotekarie Inga Lundén till ordförandeposten. I ett uttalande på Svensk Biblioteksförenings hemsida motiverar valberedningen
förslaget:
”Strategiskt viktiga frågor som digitalisering, nationella strategier och internationell
samverkan är frågor som står högt på dagordningen för de svenska biblioteken. I det arbetet
kommer Inga Lundéns breda och djupa engagemang för olika bibliotekskategorier tillsammans med hennes stora nätverk, nationellt och
internationellt, att vara en verklig och viktig
tillgång för Svensk Biblioteksförening.”
Eftersom biblioteksvärlden står inför förändringar är det en poäng att ha en ny ordförande som kan verksamheten inifrån, menar
Katinka Borg.
– Inga Lundén har med sitt stora engagemang, sin kunnighet och klokskap ett brett
kunnande om hela bibliotekssektorn. Det är
en fördel även när det gäller föreningens internationella arbete.
Men ni föreslår samtidigt en representant för
folkbiblioteksvärlden?
– Inom valberedningen har vi med våra
skilda bibliotekserfarenheter hela tiden varit
överens om att biblioteksvärlden inte är upp26  [ : ]
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delad (i olika bibliotekstyper som forskningsbibliotek och folkbibliotek, reds anm).
Hur ser du på det faktum att Jenny Poncin, sektionschef Låna på Stockholms stadsbibliotek, och
Johanna Hansson, områdeschef på Stockholms
stadsbibliotek, sitter i Svensk Biblioteksförenings
styrelse respektive valberedning?
– Jag kan säga som så att i valberedningen
har Johanna Hansson varit väldigt professionell och har inte varit drivande i denna fråga
– snarare tvärtom. Hon har valt att ligga lågt.
Men är det så lämpligt?
– Det behöver inte vara så att det är fel. Aktiva människor vågar snart inte engagera sig
om de ständigt ska behöva vara rädda för det
jobb som de utför.
   har erfarit ska Inga Lundén

vara tjänstledig fyra dagar i månaden från sitt
nuvarande arbete som stadsbibliotekarie. Angående konstruktionen kring arbetstid och
arvodering av den nya ordföranden hänvisar
Katinka Borg till Svensk Biblioteksförenings styrelse. Nuvarande ordföranden, Britta
Lejon, har avsatt tid motsvarande tre dagar i
månaden. Hon avgår på årsmötet i samband
med Biblioteksdagarna i Uppsala i maj. På
årsmötet väljer medlemmarna en ny ordförande.
Inga Lundén har nyligen genomfört en stor
omorganisation på Stockholms stadsbibliotek som väckt starka känslor internt (se även
bbl nr 9/2008).
Hon har tidigare haft ledande befattningar
i Göteborg och Gävle. Hon är också ledamot
i Stockholms universitetsbiblioteks styrelse
och har även erfarenhet från en rad nationella
referens- och styrgrupper.
Inga Lundén har listat fyra huvudområden
för sitt engagemang i Svensk Biblioteksförening: innehållsdelning, infrastrukturfrågor,
internationalisering och frågor som handlar
om inkludering.
Frågan som infinner sig är naturligtvis hur
forskningsvärlden ser på att en folkbibliotekschef blir ordförande för en förening som
ska representera hela biblioteksfältet?
Catarina Ericson-Roos är överbiblioteka-

rie vid Stockholms universitetsbibliotek, där
Inga Lundén också sitter i styrelsen:
– Rent principiellt hade det varit bra om det
varit en representant från forskningssidan
som föreslagits eftersom föreningen gärna
tippar över i rena folkbiblioteksfrågor. Men
med Inga som ordförande kommer det gå
utmärkt eftersom hon inte är låst i folkbiblioteksvärlden. "

Valberedningens ledamöter består av: Katinka Borg,
Länsbibliotek Jönköping (ordf.), Katarina Forsström,
Malmö stadsbibliotek, Johanna Hansson, Stockholms stadsbibliotek, Gunilla Lilie Bauer, Riksdagsbiblioteket och Mats Lindquist, Kungl. biblioteket.

Mer kreativt tänkande!
Och mer pengar…
Jan Ristarp har på :s uppdrag läst  års kulturutredning i
ljuset av den som gjordes för nästan fyrtio år sedan.
  

A

tt se kulturens roll i samhällsbygget som en dynamisk, utmanande och obunden kraft som bidrar till samhällets och medborgarnas utveckling. Så kan man kort beskriva
ambitionerna i sjuttiotalets kulturutredning
”Ny kulturpolitik” (1972:66), som ledde fram
till 1974 års kulturproposition. En motsvarande beskrivning av 2009 års utredning måste
bli något i stil med: Statens roll i kulturen är
att ordna sina administrativa åtaganden på
ett så förvaltningsmässigt likformigt och till
intet förpliktigande sätt som möjligt.
Den gamla utredningen hade en vision om
kulturen, drog sig verkligen inte för att tala
om kvalitet och tog i sina analyser avstamp i
den samhälleliga konstnärliga och kulturella
verkligheten. Den bröt ny mark genom att
för första gången med statligt mandat tillerkänna kulturen den kraft som alla, medvetet
eller omedvetet, redan visste att den hade.
Den nya utredningen ser kulturen som ett politikområde, som vilket annat som helst, som
ska administreras på enklast möjliga sätt och
så effektivt som möjligt bidra till en smidigare
förvaltning.
Att säga att sjuttiotalets utredning var banbrytande är bara förnamnet. Den har genom
alla år visat att kraftfulla och tydliga mål, baserade på respektingivande analyser är oslagbara hjälpmedel till framgång för kulturarbetare i daglig strid på t ex kommunal nivå. Att,
som den nya utredningen gör, stryka alla mål
med substans för att ersätta dem med allmänt
byråkratiskt gråmelerat ludd är ett allvarligt
bakslag för kulturen i Sverige.
Men det är intressant att lägga märke till i
vilken grad den gamla utredningen lever kvar
som ett spöke i garderoben i den nya. Inte bara
så att den senare ofta refererar till den förra
– något annat vore ju även ett byråkratiskt
självmål – utan att själva bakgrunden till den
gamla finns med. Sextio- och sjuttiotalens
samhällsklimat med starka krav på förändring
och ökad delaktighet var själva den bakomliggande ideologin för analyserna i sjuttiotalsutredningen, och det spökar nu som ett be-

tydelsefullt negativt mantra i den nya. Den är
därför gnetigt petnoga med att skala bort allt
som kan antyda något djupare samband mellan kulturuttrycken och samhällsutvecklingen. Den är ängsligt omsorgsfull när det gäller
att frigöra sig från sådant som kan rymma
den minsta doft av avsteg från marknadsekonomins hegemoni. Tänk bara på det befängda
att i en tid som vår med upphovsrättsangrepp
och en dånande nordamerikansk dominans
inom populärkulturen, stryka målet om att
”samhällets kulturpolitik ska motverka kommersialismens negativa verkningar”. Ett sådant mål vore hundrafalt mer motiverat idag
än för trettiofem år sedan.
Om man så vänder blicken mot vad som
sägs om biblioteken i de båda utredningarna,
tvingas man inse att skillnaderna är lika stora
där som i andra stycken. Folkbiblioteken var
inne i en omfattande moderniserings- och förnyelseprocess de åren den gamla utredningen
arbetade. Det avspeglas också i utredningens
analyser. Folkbiblioteksfolket mötte här en
statlig utredningsapparat som – i likhet med
salig Folkbibliotekssakkunniga anno 1949! –
inte bara tog verksamheten på allvar och gav
den det utrymme den förtjänade, utan verkade också förstå dess roll och möjligheter i
samhället. Så skrev man t ex: ”Biblioteken bör
erbjuda ett alternativ till det kommersiella
kulturutbudet när det gäller att skapa aktivitet i närmiljön”.
I den nya utredningen behandlas biblioteksfrågorna som alla andra frågor, alltså som en
förvaltningsangelägenhet. Det är naturligtvis
gott och väl att utredningen anammar och för
fram begreppet ”nationell bibliotekspolitik”.
Det är en fråga som från och till har stått högt
på dagordningen i den svenska biblioteksdebatten. Det är en fråga som Svensk Biblioteksförening, Sveriges Författarförbund, dik
och Sveriges Länsbibliotekarier lagt ner kraft
och fantasi på att få fram ett underlag för,
formulerat i ett dokument som inga kulturpolitiker i landet har undsluppit. Det är bara
bekymmersamt – men symptomatiskt för utredningen – att utredarna gått direkt in på den
organisatoriska konsekvensen av inrättandet
av en nationell bibliotekspolitik, nämligen att
peka ut den instans man tycker ska sköta den-

na politik, Kungl. biblioteket. Det naturliga
hade så klart varit att föra ett resonemang om
varför, och till vilket gagn för landet, som riksdagen borde besluta om en sådan politik; Vad
en sådan politik borde inrymma, hur ansvar
ska fördelas och hur avgränsningen till och
mellan alla aktörerna på biblioteksområdet
borde utformas. Nej, här har den instrumentella synen på statens åtaganden om igen fått
råda fullt ut. ”Börja med att lägga taket så får
vi se hur vi ska kunna få in väggar och golv”,
verkar det som man har tänkt. Det kan komma
att bli en delikat uppgift att konstruera om kb
så att det vid sidan av sina uppgifter som ett
av många bibliotek, om än nationalbibliotek,
också ska kunna bli en kulturpolitisk myndighet med samordnings- och utvecklingsansvar
för bl a stora och små folkbibliotek med alla
deras barnavdelningar och programverksamheter. Här behövs mycket kreativt tänkande
– och mer pengar så klart än vad utredningen
tycker behövs. "
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Inte trendkänsliga men med fokus på
aktuella behov

Årets Bibliotek i
Danmark 2009

Johanna Hansson kommenterar Niclas Lindbergs artikel om kärnan i folkbibliotekens verksamhet i BBL nr /.

