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Upplev nya CS Library
Efter fyra års utveckling och ovärderlig input från våra
kunder lanserar vi nu tredje versionen av CS Library med
många fantastiska nyheter t. ex. OLA och CS-snabbsök.
OLA, Open Library Access ger
biblioteken valfrihet och möjliggör samverkan oberoende av
bibliotekssystem. Med ett öppet
gränssnitt mot omvärlden
erbjuds nya möjligheter för
biblioteken att integrera med
olika plattformar. CS Library 3
ger blixtsnabba sökningar i katalogen, integrering av externa databaser och sammanfogar allt med besökarnas
mervärden.
För mer information om 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
”Vi måste ta plats!”. Hur ofta har inte
detta mantra upprepats i biblioteksvärlden. År ut och år in. Vi måste ta plats.
Men uppenbarligen händer inget för annars skulle ju inte det här vara ett återkommande tema. Hur ska man förstå det
här?
I dessa sammanhang talas det ofta om
dåligt självförtroende, att inte bli sedd och uppskattad, inte värderad etc. ”Ja, nu måste vi borsta upp
oss, träda fram, komma ut, sluta vara mesiga, kompetensutveckla oss ännu mer, göra oss hörda och
vara de informationsspecialister vi är födda till att
vara…”. Man får bilden av en kår med kroniskt dåligt
självförtroende. Men stämmer den? Är den inte bara
ett uttryck för allmän kverulans som man lite slappt
kan gömma sig bakom? Eller betyder ”Vi måste ta
plats” att någon annan ska göra jobbet och så att
säga ta den platsen åt oss…?
Det var när jag lyssnade på Åse Hedemarks presentation av sin avhandling ”Det föreställda biblioteket” på Biblioteksdagarna, som funderingarna
väcktes.
I avhandlingen har hon undersökt debatter och
diskussioner om folkbibliotek i TV, radio och dagspress från 1970-talet till och med 2006. Hon har
granskat vilka föreställningar om folkbibliotek
som förts fram och vilka positioner olika aktörer
har intagit i debatten. Hon fann bl a att det är den
bokliga diskursen som dominerat debatten; att det
företrädesvis är manliga författare som dominerat
diskussionen och påverkat den massmediala bilden
av bibliotek och bibliotekarier; att biblioteksföreträdarna själva har varit relativt osynliga i de samtal
som förts utanför skrået. Inte sällan har de anslutit
sig till författarnas åsikter.
Resultatet är en begränsad (traditionell) bild av
biblioteket och dess verksamhet vilket också påverkar användarnas bild av biblioteket. Åse Hedemark
anser att biblioteksanställda måste komma ut mer i

Henriette Zorn
debatten, berätta om allt det de gör, att
bibliotek är så mycket mer än böcker och
peka på bibliotekens positiva effekter.
Inte tu tal om att bilden av biblioteket
behöver nyanseras, vilket också i viss
mån har skett på senare år. Problemet
är bara att om Aftonbladet har att välja
mellan en debattartikel av en ilsken Jan
Myrdal och en text om folkbibliotekens betydelse
för integrationen – gissa vilken de tar? Så ser den
mediala dramaturgin ut och det måste man, oavsett
vad man tycker om det, förhålla sig till. Och att män
dominerar debatten – det är sannerligen inget exklusivt för biblioteksområdet.
Vill man ta makten över samtalet kan man inte
motståndslöst och med varm hand överlåta problemformuleringsprivilegiet till andra.
Läs gärna Joacim Hanssons recension av Åse
Hedemarks avhandling i detta nummer.
*
Detta skrivs i hänryckningens tid – en tid vi förknippar med vackert väder, prunkande grönska, intensiv
fågelsång och en rad rituella passager: bröllop, avslutningar, konfirmationer… Hänryckning, enligt
ordboken oemotståndlig förtjusning. Vid horisonten
tornar sig dock mörka moln. Vad händer med kulturen i kommunerna i finanskrisens spår? På BBL
håller vi på att ta reda på det och återkommer till
hösten med en lägesrapport. Christer Hermansson,
tar plats och lyfter modigt frågan i en debattartikel i
DN (27.5). I spåren av krisen hotar ekonomiska nedskärningar i kommunerna. Biblioteken kommer
inte undan.
”Det vi kan göra som ansvariga chefer är att
argumentera på bästa ekonomiskt och instrumentellt rationella sätt…”, skriver Hermansson.
Nu, kanske mer än någonsin, är det läge att ta
makten över problemformuleringsprivilegiet.
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Raffaela Campidoglio, undersköterska och utbildat läsombud, tillsammans med vårdtagare på äldreboendet Päronskogen i Malmö.