– något som saknas i
Sverige

P

F

å mitt jobb fastnar vi då och då i
frågan: ”Vad är ett bibliotek?”
Ibland försöker vi hoppa över den,
eftersom vi hela tiden tycker att vi
har så mycket att göra och faktiskt tar det lite
tid att inför varje stort eller litet beslut ta vägen via meningen med alltihopa.
Ett sätt för oss att lite snabbt och enkelt beskriva idén, vore att använda Niclas Lindbergs
definition i bbl nr 1/2009: ”Samla, ordna och
tillgängliggöra”.
Niclas Lindberg skriver att någon kanske
tycker att det är ”banalt”, ”förenklat” eller ”på
tok för traditionellt”.
Eller kanske självklart?
Det är rimligt att beskriva själva biblioteksidén så som den ursprungligen och fortfarande ser ut, som en idé om att samla information
och tankar på ett ställe, fysiskt eller virtuellt,
och att ordna enligt någon slags överenskommen princip, allt i syfte att göra fritt tillgängligt för medborgarna.
Samla, ordna och tillgängliggöra är inledningen. Men det räcker inte som fortsättning.
För samtidigt: En kulturutredning som
motiverar ett ökat samarbete mellan olika
bibliotekstyper som en anpassning till ”de
nya möjligheter och villkor som digitalisering innebär” och som ett redskap för att skapa
bättre möjligheter att ”ge medborgarna ökad
tillgång till nya tjänster och samlad information”.
Samla, ordna och tillgängliggöra är inte
knäckfrågor. Det är istället frågor som: Vilken teknik och vilka metoder är i varje tid de
mest ändamålsenliga för att samlandet och
ordnandet ska öka den faktiska och praktiska
tillgängligheten? Hur ser vi till att samarbete
finns som gör att det lilla biblioteket inte samlar det som är lätt tillgängligt digitalt eller på
det större biblioteket? Hur ser vi till att inte
bli så upptagna av att samla och ordna att vi
glömmer att fråga oss för vem vi gör allt detta?
Och: En Delphistudie där professionen själv
rankar ”faktorer som berör den strategiska
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Det glädjer mig att Johanna Hansson och jag
är överens om att samla, ordna och tillgängliggöra är grunden i folkbibliotekens verksamhet. Med det som utgångspunkt tar självklart arbetet vid att hitta rätt balans de tre orden emellan och utveckla en verksamhet med
användaren i fokus. Samtida men ändå förankrade i det Johanna Hansson kallar den ursprungliga biblioteksidén. Då behöver ingen
känna den vilsenhet som faktiskt, bl a i olika
uppsatser och rapporter, kommit till uttryck
och som var upprinnelsen till min artikel.

ör första gången har Årets bibliotek utsetts i Danmark. Det skedde
på Danmarks Biblioteksförenings
årsmöte i mars i år.
Tankeväckande är att årets danska bibliotek inte är ett fysiskt bibliotek i en kommun
utan en biblioteksportal. Det handlar om en
av de stora nationella danska biblioteksportalerna som utvecklats i ett nätverkssamarbete
där många kommunala bibliotek ingår. Pengarna som satsats i projektet kommer dels från
kommunerna, dels från danska staten i form
av utvecklingsmedel som förvaltas av ’Styrelsen for Bibliotek og Medier’.
Vinnaren blev alltså: www.litteratursiden.
dk. En jättefin litteraturportal, med ett stort
utbud till läsarna som inspirerar och inbjuder
till att ta del.
Litteratursidan besöks varje år av 800 000
användare. 150 biblioteksanställda från 80
olika kommuner bidrar med material till sajten. Den är alltså inte bara inbjudande utan
även omfattande!
Den här typen av initiativ, som stöds av
statliga pengar och som koordineras nationellt, saknar vi – eller snarare användarna – i
Sverige.
Man kan hoppas att Kulturutredningens
förslag om en samlad biblioteksmyndighet
i Kungl. bibliotekets regi, kan medverka till
en mer markant och sektorsövergripande utveckling – speciellt för det digitala biblioteket,
vars geografiska placering är utan betydelse.
Det finns många goda skäl till att stärka det
nationella samarbetet. Vi kan med förenade
krafter skapa ett mycket bättre digitalt utbud
till många fler användare. Vi kan också frigöra
resurser från mycket av det dubbelarbete som
sker på biblioteken, inte minst inom områden
som katalogisering och det mångspråkliga
arbetet. Det som behövs nu är en stark kraft
som kan dra igång en sådan utveckling. Från
Malmö kan jag hälsa och säga att vi tar mer än
gärna del i det arbetet.

 
Generalsekreterare i
Svensk Biblioteksförening

 
Stadsbibliotekarie i Malmö
Övers: 

utvecklingen av nya bibliotekstjänster, inklusive omprövning av etablerade tjänster”, som
det enskilt viktigaste biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsområdet.
Samla, ordna och tillgängliggöra är inte
heller här stridsfrågor, men väl hur vi gör allt
det på bästa möjliga, samtida och framtida
vis. Hur ser det goda sambandet ut mellan
samlingar, fysiska och virtuella rum och kompetens? Vad är effektiv tillgänglighet, verkligt
tillgängliggörande?
Niclas Lindberg efterlyser mindre trendkänsliga bibliotek, till förmån för bibliotek
vars verksamhet är mer förankrade i uppföljning och utvärdering.
”Trendkänslig” är kanske inget omedelbart
positivt? Men jag tycker att det kan betyda
”med känsla för samtiden”, ”med intresse för
tendenser här och nu”, ”med fokus på aktuella
behov”.
Och då: Varför inte bibliotek som klarar av
att förhålla sig både till tecken i tiden och till
behovet av att mäta för att veta? Som samlar
och ordnar med utgångspunkt i största möjliga evidens och användarbehov. Men som gör
det i ett enda syfte: att tillgängliggöra.
 
Områdeschef, Stockholms stadsbibliotek

Svar direkt:

32 *'!)

Bibliotekshjälte
Yohannes Gebregeorgis,
bibliotekarie från Etiopien, är en av 2008 års ”10
Top Heroes”, som utnämnts av den amerikanska tv-kanalen cnn. Han sökte politisk
asyl i USA 1983 och har varit verksam som
bibliotekarie vid San Francisco Public Library
fram till år 2002, skriver American Libraries.
Då återvände han till Addis Abeba för att arbeta med att bygga upp bibliotek. Yohannes
Gebregeorgis är även barnboksförfattare och
har startat projektet ”Ethiopian Reads”.


Europas bästa biblioteksbyggnader
Överallt i Europa planeras och byggs nya bibliotek och alla strävar efter att vara ”Europas
bästa bibliotek”. Men vad betyder det? Då den
värsta internetyran härskade hävdade en del
att vi inte längre behövde några stora lokaler,
”allt finns ju på internet”. På senare år har
man istället framhävt biblioteket som social
mötesplats med många aktiviteter och roller.
Biblioteken förändras och utvecklas och det
sker snabbt. Det kräver också nya idéer och
lösningar. För att få inspiration får man gå till
goda exempel på byggnader. Sådana ska man
så småningom kunna hitta i databasen www.
librarybuildings.info
Det är naple (National Authorities on
Public Libraries in Europe) som beslutat att
inrätta databasen. Initiativet kommer bl a från
Jens Thorhauge, Styrelsen for Bibliotek og
Medier. Danmarks Biblioteksskoles bibliotek
har utvecklat konceptet och projektledare är
Karen Margrethe Ørnstrup. Projektet har stöd
från Nordiska ministerrådet. Basen vänder
sig till stadsplanerare, arkitekter, formgivare,
biblioteksmyndigheter och bibliotekarier.
Vad kommer då basen att innehålla? Varje
land ska välja ut minst fem av landets mest inspirerande nya bibliotek, byggda sedan 1990.
Bilder och information om dessa ska sedan
läggas ut i basen. Det är möjligt att registrera
upp till 42 bilder för varje bibliotek. Dessutom
ska man kunna publicera artiklar som rör arkitektur och bibliotek. Besökare med speciella intressen, som t ex utlåningsfunktioner,
kan få fram översikter med motiv från alla
biblioteken. Basen har funnits sedan novem29  [ : ]

ber och innehåller ännu få bibliotek, men alla
naple:s 19 medlemsländer har utsett nationella redaktörer.
(www.librarybuildings.info, -revy 2009:1 m.fl.)


Biblioteksslakt
En slö regering ger lokala
politiker all makt att lägga
ner biblioteken. Därmed abdikerar man från sitt nationella ansvar. Det är
andemeningen i den protest som den brittiska
biblioteksorganisationen cilip fört fram.
Den ansvarige ministern Andy Burnham har
beslutat att varken påverka eller utreda alla
de kontroversiella biblioteksstängningar som
lokala myndigheter gör eller planerar. cilip
uppmanar alla som bryr sig om bibliotek, lärande, läsning eller sitt samhälle att kontakta
lokala myndigheter eller ansvarig minister
för att ge röst åt sin oro. I dåliga tider behövs
biblioteken mer än någonsin, och det visar sig
också i ökade besök och utlån.
(www.cilip.org.uk)


Tysk historia till spillo
Då stadsarkivet i Köln rasade samman i början av
mars förstördes viktiga
delar av Tysklands historiska dokument. Arkiven i Hamburg och
Frankfurt am Main förstördes under andra
världskriget, men Kölns stadsarkiv klarade
sig utan förluster trots allt bombardemang av
staden. Tillsammans med arkiven i Nürnberg
och Lübeck var det Tysklands viktigaste kvarvarande historiska arkiv.
Bland arkivets 65 000 dokument fanns
många medeltida – det äldsta ända från år
922. En halv miljon foton och 104 000 kartor
fanns också i samlingarna, som nu begravts
under rasmassorna från den fyra våningar
höga bygganden. I arkivet fanns dessutom
780 samlingar och personarkiv, t ex Heinrich
Bölls arkiv.
Orsaken till raset anses vara ett tunnelbanebygge i närheten.
”Det ser ut som efter 11 september”, skriver
Der Spiegel online.

  


Stimulanspaket
Det ekonomiska stimulanspaket på 787 miljarder
dollar som skrivits under
av president Obama innehåller flera åtgärder som direkt kan främja biblioteken. Bland
dessa finns 7,2 miljarder dollar för att främja
bredbandsanvändning i mer eftersatta delar
av usa. Dit hör också 39,5 miljarder till lokala
skoldistrikt, som bl a kan användas till att modernisera skolbibliotek, samt 8,8 miljarder
för högprioriterade behov som kan omfatta
även offentliga bibliotek. Bibliotekens eget
agerande har haft verkan och ala har varit
mycket aktiv i att bearbeta de röstande. Nu
har biblioteksorganisationen även satt upp
en webbplats där man ger råd om hur bibliotekarierna ska gå tillväga för att bevaka att de
får sin rättmätiga andel av de olika delarna av
stimulanspaketet. Biblioteken måste själva se
till att de inte glöms bort, och det gäller att bearbeta guvernören och myndigheterna i varje
stat.
Då president Obama undertecknade stimulanspaketet sade han att byggandet av bibliotek och det tjugoförsta århundradets klassrum och laboratorier ”är den största investeringen i utbildning i vår nations historia” och
görs därför att ”America can’t out-compete
the world tomorrow if our children are being
(www.ala.org)
out-educated today”.


Yemens huvudstad Sana
ska få ett nationalbibliotek. Yemen National Library ska byggas i landets
traditionella stil och vara
öppet även för allmänheten.
Yemen är det fattigaste landet i arabvärlden
och behöver hjälp utifrån. Landet är dessutom
helt beroende av inkomsterna från olja och
naturgas. Det intressanta i sammanhanget
är att Kinas regering står för finansieringen
enligt ett avtal mellan de båda ländernas vicepresidenter. Kinesiska ingenjörer står också
för konstruktionen. Nu är det inte längre bara
usa eller europeiska länder som skaffar sig
inflytande i arabiska och afrikanska stater genom att ge bidrag.
(www.yobserver.com m.fl.)
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Lennart Guldbrandsson
Så fungerar Wikipedia
.,  ( ., , )

Det är för ögonblicket
ingen hejd på utgivningen av böcker om Wikipedia. Nyss utkom brittiska
titlar som Wikipedia – the
missing manual
manual, Wikipedia inside
inside, Exploring Wikipedia
kipedia, The Free Encyclopedia och Everyone Knows
Everything – Wikipedia
and the Globalization of Knowledge
Knowledge. Lägg därtill
Phoebe Ayers tegelsten How Wikipedia Works:
And How You Can be a Part of It! Ytterligare
böcker i genren är att vänta.
Vad var orsaken till att intresset för att
skriva om Wikipedia exploderade hösten
2008? Säkert inte bara försäljningspotential.
Att Wikipedia är ett omstritt fenomen har
säkert bidragit, inte minst på grund av en
och annan skandal. Samtidigt är startfasen
över för flera av Wikipedias språkversioner.
Det finns kärntrupper och veteraner vilka,
likt Phoebe Ayers, har erfarenheter som de vill
berätta om – från insidan.
Wikipedias produktionssätt, att alla med
goda avsikter kan skriva och redigera i världens största encyklopediska projekt – metoden har kallats för ”wikinomics” – anammas
nu till stor del av de mest traditionstyngda
producenterna av lexikon i våra grannländer. Lite otippat går både Den danske encyklopædi och Store Norske leksikon nu över till
en hög grad av användarmedverkan. Dessa
söktjänster blir samtidigt gratis. Även flera
nystartade akademiska satsningar anknyter
till Wikipedia – bland annat det svenska exakt-projektet.
För första gången föreligger nu också en
bok i ämnet på svenska: Så fungerar Wikipedia av Lennart Guldbrandsson. I flera år har
Guldbrandsson varit en tongivande aktör på
svenskspråkiga Wikipedia under användar30  [ : ]

namnet Hannibal. Guldbrandsson sitter nu
ordförande i den svenska Wikimediaförening
som ska främja Wikipedia och andra anknutna wikiprojekt. Utanför Wikimedia-sfären
har Guldbrandsson en bakgrund som bl a
manusförfattare.
I Så fungerar Wikipedia går Guldbrandsson
två ärenden: dels förklarar han, dels försvarar
han vad Wikipedia är. På köpet får läsaren en
kurs i Wikipediaredigering, en redogörelse
för Wikipedias historia, intervjuer med hard
core Wikipedianer samt en kritisk essä med
rubriken ”Tio möjligen provocerande tankar
om kvalitetsförbättring av svenskspråkiga
Wikipedia”.
Bäst är redogörelsen för grundbegreppen,
för arbetssättet på Wikipedia och hur användaren praktiskt går tillväga för att skriva och
redigera. Läroboksavsnittet i redigering är instruktivt och att läsa det är kanske – näst efter
att själv pröva på redigering på Wikipedias
webbplats – det bästa sättet att bekanta sig
med Wikipediaredigering. Boken lämpar sig
som kursmaterial.
Stort utrymme ägnas åt att försvara Wikipedia. Wikipedia blir allt bättre, men vägen
har varit törnbeströdd och det har krigats på
alla fronter: mot klottrarna, mot horderna av
skeptiker, mot de lexikala korrelaten (läs: NE);
mot journalister som smyger in felaktiga fakta i artikeltexterna enkom för att se hur länge
ett fel står orättat.
Guldbrandssons största scoop är intervjuerna med centrala Wikipediaaktörer, svenska
och utländska, däribland Jimmy Wales, Wikipedias grundare, Sue Gardner, Wikimedias
verkställande direktör, Linus Tolke och Lars
Aronsson, bägge från Linköping och pionjärer inom wikigebitet.
Frågan är vart Wikipedia tar vägen nu.
Guldbrandsson antyder en inriktning på
kvalitetsförbättring. De främsta förebilderna på området är bildningsmiljöerna i
Tyskland. Tyskspråkiga Wikipedia har redan
framgångsrikt lyckats engagera akademiska
kretsar i arbetet. Vördnaden inför den tyska
versionen delas av Jimmy Wales. Han har bl a
sagt: Att visst, det är en stereotyp, men tyskar
är verkligen fetischister beträffande kvalitets-

tänkande. Mycket av framtidsplanerna verkar
gå ut på att vinna respekt för Wikipedias sak
genom att knyta kontakter mellan Wikipedia
och den akademiska världen.
Den upplaga som stod recensenten till buds
har Guldbrandsson gett ut på eget förlag. Layoutmässigt är boken inte märkvärdig. Ta exempelvis tabellerna: svårlästa eftersom svart
text serveras på grafitgrå botten. Märkligt
många är hänvisningarna som pekar framåt
i texten genom standardformuleringen: ”Mer
om detta senare”. På det stora hela är dock Lennart Guldbrandssons bok lärorik och chosefri
samt bitvis också riktigt underhållande.
 
Vallentuna gymnasiebibliotek
Reds anm: Den första utgåvan, som ligger till grund
för recensionen, är slut. Det finns en nyare förlagsutgiven utgåva med samma författare: 4¿GVOHFSBS
8JLJQFEJBBMMUEVCFIÐWFSWFUBPNIVSNBOCJESBS 
PNLSJUJLFOPDILWBMJUFUTTBUTOJOHBSOB Ny utg.,
Hexa, .