Som enda bibliotek i landet
deltog Malmö stadsbibliotek
i den nationella satsningen
Kompetenssteget. Inom
ramen för projektet fick några
bibliotekarier i uppdrag att genomföra läsombudscirklar för
personal från äldreomsorgen.
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affaela campidoglio, undersköterska och utbildat läsombud,
förbereder en lässtund på äldreboendet Päronskogen i Malmö. På
bordet ligger en nästan sönderläst bok som
har hängt med sedan hennes skoltid. Mellan
pärmarna finns dikter och korta berättelser av
kända författare.
– De handlar om gamla tider. Det tycker

både de boende och jag om att höra, säger
hon.
Efter lite bläddrande faller valet på en novell av Jan Fridegård. Sex äldre damer bänkar
sig i en läshörna med bekväma fåtöljer, två
mindre soffor och en hylla med böcker och
cd-skivor. Raffaela Campidoglio läser klart,
tydligt och medryckande. Då och då tittar hon
upp från boksidorna för att förvissa sig om att
alla hänger med. I bakgrunden hörs ett stilla
slammer från köket. Åhörarna låter sig inte
störas utan lyssnar uppmärksamt på berättel-

sen. Ibland avbryter de med frågor eller spontana kommentarer.
När novellen är slut spinner Raffaela Campidoglio vidare på deras kommentar. Sakta men
säkert övergår lässtunden i ett samtal om hur
det var att växa upp på landsbygden förr. Det
är något åhörarna känner till. Plötsligt väcks
känslor och minnen till liv. Damerna berättar
vilka djur som fanns hemma på bondgården,
om skolan och vilka dansställen som var populära. Alla har inte lika lätt för att uttrycka
sig, men att lässtunden har haft en uppiggande effekt på dem är tydligt.
”Det är härligt med högläsning”, säger
Maria, 89 år, när det är dags att bryta upp. De
andra håller med. ”Blir det mer sen?” frågar
Edla, 94 år.
– Vi tar nyheterna om en stund, lovar Raffaela och undrar vart tidningarna har tagit
vägen. De låg här nyss.
– De gamla vill gärna höra nyheter, förklarar hon när tidningsmysteriet är löst.
– Det engagerar dem. Då visar de vad de
tycker om det som sker ute i samhället. Vi
håller oss till tidningen 8 sidor från ll-förlaget som ger bra sammanfattningar om olika
nyheter. Läsningen har blivit en naturlig del
av vardagen. Vi läser mest på eftermiddagen
under kaffestunden när alla är samlade. Det är
den lugna timmen innan vi börjar förbereda
maten. Personalen turas om att läsa. Vissa är
mer intresserade än andra. Böckerna tar vi
med oss själva eller lånar från biblioteket.
– Hela december tände vi ljus och läste julberättelser. Det var mysigt. Ser du den gula
boken i hyllan? Festa och fira handlar om årets
högtider förr och nu. Den plockar vi fram till
helgerna.
Raffaela Campidoglio arbetade länge inom
hemtjänsten innan hon började på Päronskogen för ett par år sedan. Äldreboendet har ett
trettiotal vårdtagare med demenssjukdomar
i olika stadier. Marie Liljekvist, som ansvarar
för verksamheten, uppmuntrade personalen
att utbilda sig till läsombud.
– Jag anmälde mig direkt, berättar Raffaela
Campidoglio.
– Jag har alltid tyckt om att läsa. Jag läste

mycket för mina barn när de var små. Sedan
för mina barnbarn. Det är underbart att läsa
för de gamla. Lässtunderna ger ett lugn, en
trivsam stämning och skapar gemenskap. På
kursen fick vi träna på att läsa för publik. Det
gäller ju att fånga lyssnarnas intresse. Kursen
gav mig också större bokkunskap. Jag kände
t ex inte till ll-böckerna förut.
Numera framträder Raffaela Campidoglio på fortbildningsdagar för vårdpersonal
i Skåne. Tillsammans med andra läsombud
inspirerar hon kolleger att komma igång med
högläsning. Nästa tillfälle är en konferens
om kultur i vården i Hässleholm. Den ser hon
fram emot.
Utbildningen av läsombud ingick i den
nationella satsningen Kompetensstegen.
Åren 2005-2007 avsatte regeringen drygt en
miljard kronor för att stödja kommunernas
långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg för äldre.
Områden som prioriterades var rehabilitering, demensvård, vård i livets slutskede och
hälsofrämjande insatser.
Malmö stadsbibliotek var det enda bibliotek
i landet som kopplades in i projektet. Bibliotekarierna Susan Hamid Nilsson, Margareta
Stenvall och Anni Söderlind fick i uppdrag
att genomföra läsombudscirklar för personal
från äldreomsorgen. Intresserade anmälde
sig och kurserna kom igång som planerat. Vad
innehöll då de sex kurstillfällena? Rundvandring på biblioteket, boktips och övningar i berättande och högläsningsteknik. Deltagarna
utbytte erfarenheter. Diskussionerna handlade om allt från praktiska problem till värdigt