Karin Sundström
Bemötande på bibliotek: både service
management och solidaritet
 , 

Syftet med Karin Sundströms rapport är att ge
en överblick av begreppet bemötande och hur
det kan relateras till biblioteksverksamhet. Motivet är ett tilltagande intresse för ämnet som bl a
visat sig vid konferenser
och i publiceringar: av
uppsatser, i fackpress eller som inslag i intern
verksamhetspolicy alternativt biblioteksplan.
Man kan också se det som ett tecken i tiden eller ett uppdämt behov när utbildning i ämnet
efterfrågas bland olika personalgrupper.
Sundström rör sig raskt mellan teoretiska
utgångspunkter, olika branscher samt verk-
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Annina Rabe
Inifrån eller
utifrån?
samhetsanknutna studier för att svara mot
detta. Som läsare kan man uppleva det som
ett alltför flyktigt eller ofullgånget upplägg.
Man kan vilja stanna till, få en mer uttömmande bakgrund och/eller sammanhang till
vad som behandlas. Samtidigt blir en sådan
invändning inte rättvisande. Det är en rapport och översikt med tydliga avgränsningar.
Även om bemötande i stort handlar om att
kommunicera och infria förväntningar, är
det sammansatt som fenomen och svårt att
precisera, betydligt lättare att problematisera. Det vill säga, om man nu inte likställer
bemötandekompetens med ”sunt förnuft”
eller trivialiserar det som determinerat och
statiskt. Rapporten visar åtminstone på annat
och är i flera stycken utvecklande. Läsarens
egna föreställningar av och erfarenheter från
bemötande prövas flera gånger och utifrån
olika synsätt. Marknadsföring och etik är två
sådana synsätt som också vidgar perspektivet
till andra verksamhetsområden och professioner. I ett vidgat perspektiv följer sedan sådant som Service Management med kunden
i centrum, eller hur solidaritet kan bli till en
drivande värdegrund och princip. Bland de
mer konkreta inslagen kan annars etablerade
rekommendationer eller riktlinjer för referens- och informationsarbete noteras, utöver
detta även ett projekt och tre uppsatser som
uppvisar stor samstämmighet kring vad som
kännetecknar bra respektive dåligt bemötande. Sundströms egen undersökning är jag mer
kritisk till eller metoden med ”vägledd enkät”
och en möjlig påverkan (vilket hon inte heller
undanhåller). Däremot efterlämnar resultatet
några intressanta frågor. Bland annat återknyter det till en diskussion om biblioteksrummet samt hur villkor för bemötande och
tillgänglighet byggs in i verksamheten. Rapporten lämnar läsaren med fler frågor än svar
och borde få fortsättningar, i samtal, studier
såväl som möten.
 
 
Fulltext tillgänglig på:
http://www.regionbiblioteket.stockholm.se/upload/_Dokument/Bemotanderapport.pdf

S

vensk Biblioteksförening står just
nu inför att välja en ny ordförande
– den femte sedan jag först kom i
kontakt med föreningen 1994. Fyra
ordföranden har under ”min” tid hittills satt
sin egen speciella prägel på föreningen; på
dess interna arbete och på hur den syns utåt.
Det vore förmätet av mig att recensera dem
här, de har förstås alla haft både för- och nackdelar som de flesta av oss i våra yrkesliv. Men
så mycket kan jag säga: valet av ordförande
har alltid sagt något om föreningens riktning,
både internt och externt.
För den ständigt återkommande frågan är
ju: skall man välja en ordförande inifrån eller utifrån? Skall man välja någon som med
insiderns kunskapsbank och helhetsperspektiv redan är fast förankrad och fullt verksam
i biblioteksvärlden? Eller skall man ta någon
utifrån, som med outsiderns ofta mer ogrumlade blick kanske kan tillföra nya perspektiv
och infallsvinklar?
I år råder det i alla fall ingen tvekan om vilken linje man har valt att gå på. Nyligen föreslog valberedningen att nominera stadsbibliotekarien i Stockholm, Inga Lundén, till ny
ordförande. Så värst mycket mer inifrån, mitt
i smeten, kan man knappast vara. Inga Lundén är en av landets mest kända och dynamiska biblioteksprofiler, och hon är även chef för
Sveriges huvudstads stadsbibliotek. Givetvis
har hon lång erfarenhet och stora kunskaper – i synnerhet på folkbibliotekssidan – om
svenskt biblioteksväsende. Men jag kan ändå
inte låta bli att fundera över vad valet egentligen signalerar om föreningens inriktning.
För en alldeles okomplicerad situation är

det ju inte om Inga Lundén blir ny ordförande. Jag kan till att börja med inte låta bli att
undra hur i Herrans namn hon skall hinna?
Hennes eget bibliotek genomgår just en stor
och inte okontroversiell omorganisation. I en
artikel i SvD nyligen vittnar flera anställda om
dåligt arbetsklimat, om personal som sjukskrivit sig, gått till psykolog och till och med
sagt upp sig. 24,5 tjänster drogs in från Stockholms stadsbibliotek förra året, samtidigt
som entusiastiska stockholmspolitiker talar
om en ”satsning på biblioteksverksamheten”.
Förändringar är naturligtvis aldrig smärtfria.
Men kanske, tänker jag, borde ändå Inga Lundén rida ut stormarna på sitt eget biblioteksområde innan hon tar på sig ännu ett stort och
krävande uppdrag?
Vad händer t ex om en intressekonflikt som
direkt eller indirekt rör Stockholms stadsbibliotek uppstår?
Jag hoppas att inte valet – om det nu blir
Inga Lundén som röstas fram vid årsmötet i
maj – av en högprofilerad biblioteksperson
leder till att föreningen återigen blir så intern
och sluten för omvärlden som jag ibland har
upplevt den under åren.
Under Britta Lejons ordförandeskap har
föreningen blivit mer utåtriktad och förekommit mer i debatten än någonsin tidigare
– i alla fall under min tid. Biblioteken blev
för första gången en valfråga under förra valet. Inga Lundén kommer säkert att fortsätta
driva föreningen i den riktningen. Men för en
värld som är så liten och sluten som biblioteksvärlden har det varit hälsosamt att ha en
ordförande som kommer utifrån.
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Prenumerationsstödet
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                      avskaffas?
Färre frågar biblioteket
   sig av den nationella
frågetjänsten Fråga biblioteket, som drivs av
Avdelningen för nationell samverkan på 
och Informations- och lånecentraler i samverkan.
Förra året fick Fråga biblioteket total   frågor, av dem
  via e-post och   via
chatten. Det är en minskning
med  procent jämfört med
året innan. Samtidigt visar en
användarundersökning som gjorts
att  procent var nöjda med de svar de
fick och att  procent kunde tänka sig
att använda tjänsten igen. Orsaken till
att det trots allt är färre som använder sig av den virtuella frågetjänsten,
är än så länge oklar. Även i Norge minskar
användningen av den norska motsvarigheten
till Fråga biblioteket och där efterlyser man
bättre marknadsföring av tjänsten. De flesta
bibliotek i Sverige länkar till Fråga biblioteket
men övriga aktörer som gör det är få. Men
det finns också ljusare statistik som visar
att antalet frågor per medverkande bibliotek
på forskningsbibliotekssidan har ökat med
 procent. Det är logiskt eftersom frågetjänsten under  ökat samarbetet mellan
folkbibliotek och forskningsbibliotek. Bland
annat har man lanserat en gemensam chattingång för användarna och har numera även
samma öppettider. Tjänsten bemannas alltid
av både folkbibliotekarier och forskningsbibliotekarier. Fråga bibliotekets flerspråkiga del
har däremot fått fler frågor jämfört med .
Även när det gäller den flerspråkiga delen har
samarbetet utvecklats och tjänsten är nu helt
integrerad i Fråga biblioteket. I dagsläget kan
man ta emot frågor på elva språk, inklusive
svenska och engelska. Under året ska en utvärdering göras av frågetjänsten under överinseende av . Det kan förhoppningsvis leda
till ytterligare utveckling av referenstjänsten,
hoppas bibliotekarierna på Fråga biblioteket.
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  nya insatser på
kulturområdet i sitt budgetunderlag för åren
– som har lämnats till kulturdepartementet. Kulturområdet bör förstärkas
med  miljoner kronor och frågor som rör
scenkonstområdet och Skapande skola prioriteras.
När det gäller biblioteksområdet välkomnas en utvärdering av bibliotekslagen och
en översyn av mål- och ansvarsfrågor inom
hela området. En effektivare användning av
offentliga resurser skulle ge ökad tillgång
till bibliotekens tjänster enligt Kulturrådet.
Man föreslår också att inköpsstödet förändras. Det nuvarande bidraget leder till ett alltför högt bidragsstöd för små kommuner som
i vissa fall kan få  kronor per barn jämfört
med  kronor per barn i större kommuner. Nu
föreslås att lägsta bidragsnivå bör sänkas från
  kronor till   kronor. Stora kommuner har större barnkullar och proportionellt
sett större behov av litteraturinköp, menar
man. En förändring i stödet kan frigöra medel
och istället finansiera läsfrämjande verksamhet, t ex Barnens bibliotek. Av myndighetens
anslag för litteratur och kulturtidskrifter är
drygt en fjärdedel inköpsstöd till folk- och
skolbibliotek och läsfrämjande insatser. För
ekonomins och effektivitetens skull välkomnas nationella utvecklingsprojekt och samarbeten inom området. Bland annat föreslås att
Barnens bibliotek och Regionbiblioteket i Västra Götaland bör få i uppdrag att fortsätta driva
webbplatsen på nationell basis. Ett sammanslaget anslag för bidrag till bibliotek, litteratur
och kulturtidskrifter skulle ge förutsättningar

för det. I dagsläget drivs Barnens bibliotek
med projektmedel från bidrag för läsfrämjande, dessutom kan verksamheten nog räknas
som permanent efter tio år på webben.
Tjänster som Fråga biblioteket och Bibliotek
 föreslås ingå i det nationella biblioteksrådet
Sverigebiblioteket. ”Det finns även allvarliga brister i informations- och medieförsörjningen på andra språk, vilket Internationella
biblioteket önskar åtgärda. Det är inte i längden hållbart att finansiera ny nationell gemensam biblioteksservice med medel avsedda för
befintlig verksamhet och utveckling”, skriver
man bland annat.
Kulturrådet föreslår att uppdraget att göra
kulturtidskrifter tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning överförs till Talboks- och punktskriftsbiblioteket (). Det
omdiskuterade prenumerationsstödet, som
ligger på –  kronor per bibliotek, vill
Kulturrådet avskaffa. Administrationen har
kostat för mycket och intresset hos biblioteken har varit lågt. Istället vill man stimulera till
användning av kulturtidskrifter på biblioteken
genom projektbidrag. Kulturrådet vill också
få rätt att ställa fler villkor när bidrag till tidskrifter betalas ut. Om villkoren inte uppfylls
ska pengarna kunna krävas tillbaka. Vidare vill
man att även tidskrifter med stark ekonomi
ska kunna få bidrag och inte enbart tidskrifter
som går med förlust vilket är fallet i dagsläget.
Detta för att stimulera mångfalden. Kulturrådet föreslår därför att anslaget till kulturtidskrifter och litterära evenemang ökar med
fem miljoner kronor från och med nästa år.
 

Månadens bibliotek
   missat att Strängnäs bibliotek utsetts till Månadens bibliotek av den nya tidningen ViLÄSER. Tidningen vill uppmärksamma Strängnäs bibliotek för ”ett mycket imponerande program med föreläsningar och bokcirklar”. Under våren gästas biblioteket och Multeum
av bland annat estradpoeten Solja Krapu, dragspelsmannen Ari Haatainen, författarna Elsie
Johansson, Jonas Karlsson och Anita Goldman.
Bibliotekschefen Christer Hermansson och hans medarbetare kan sträcka på sig!


Dilemma för biblioteket

Ska biblioteket ge svar till kommersiella frågetjänster som tjänar
pengar på svaren?
– Vi kan absolut tänka oss att ge biblioteken cred i våra svar, säger
vd:n för   till BBL.
  hjälpa kommersiella företag som tar  kr i avgift
för ett sms, undrade en medarbetare på Uppsala stadsbibliotek på
Biblist efter att ha fått en fråga från den kommersiella frågetjänsten
 . Biblioteket ställer naturligtvis upp och ger svar samtidigt som
det smarta företaget i sin tur tjänar pengar på svaret. Frågetjänsten
  har sedan starten i april förra året svarat på , miljoner frågor.
Företagets reklam gör gällande att kunderna kan sms:a in vilken fråga
som helst och få svar på den. Samtidigt har Konsumentverket, , fått
in en anmälan om det tvivelaktiga i att ta betalt för något som  
”tycker”. På frågan vad Fritidsresors logotyp föreställer, löd företagets
svar att ”man tyckte det såg ut som någon som ligger och glassar i solen”. Men Mikael Benckert, vd för Solnaföretaget Aahaa  som ligger
bakom numret  , tycker att det är rimligt att ta betalt för ett svar
på vad man tycker om en logga.
– Självklart gör vi en bedömning för att slippa ta religiös eller politisk
ställning. Vi informerar hellre om partierna eller religionen men ibland
kommer det en tolkningsfråga som i fallet med loggan, säger Mikael
Benckert.
Företaget har heller ingen policy för svaren på frågorna. Man vill
gärna knyta experter till företaget samtidigt som man säger att det
”ibland går lika bra med Google”. Användningen av Google varierar beroende på trafikvolymen och vilka typer av frågor som företaget får in. I
Östersund är man, enligt vd:n, en av traktens största arbetsgivare som
anställt ungdomar för att besvara frågorna.
– Exempelvis fick vi en fråga om vad Viking Lines båt Cinderellas
topplock vägde. Oavsett om det var ett skämt eller inte så ringde vi till
fartygets maskinchef som gav oss svaret.
Mikael Benckert menar att   även kan källbelägga materialet.
På en direkt fråga om hans företag kan tänka sig att hänvisa till biblioteket som källa, svarar han ja.
– Vi kan absolut tänka oss att ge biblioteken cred i våra svar, säger
han.
Anna-Stina Axelsson, utvecklingsledare på Fråga biblioteket:
– Vi är bättre och tillförlitligare men ur marknadsföringssynpunkt
kan det här vara ett sätt att synas för biblioteken. Kanske borde även
biblioteken se till att få ersättning från dessa företag.
Frågan som   ställde till Uppsala stadsbibliotek löd: Vilket är
det :e ordet på :e raden på sida  i boken ”Tomans huvud”, som
är skriven av Robert Jordan?

5PPTËCK VÍRA
BÚCKER FÚR UNGA LËSARE
!TT
TT ERBJUDA LËTTLËST ËR EN BRA VËG ATT LOCKA UNGA SOM ËR
OVILLIGA ATT LËSA .U HAR VI MÍNGA SPËNNANDE UNGDOMSBÚCKER
MED AKTUELLA ËMNEN 6AD SËGS TILL EXEMPEL OM -3.
SOM TAR UPP DET NYA BEGREPPET vGROOMINGv
,ËS MER OCH BESTËLL PÍ WWWLL FORLAGETSE
03 $U HAR VËL SETT ATT DU KAN ABONNERA PÍ
VÍRA UNGDOMSBÚCKER ,ËS MER PÍ VÍR WEBB

eBooks on OvidSP
Books@Ovid supports your research needs by combining classic and groundbreaking titles in a wide range of subject areas—
including the world’s largest online collection of core clinical
texts—with the industry-leading search and discovery capabilities of the Ovid interface. Get anytime, anywhere online
access to your essential textbooks. And as you link seamlessly
between chapters, topics and referenced websites, as you browse the table of contents, Books@Ovid transforms research information into knowledge.
t8IFUIFSZPVOFFEJOEFQUISFGFSFODFNBUFSJBM RVJDLBOTXFST
UPTQFDJmDDMJOJDBMRVFTUJPOT PSBTZOPQUJDWJFXPGBQBSUJDVMBS
topic, Books@Ovid is your resource of choice:
tɩFUPQSBOLFE NPTUIJHIMZSFGFSFODFEUJUMFTGSPNUIFXPSMET
leading publishers-with new titles added every week.
Individual titles and convenient collections covering all key
TQFDJBMUJFT BOE TVCTQFDJBMUJFT  TVDI BT WBSJPVT -88 %PPEZ
Collections, Lippincott’s Clinical Choice and McGraw-Hill
Science and Technology, as well as specialized collections for
Nursing, Oncology, Obstetrics and Gynecology, Sports Medicine, Pediatrics and more.
'PSBGSFFUSJBM QSJDJOHJOGPSNBUJPOPSBOZPUIFSSFRVFTUTQMFBTF
contact Jörn Hope at: jorn.hope@wolterskluwer.com
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Besserwisser

av Anders Mathlein

Ä

ntligen! Högdalenborna var glada
över att biblioteket kunde öppna
igen efter att ha varit stängt en
längre tid för flytt och ombyggnad. Folk strömmade till biblioteket på invigningsdagen, brydde sig mindre om mingel
och tal, mer om att utforska det nya biblioteket. Samtliga platser framför datorerna blev
snabbt ockuperade.
I slutet av februari öppnade det nya biblioteket – Stockholms första T-banebibliotek
beläget ovanför T-baneperrongen. Tanken
bakom är att biblioteken ska finnas där människor rör sig i vardagen. På invigningen var
de många som uttryckte sin entusiasm över
initiativet, däribland Per Sundgren, idéhistoriker och tidigare kulturborgarråd i Stockholm men framför allt: Högdalenbo.
– Många som inte tidigare visste var biblio-

teket fanns kan nu bara kliva rakt in i det, och
man behöver ju inte nödvändigtvis komma
hit för att låna böcker – biblioteken erbjuder
ju numera så mycket annat, säger Per Sundgren.
T-banans biljetthall, där det tidigare var
högt i tak, har fått lite lägre takhöjd för att
lägga golv till biblioteket. Från biljetthallen
går rulltrappan upp rakt in i biblioteket eller snarare loungen – som är öppen mellan
klockan 7–10 på morgonen men obemannad.
Där är det tänkt att man ska kunna slinka in på
morgonkvisten, dricka en kopp kaffe och läsa
tidningen, kanske lämna tillbaka en bok eller
ladda ner från Mediajukeboxen.
Det är ett experiment som man ännu ett par
veckor efter invigningen inte vet hur det kommer att falla ut. Helt enkelt av den anledningen att loungen inte har kunnat tas i bruk.

:  

Högdalens centrum stod klart 1959 och firar i år således 50-årsjubileum. I present fick man ett nytt
bibliotek ovanför t-banan.
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Tunnelbanebiblioteket invigt

Högdalenbon Per Sundgren var påtagligt nöjd
med att biblioteket öppnat igen.

– Det är lite pinsamt faktiskt men den har
inte kommit igång. Det är tekniken med dörrar och larm som ännu inte är löst liksom frågor kring nödutgångarna i biljetthallen. Men
nu har i alla fall glasgolvet över konstverket
kommit på plats, säger Kurt Ek, enhetschef
Möta Södra på Stockholms stadsbibliotek.
Det nya biblioteket har kostat 7 miljoner
kronor, är 850 kvadratmeter stort med ljusinsläpp från nästan alla håll. Här finns en vuxenavdelning, en barnavdelning med specialtillverkad inredning. Ytor kan lätt göras om för
program eftersom en del möbler är mobila.
Högdalens bibliotek med omkring 160 000
besök per år hör till ett av Stockholms större.
– Det är stort tryck också efter nyinvigningen, säger Kurt Ek.
Under året kommer ytterligare två T-banebibliotek att öppnas i Stockholm: ett vid
Bredängs T-bana och ett i Östermalmstorgs
tunnelbanestation. Dessa blir dock mindre än
Högdalens bibliotek.