bemötande. Boken Läsa tillsammans med äldre
från Centrum för lättläst användes som kurslitteratur. Cirklarna avslutades med en tur till
Ljungby Berättarfestival eller ett internat med
professionella berättare.
Bibliotekariernas utvärderingar av studiecirklarna gav ett mycket positivt resultat. Det
visade sammanställningen av de enkäter som
deltagarna svarat på efter avslutad utbildning.
Deltagarna uppgav att de har blivit mer medvetna om varför det är viktigt att läsa för äldre.
De har fått kunskap om hur en berättelse kan
göras mer lustfylld och fängslande för vårdtagarna. Deras bild av bibliotekets utbud har
förändrats. Studiecirkeln har också ökat deras
arbetsglädje och läslust. De har lärt känna de
boende bättre och fler vårdhem har börjat låna
bokdepositioner från Malmö stadsbibliotek.
Kompetensstegen avslutades årsskiftet
2008/2009 när de statliga bidragen upphörde,
men Malmö stadsbibliotek fortsätter att utbilda läsombud med ekonomiskt stöd från
kommunen. Nyligen startade Susan Hamid
Nilsson, Margareta Stenvall och Anni Söderlind varsin cirkel. Den här gången kom deltagarna även från vårdboende för autister och
ledsagare för synskadade. Upplägget är det
samma som tidigare.
Författaren och dramatikern Christina
Claesson har vid flera tillfällen bjudits in till
berättarinternat och inspirationsdagar inom
Kompetensstegen.
– En angelägen uppgift. Det är just sådana
här saker som ger en enorm kvalitetshöjning
för patienter och personal utan att behöva
@
kosta så mycket, säger Christina Claesson.

” Inspiration behövs, lite kunskap och mod och så naturligtvis
träning. För människor som är låsta i sjukdom eller åldrande
kan berättelserna öppna en obegränsad och fantastisk värld,
som är personlig och unik för just dem, i just den situationen.”
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Vad utmärker en god berättare eller högläsare?
– Att kunna göra berättelsen eller texten till
sin egen, som om den var självupplevd eller
skrevs just i ögonblicket, svarar Christina
Claesson.
– Aldrig slaviskt följa en mall eller en förlaga. Att lyssna in lyssnarna, inte bara köra
sitt eget lopp. Att vara närvarande i situationen och utnyttja de möjligheter eller begränsningar som finns just här och nu. Allra viktigast är att man tycker om sin berättelse. Man
ska välja att berätta sådant man kan vara helhjärtad i. ”Helhjärtad” är nog det viktigaste
och ett av de vackraste ord jag vet.
Vad är viktigt att tänka på när man läser högt för
äldre människor?
– Hörseln kan vara ett problem. Skapa en fredad miljö och eliminera buller. Låta ”ansiktet
lysa” över alla, inte bara titta ner i en bok. Röra
munnen stort, för vi lyssnar alla också med
ögonen. Det finns många fler tips i Berättarens
handbok som jag kom ut med 2005, eller på
min hemsida www.christinaclaesson.se

Bibliotekarierna som utbildar vårdpersonal till läsombud, fr v Susan Hamid Nilsson, Anni Söderlind och
Margareta Stenvall.

@

– Inspiration behövs, lite kunskap och
mod och så naturligtvis träning. För människor som är låsta i sjukdom eller åldrande kan
berättelserna öppna en obegränsad och fantastisk värld, som är personlig och unik för
just dem, i just den situationen. Jag tror inte
mycket på enstaka kulturarrangemang inom
vården. Det blir med nödvändighet små och

oförutsägbara grupper som kan delta, och att
bränna av en show som varar en timme, om
ens det, men kostar flera tusen – det är inte
väl använda pengar? Jag tror att det bästa är
om berättandet, eller kulturen överhuvudtaget, finns som en del av vården, dygnet runt,
alltid, bland alla. Det är då den kommer bäst
till nytta.

”Det är frivilligt att berätta inför hela gruppen men jag brukar
lura de flesta att våga ta det steget.”