Föreningsnytt
Material till föreningsnytt mailas till:
pax@biblioteksforeningen.org

Forskning och lärande vid
årets Biblioteksdagar
Rummet och rymden

Årets Biblioteksdagar
erbjuder ett brett utbud av
olika föreläsare. Fredagen
inleds med ett samtal
om Biblioteksrummets
möjligheter och
begränsningar.

Det är årets Bengt Hjelmqvistpristagare Åke Nygren som leder
ett samtal om biblioteksrumUppsala 13-15 maj
mets möjligheter och begränsningar, IRL och i virtuella världar. Åke Nygren är till vardags projektledare för Kista lärcenter och EU-projektet LiteraTour in Library 2.0.
Några av de frågor som kommer att tas upp är hur kan det virtuella
gestaltas i det fysiska rummet, och vice versa, hur kan det fysiska
återskapas i det virtuella rummet? Var börjar och slutar hybridbiblioteket egentligen? Vilka konsekvenser får upplösningen av det fysiska
rummet för bibliotekens uppdrag? I samtalet deltar Ingvar Sjöberg,
konstnärlig ledare på Interactive Institute, Linda Tillander, assistent,
Regionbibliotek Halland och medskapare till Biblioteksavatarerna.se
samt Marcus Hamburger, Interaction Designer, Chalmers.
Anmäl dig till Biblioteksdagarna idag. Hela programmet och anmälningsformulär hittar du på föreningens hemsida www.biblioteksforeningen.org.

Våra konferenser
16–17 april
Det beror på – kurs i biblioteksjuridik, Stockholm
23–24 april
Fängelsebibliotekskonferens, Lindesberg
27 april
Låntagaren i den globala byn : nationell konferens om fjärrlåne- och referensarbete, Stockholm
13–15 maj
Biblioteksdagarna, Uppsala

Barbro Bolonassos (th) i samtal med IFLAs presidentm elect Ellen Tise vid Biblioteksdagarna i Luleå.

Greta Renborgs pris till
Barbro Bolonassos
Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris för marknadsföring går 2009 till Barbro Bolonassos, Fisksätra bibliotek. Hon tilldelas priset för ”ett imponerande, idogt och långsiktigt interkulturellt
biblioteksarbete som satt människan och språket i fokus. Barbro
Bolonassos har gjort Fisksätra bibliotek till en ockuperad frizon!”
Barbro Bolonassos är född i Söderköping och har en gedigen erfarenhet från biblioteksvärlden som barnbibliotekarie, bokbussmedarbetare och från en rad folkbibliotek runt om i Sverige. Sedan 1997 är
Barbro Bolonassos enhetschef vid Fisksätra bibliotek i Nacka. Biblioteket är idag mycket välbesökt och en viktig demokratisk mötesplats
för medborgarna i närområdet.
Juryn har bestått av Gunnar Südow, bibliotekskonsulent, juryordf,
Göteborg, Gunilla Berglund, informationssekreterare, Kulturförvaltningen i Stockholm, Anders Johansson, sjukhusbibliotekschef,
Helsingborg, Conny Persson, bibliotekschef, Gävle, och Henriette
Zorn, chefredaktör för Biblioteksbladet.
Svensk Biblioteksförening delar i år för 22:e gången ut Greta Renborgs marknadsföringspris. Det sker den 14 maj under Biblioteksdagarna i Uppsala. Priset utgörs av ett diplom och en prissumma om
25 000 kr.

Mer information och anmälan på vår hemsida www.biblioteksforeningen.org
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Åke Nygren
får Bengt
Hjelmqvists pris
Bengt Hjelmqvists pris för framstående
insatser på folkbiblioteksområdet tilldelas
Åke Nygren, Stockholm. Åke Nygren är anställd vid Stockholms stadsbibliotek och
Regionbibliotek Stockholm bl a som projektledare på Kista bibliotek och lärcenter.
Ur juryns motivering: ”Åke Nygren har
testat och implementerat olika verktyg för
kommunikation mellan bibliotek och brukare som till exempel virtuella mötesplatser,
videokonferenssystem, microbloggning och
podcasting. Åke är pionjären som vaskar
fram guldkornen ur den aldrig sinande digitala floden.
Åke Nygren har en unik position i Bibliotekssverige, ingen har som han tagit sig an
ett praktiskt förhållningssätt till modern,
interaktiv biblioteksutveckling med hjälp
av webbaserade hjälpmedel. Och dessutom
sett till att generöst sprida sina kunskaper
och sina utvecklingsidéer till oss andra. Åke
har också skapat många kontakter med
andra aktörer utanför biblioteksvärlden. Han
bygger nätverk i fysiska och virtuella miljöer
som till exempel språkcaféer.”
Priset delas ut under Biblioteksdagarna
i Uppsala och består av ett stipendium på
25 000 kronor.
PAx
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Tre motioner till föreningens årsmöte
Till föreningens årsmöte den 13 maj har det inkommit tre motioner. En om
fond för forskning, en angående ersättning för förlorad arbetsförtjänst och en
motion om konsekvenserna av en Dewey-övergång för folkbiblioteken.
Föreningen Bibliotek i Samhälle har genom Lena Lundgren motionerat om att styrelsen ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en fond för forskning
och utvecklingsprojekt.
Styrelsen skriver i sitt bifallsyttrande att
de delar motionärens uppfattning att dessa
frågor ska ges större utrymme i föreningens
verksamhet. Styrelsen pekar på att föreningen under flera år arbetat med att förstärka området. Bland annat har kansliet
en utredare med ansvar för forskningsfrågor, olika forskningssamarbeten har inletts
och forsningsöversikter har tagits fram.
Inriktningen syns också i förslaget till verksamhetsinriktning där forsknings- och utvecklingsfrågorna på olika sätt lyfts fram.
I budgeten föreslås att föreningen inför ett
särskilt forskningsinitierande stöd och ett
utvecklingsstöd.
Medlemmar från biblioteken i Töreboda,
Mariestad, Tidaholm, Falköping, Linköping
och Vara har motionerat om att föreningen
bör införa en möjlighet till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid styrelseuppdrag
inom Svensk Biblioteksförening. Motionärerna ser nackdelar med dagens system där styrelsen, förutom arbetsutskottets ledamöter
och programutskottets ordförande, utför ett
ideellt arbete.
Motionärerna menar att dagens system
kan leda till problem för medlemmar från
små bibliotek att ställa upp i föreningens
styrelse. Tiden för styrelseuppdraget kan
vara svårare att klara inom ramen för de befintliga personalresurserna på biblioteket
och ett annat scenario skulle kunna vara att
en chef inte tycker att en medarbetare ska
ägna sig åt styrelsearbete i Svensk Biblioteksförening på sin arbetstid. Alternativen
för en medarbetare i detta fall blir enligt dagens praxis att antingen ta tjänstledigt och
utföra uppdraget ideellt eller helt avstå från
styrelseuppdraget. För att lösa detta föreslår
motionärerna att föreningen kan ersätta förlorad arbetsförtjänst i samband med styrelsemöten.
Styrelsen sympatiserar med motionärerna men vill i stället pröva om införandet av
ett sammanträdesarvode kan vara ett sätt
att uppnå det motionärerna efterlyser. Ett
sammanträdesarvode ger samma möjligheter för en uppdragstagare att ta tjänstledigt
men innebär mindre administration för föreningen.

Den tredje motionen är från Eva Fred och
Lena Lundgren som på uppdrag av barnbibliotekskonsulenterna vid länsbiblioteken
motionerat om att styrelsen får i uppdrag att
beskriva, analysera och kostnadsberäkna
konsekvenserna för folkbiblioteken att införa
Dewey och också anlägga ett barnbiblioteksperspektiv.
Styrelsen anser inte att en sådan konsekvensanalys är nödvändig utan anser sig ha
haft tillräckligt underlag för sitt principiella
ställningstagande att det allmänna biblioteksväsendet i Sverige bör använda sig av
samma klassifikationssystem och att konsekvensen av Kungl bibliotekets beslut blir
en övergång till Dewey. Inte minst är detta
också viktigt för att möjliggöra tillskapandet av en gemensam katalog med KB som
huvudman. KB har redan aviserat att man tar
på sig de centrala kostnaderna för ett införande av Dewey, liksom att de avser att stödja övergången. I den uppgiften anser Svensk
Biblioteksförening att det ingår att löpande
ta ställning till hur övergången ska ske och
hur eventuella konsekvenser ska mötas. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.
PAx

Scenprogram under
Bok & Biblioteksmässan
Vill ni presentera era utvecklingsprojekt?
Vill ni berätta om era succéer? Har ni idéer ni
vill sprida vidare till andra bibliotek runt om i
landet? Nu finns den möjligheten under Bok
& Biblioteksmässan i Göteborg 24–27 september. Svensk Biblioteksförening fortsätter
satsningen med en speciell Biblioteksscen i
E-hallen under mässans två första dagar. Vi
inbjuder därför alla institutionella medlemmar att komma med förslag på scenprogram
och presentationer. Vi kommer sedan att
göra ett urval av förslagen.
Ett scenprogram är ca 10 minuter långt.
Föreningen står för scenhyra o liknande, alla
övriga kostnader i form av resor, logi och
entré står respektive medverkande för. Scenen är ett bra tillfälle att presentera intressanta biblioteksprojekt och satsningar för
mässans alla deltagare. Är ni intresserade av
att medverka skickar ni er idé till Peter Axelsson på vårt kansli pax@biblioteksforeningen.
org. Intresseanmälan till scenprogrammet
vill vi ha senast 25 maj.
PAx

Inga och Ulrika föreslås till styrelsen
Inga Lundén, stadsbibliotekarie i Stockholm, föreslås av valberedningen till ny ordförande för Svensk Biblioteksförening efter
Britta Lejon som avgår vid årsmötet i maj.
– Frågorna biblioteksvärlden idag ställs
inför är mer komplexa än någonsin, säger
Inga Lundén. När media laddas ned hemifrån och Google blivit folkets referensdisk
ställs högre krav än så på biblioteken. Det är
utmaningar som jag ser fram emot att dela
med de innovativa och erfarna kollegorna i
styrelsen, föreningens aktiva medlemmar
och många vänner och institutioner i samhället utanför.
– Om nyfikenheten är min drivkraft, så är
orden min glädje, fortsätter Inga Lundén.
Dessa två ingredienser förenar mina två
yrkesval, journalist och bibliotekarie. De utgör också grunden för min starka tilltro till
bibliotekens nödvändighet. Idag mer än någonsin.
Inga Lundén är Stadsbibliotekarie i Stockholm och har tidigare haft ledande befattningar i Göteborg och Gävle. Hon är också
ledamot i Stockholms universitetsbiblioteks
styrelse och har även erfarenhet från en rad
nationella referens- och styrgrupper.
– Strategiskt viktiga frågor som digitalisering, nationella strategier och internationell samverkan är frågor som står högt på
dagordningen för de svenska biblioteken.
I det arbetet kommer Inga Lundéns breda
och djupa engagemang för olika bibliotekskategorier tillsammans med hennes stora
nätverk, nationellt och internationellt, att
vara en verklig och viktig tillgång för Svensk
Biblioteksförening, säger valberedningens
ordförande Katinka Borg.
Förutom Britta Lejon avgår även Birgitta
Hansson, Örebro. Där föreslår valberedningen Ulrika Domellöf Mattsson som ny
ledamot. Ulrika Domellöf Mattsson arbetar
vid Naturvårdsverkets bibliotek och har under flera år varit en drivande kraft i Svensk
Biblioteksförenings nätverk för statliga bibliotek.
Valberedningen har bestått av Katinka
Borg, Länsbibliotek Jönköping (ordf.), Katarina Forsström, Malmö stadsbibliotek,
Johanna Hansson, Stockholms stadsbibliotek, Gunilla Lilie Bauer, Riksdagsbiblioteket
och Mats Lindquist, Kungl. Biblioteket.
Årsmötet hålls onsdagen den 13 maj kl
15.00 i Uppsala Konsert & Kongress. Årsmöteshandlingarna skickas i mitten av april till
alla medlemmar i föreningen.
PAx

Inga Lundén.

Ulrika Domellöf Mattsson.

Inga Lundén listar fyra huvudområden för sitt
engagemang i Svensk Biblioteksförening
Innehållsdelning
Upphovsrätten måste säkras i modeller
som inte hotar det fria flödet av information
och bibliotekens fria utlåningsrätt. Det gäller ”Open Access” till de forskningsrön som
samhället en gång finansierat via universitets- och forskningsbiblioteken. Det gäller
det mervärde som produceras av bibliotekens medarbetare och användare.
Infrastruktur
Infrastrukturfrågan har drivits framgångsrikt av Svensk Biblioteksförening och ett antal andra aktörer. Den har nu landat i ett förslag från Kulturutredningen. En gemensam
infrastruktur sparar på sikt mycket resurser
åt lokal utveckling, genom kollaborativa lösningar med strukturer för innehållsdelning.
De som vinner mest på det är det finmaskiga
nät av små bibliotek över hela landet, som
krävs för att säkra den fria tillgången till inspiration och information. Det förslag som
nu ligger med KB som samlande biblioteksmyndighet är det närmaste vi kommer på
flera år. Nu gäller det att se de långsiktiga
möjligheterna, inte de omedelbara hindren.

Internationalisering
Internationalisering innebär för mig inspiration och samarbeten långt över nationsgränserna. Litteratur och kunskap känner
inga sådana gränser. Människor rör sig - mer
eller mindre frivilligt och fritt - över världen.
Biblioteksvärlden är till sin natur generös
med sina erfarenheter och delar de flesta
och viktigaste frågorna. Intressant är att
lösningarna skiljer sig åt och inspirerar till
nytänkande. Svensk Biblioteksförening ska
vara en aktör som vidgar vyer och möjliggör
erfarenhetsutbyten.
Inkluderande
Det övergripande viktigaste att människor
känner sig inkluderade, sedda, tillhöriga en
gemenskap. Utan det faller samhället samman i delar, subgrupper vars gemenskap är
utanförskapet. Här är bibliotekens uthållighet och hållning avgörande för människors
tillgång till språk, identitet, trygghet, självkänsla. Svensk Biblioteksförening kan bidra
till utbildning och utbyte - men också genom
att sätta stort värde på närheten till medlemmarna och erbjuda gemenskap i en glad
och inkluderande förening.
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Verksamhetsinriktning 2010–2011
Det är en ny form på föreningens verksamhetsinriktning som styrelsen
lägger fram till årsmötet i maj. Texten har kortats och preciserats och när det
gäller inriktningen föreslår styrelsen en tydligare satsning på forskning och
utveckling.

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för
Svensk Biblioteksförening 2010-2011
Vision och vilja
Alla människor lever i frihet, demokrati och
tolerans och har samma värde, rättigheter
och möjligheter.
Alla människor har tanke- och yttrandefrihet, fri och obegränsad tillgång till kunskap
och information samt tillgång till utbildning,
livslångt lärande, personlig- och kulturell utveckling.
Alla människor har under alla skeden i livet
god och likvärdig tillgång till en biblioteksservice av hög kvalité som omfattas av en
ändamålsenlig bibliotekslag och en välutvecklad nationell bibliotekspolitik.
Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen
samlar och verkar för alla typer av bibliotek
genom att informera om bibliotek och dess
verksamhet, skapa debatt och bilda opinion,
bedriva lobbning samt främja forskning och
utveckling.
Svensk Biblioteksförening:
*Synliggör och argumenterar för bibliotekens
betydelse, förutsättningar och utmaningar
och arbetar för en ändamålsenlig bibliotekslag och en nationell bibliotekspolitik.
*Följer utvecklingen inom olika politikområden som har betydelse för biblioteken och
föreslår åtgärder och insatser för att stärka
biblioteksverksamheten.
*Tydliggör och argumenterar för bibliotekens betydelse för utbildning, forskning, demokrati, informations- och yttrandefrihet,
kulturarv, läsutveckling, personlig- och kulturell utveckling samt samhällsinformation.
*Samarbetar med närliggande institutioner
och organisationer och påverkar beslutsfattare på olika nivåer.
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*Tillhandahåller en ledande branschtidskrift
(BBL) för biblioteksdebatt och spridning av
kunskap, trender och aktuell utveckling.
*Bevakar och förmedlar ny biblioteksrelevant forskning och utbildning, identifierar
nya undersökningsområden och uppmärksammar behov av ny forskning.
*Samverkar med olika aktörer och skapar
kontakter mellan forskningen och utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskapsområdet och biblioteken/praktikerna.
*Erbjuder såväl arenor för debatt, åsiktsutbyte och medlemsengagemang som ett brett
utbud av seminarier och konferenser.
*Bidrar till kunskap om bibliotekens förutsättningar, roll, uppdrag och kvalitet genom
egna undersökningar samt genom att bevaka och sprida andra undersökningar, utredningar, goda exempel och fakta.
* Främjar biblioteksutveckling t ex genom
att ge institutionella medlemmar stöd till
olika utvecklingsinsatser.
*Delar ut priser för att uppmärksamma insatser inom området informations- och biblioteksvetenskap, biblioteksverksamhet och
biblioteksutveckling samt litteratur och författarskap.
*Deltar i arbetet med att underhålla klassifikations-, katalogiserings- och indexeringssystem som stöd för biblioteksverksamheten.
*Stimulerar internationellt samarbete och
utbyte genom samarbete med de nordiska
biblioteksföreningarna, medlemskap i relevanta internationella organisationer samt
genom resestipendier till medlemmarna.

Ny rapport –
Användningen
och attityderna
Svenskarna gillar sina bibliotek. Folkbiblioteken hamnar i den absoluta toppen både
vad gäller jämförelser av kvalitén på olika
kommunala verksamheter och i rankningen
av förtroendet för olika samhällsinstitutioner. Det visar SOM-institutets undersökningar.
För att förbättra kunskaperna både om
vad som är positivt och glädjande och om det
som ännu inte fungerar tillräckligt bra bad
Svensk Biblioteksförening SOM-institutet
att ställa ett utökat antal frågor om biblioteken i deras årliga riksundersökning. Materialet har nu bearbetats och i rapporten Användningen och attityderna gör Lars Höglund
och Eva Wahlström en analys av svaren och
kopplar dem till andra undersökningar om
biblioteken och deras användare.
Rapporten presenterades vid föreningens
forskardag i mars och har skickats ut till alla
institutionella medlemmar. Rapporten går
att ladda hem som pdf-fil på föreningens
hemsida och kan beställas från föreningens
kansli.

Kalendarium
Maila info till kalendariet: pax@biblioteksforeningen.org
för vidare info se http: //www.biblioteksforeningen.org
14 april, Linköpings stadsbibliotek
Bästa formen? En dag om olika
sätt att driva bibliotek
Arr: Svensk Biblioteksförening,
Regionföreningen för Östergötland
och Jönköpings län
16–17 april, Skepparholmen
Det beror på – kurs i
biblioteksjuridik
Många biblioteksmedarbetare ställs
ibland inför juridiska problem. Vilka
regler gäller för barn och lånekort?,
Vad ska man tänka på vid upphandling? Det är några av de frågor som
tas upp under kursen som riktar sig
till bibliotekschefer och bibliotekarier
inom såväl folk- som forskningsbibliotek.
Arr: Svensk Biblioteksförening
Mer info: www.biblioteksforeningen.
org
20 april, Uppsala
Vårt bibliotek – eller
användarnas?
Slutkonferens för projektet Det frågeorinterade biblioteket:; ett tillgängligt bibliotek på besökarens villkor.
Arr: Regionbibliotek Stockholm och
Länsbibliotek Uppsala
21 april, Stockholms universitet
The Adam Helms Lecture 2009
Årets Lecture hålls av författaren och
kritikern Alberto Manguel på temat
The End of Reading.
Arr: Svenska Förläggareföreningen
och Stockholms universitetsbibliotek
22–24 april, Bergen, Norge
Åpne bibliotek! Transaksjon –
relasjon – mobilitet
Halmstadkonferensen 2009
arrangeras i Bergen, Norge.
Arr: Regionbibliotek Halland m fl.
23 april, Över hela landet
Världsbokdagen firas 23 april!
23–24 april, Malmö
Framtidens skolbibliotek
Mer info: www.pedc.se
23–24 april, Lindesberg
Fängelsebibliotek gör skillnad
Svensk Biblioteksförening bjuder in
till en nationell konferens om biblioteksservice inom kriminalvården.
Arr: Svensk Biblioteksförening
Mer info: www.biblioteksforeningen.
org/

27 april, Stockholm
Låntagaren i den globala byn
Låntagaren i den globala byn: nationell konferens om fjärrlån och referensarbete
Arr: Informations- och lånecentralerna Stockholm, Malmö och Umeå
samt Svensk Biblioteksförening
Mer info: www.biblioteksforeningen.
org

14–15 maj, Stockholm
ABM-seminarium: Med objektet i
centrum II
ABM-centrum vill med uppföljningsseminariet Med objektet i
centrum II återigen sätta fokus på de
visuella objekten i våra samlingar.
Arr: ABM-centrum
Mer info: www.abm-centrum.se/
med_objektet_2009.htm

23–27 augusti, Milano
75th IFLA General Conference and
Assembly
World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference
and Assembly. ”Libraries create futures: Building on cultural heritage”
Arr: IFLA
Mer info: www.ifla.org/IV/ifla75/
index.htm

6 maj, Stockholm
Definitely, maybe eller Do the
right thing
Arr: Karolinska Institutet universitetsbiblioteket och Regionbibliotek
Stockholm
Mer info: www.regionbiblioteket.se

19 maj, Stockholm
Definitely, maybe eller Do the
right thing
Arr: Karolinska Institutet universitetsbiblioteket och Regionbibliotek
Stockholm
Mer info: www.regionbiblioteket.se

7–8 maj, Stockholm
Nätverkskonferens för
lärarutbildningsbibliotek
Arr: Lärum/Stockholms universitetsbibliotek i samarbete med
Svensk Biblioteksförenings nätverk
för bibliotek som arbetar med lärarutbildningar
Mer info: www.sub.su.se/omsub/
visaevenemanget.aspx?eid=87

28–29 maj, Middelfart
Dansk fjernlånskonference
Arr: Bestyrelsen for Forum for Fjernlån, Danmark
Mer info: www.dfdf.dk

16–19 september, Hanaholmens
kulturcentrum i Esbo, Finland
Skolbiblioteket – det osynliga
barnet?
Nordiska Skolbibliotekarieföreningen
inbjuder till konferens i Finland september 2009. Temat för konferensen
är: Skolbiblioteket – det osynliga
barnet? – Skolbibliotekets pedagogiska roll.
Arr: Nordiska Skolbibliotekarieföreningen

8 maj, Malmö
Skönlitteraturen i fokus
Arr: Regionbibliotek Skåne, Malmö
stadsbibliotek och Högskolan i
Malmö
Mer info: www.skane.se/templates/
Page.aspx?id=242198

14–16 juni, Aarhus, Danmark
Next library – international unconference in Aarhus
Next library invites you to join and
co-create an un-conference presenting: 20 speakers & moderators from
8 countries, 14 workshops, 12 poster
sessions. Networking, mingling, energizers, creative exercises & outdoor
games Get2Gether, speed-dating,
Dinner Party 2.0 with dance, dinner
& wine.
Arr: Århus Kommunes Biblioteker i
samarbejde med et bredt netværk
Mer info: nextlibrary.net

13–15 maj, Uppsala
Biblioteksdagarna 2009 – Rummet
och Rymden
Svensk Biblioteksförening bjuder in
till Biblioteksdagarna i Uppsala 2009
för att diskutera biblioteksrummets
betydelse i dagens samhälle.
Arr: Svensk Biblioteksförening
Mer info: www.biblioteksforeningen.
org
14–15 maj, Köpenhamn
Nordisk Arkiv- og
Researchkonferens
Konference med danske og internationale oplægsholdere, der sætter
fokus på mediebibliotekarers og
researcheres udfordringer og arbejdsvilkår i dagens mediebillede.
Arr: Mediegruppen Danmark
Mer info: mediegruppen.info/

8–12 juni, Nymindegab, Danmark
NordINFOLIT:s sommarskola
Arr: NordINFOLIT
Mer info: www.dfdf.dk

24–27 september, Svenska
Mässan, Göteborg
Bok & Bibliotek 2009
Arr: Bok & Bibliotek i Norden AB
Mer info: www.bok-bibliotek.se
14–15 oktober, Högskolan i Borås
Mötesplats inför framtiden
Arr: Borås Stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan i Borås
Mer info: www.hb.se/wps/
portal/!ut/p/c1/
3 december, Stockholm
Medlemsmingel
Svensk Biblioteksförening inbjuder
alla medlemmar och vänner till mingel torsdagen den 3 december.
Arr: Svensk Biblioteksförening

29 juni – 3 juli, Stockholm
EBLIP Evidence Based Library and
Information Practice Conf.
Karolinska Institutet University
Library welcomes you to the 5th Evidence Based Library and Information
Practice Conference.
Arr: Karolinska Institutets Universitetsbibliotek
Mer info: eblip5.kib.ki.se
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Posttidning
Biblioteksbladet
Box ,   Stockholm

Samarbete uppfyller målen
– med FreeLib!
Vi går en spännande framtid till mötes – skolbiblioteket skrivs med största sannolikhet in i skollagen! Detta, i
kombination med biblioteksplanernas direktiv, gör FreeLib till ett oslagbart verktyg för samverkansmöjligheter.
Ett modernt skolbibliotek är ett instrument för skolutveckling. Det kan vara både skolans hjärna och hjärta
– ett pedagogiskt centrum som genomsyrar skolans arbete.
FreeLib är alltså ett pedagogiskt verktyg, en webbaserad och komplett skolmodul som har tillgång till kommunens
kraftfulla bibliotekssystem: BOOK-IT eller LIBRA.SE. FreeLib utvecklas hela tiden med skolans behov för ögonen.
Under 2009 är Lunds skolor pilot för att utröna Axiell Arenas potential för skolbruk!
Källkritiskt tänkande. I FreeLib söker eleverna information och fakta som de behöver i sitt skolarbete. FreeLib
sorterar material från hela skolan – och hela världen. Eleverna kan med hjälp från pedagoger och bibliotekspersonal, med FreeLib som stöd, ges möjlighet att utveckla ett reflekterande förhållande till medierna.
Stimulering av läsutveckling. Genom FreeLib är det lätt för eleverna att hitta såväl skön- som facklitteratur
som väcker läsglädje och inspirerar till läsutveckling. I FreeLib är både skol- och kommunbibliotekets böcker
sökbara för alla elever och detta främjar också de kulturpolitiska målen.
Samarbete. Med FreeLib uppfyller kommunen en del av biblioteksplanen som säger att samarbete mellan
skol- och kommunbibliotek ska stärkas. Ett samarbete ger tillgång till ett varierat utbud och varierade lärmiljöer.
Välkommen till det stadigt växande FreeLib-gänget! Totalt 59 kommuner arbetar nu med systemet och de senaste
kunderna finner vi i Huddinge, Hudiksvall, Kalix, Kiruna, Lidingö, Västerås och Östersund.

Lund 046 270 04 00
Göteborg 031 710 29 50
Stockholm 08 705 80 17
www.axiell.se