Hur gör du för att inspirera deltagarna?
– Jag blandar eget berättande med lekfulla
inspirationsövningar som lockar deltagarna
att berätta. Vi berättar både traditionella sagor och hopljugna berättelser. Jag använder
inga tekniska hjälpmedel. Papper och penna
är förbjudna i kurserna, för det är ju minnet,
det muntliga och det inre bildskapandet som
ska tränas. Deltagarna får berätta först två och
två, sedan fyra och fyra, svårigheterna ökar
successivt. Det är frivilligt att berätta inför
hela gruppen men jag brukar lura de flesta att
våga ta det steget. Man får gå försiktigt fram
och låta var och en ta de steg de är mogna för.
Aldrig forcera. Det ska vara roligt, och man
ska känna sig glad och stolt över det man gör.
Har du något speciellt minne från Kompetensstegen?
– Jag berättar ofta om undersköterskan som
växte upp i Polen. Vi hade en övning där man
skulle beskriva en favoritleksak man hade
som barn. Jag har hört mycket om nallar
och Barbiedockor. Men hennes leksak var ett
hemmatillverkat gevär som hennes bror hade
gjort. De sköt småskrot med det och hon visade ärret som hon fortfarande hade i pannan.
Geväret var hennes roligaste leksak.
Det är inte bara vårdvärlden i sig, med patienter och livsöden, som är rik på berättelser.
Personalen är en färggrann provkarta på olika
erfarenheter från hela världen, en fantastisk
källa till berättelser. "

Artikelförfattaren är bibliotekarie och frilansjournalist. Hon har utsetts till Årets bibliotekarie av Svenska
Akademien. Läs mer på sid 
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Vår support är bäst i klassen.
Vänligt, snabbt och hjälpsamt.
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Sol30över Sveri
SOLRABATT
SOLRABATT

%

Boktopp
För 50 böcker
Art nr 36080
Ord pris 1.786:-

Klassiska boktoppar

NU 1.250:-

Nu gör vi plats för höstens alla spännande nyheter och plockar ut
en hel rad godbitar från lagret till riktigt bra priser.
Här är ett axplock,
fler fynd finner du på
www.eurobib.com
En riktigt solig och härlig
sommar önskar vi er alla!

Larry på solskenshumör.
Köp 3, betala för 2.
Larry bokvagn är inte bara läcker att se på.
Den är ovanligt praktisk och ergonomisk
också. Enkelsidig med tre snedställda,
löstagbara hyllplan. Passar såväl böcker som
CD/DVD. Finns i tre färger.
Larry Bokvagn
Vit, art nr 4256
Röd, art nr 4257
Svart, art nr 4255
Ord pris/st 3.461:Boktopp
För 35 böcker
Art nr 36069
Ord pris
1.765:-

NU 1.235:-

Skynda fynda. De lär försvinna
som smör i solsken ...
Vi har ett begränsat parti av de utgående Birka-modellerna kvar.
Först till kvarn ...

SOLRABATT

25

Comic-serien
Bilderbokslådor och utbyggbar Book Browser i snygg
funktionell design.
25% på hela kollektionen.

%

Gäller hela Birkakollektionen

Comic Bilderbokslåda hög
Art nr 4301
Ord pris 5.008:-

NU 3.756:-

Birka Björn grafitgrå
Art nr 4058
Ord pris 5.475:-

NU 4.106:-

Birka Grim grafitgrå
Art nr 4060
Ord pris 4.832:-

NU 3.624:-

Birka Sverker grafitgrå
Art nr 4004
Ord pris 5.153:-

Birka Viking grafitgrå
Art nr 4013
Ord pris 5.796:-

NU 3.865:-

NU 4.347:-

Se mer och beställ direkt på www.eurobib.com
Erbjudandena gäller t.o.m. 4 september 2009 eller så länge lagret räcker.

iges bibliotek!
Booktower
När du vill lyfta fram nyheter, ämnesområden
eller teman på strategiska punkter i biblioteket.
Finns i tre höjder. Den perfekta reklampelaren,
nu med 20% sommarrabatt.
Läs mer på www.eurobib.com
SOLRABATT

Booktower Comic
Art nr 4349
Ord pris 4.389:-

NU 3.511:-

20

%

Gäller hela Booktowerkollektionen

Booktower Large
Art nr 4353
Ord pris 5.876:-

NU 4.701:-

Sommarpresenten
till dina medarbetare

Snabbhetspremie som skiner
i alla väder!

SOLRABATT

25

%

The Reader Friendly
Library Service
Sommarens present till
medarbetare och alla andra
värdefulla biblioteksvänner.
Skriven av bl.a. Rachel van
Riel som skapade Opening
the Book. Endast engelska.
Art nr 3650
Ord pris 329:-

Gäller hela Comickollektionen

Comic Bilderbokslåda låg
Art nr 4304
Ord pris 4.089:-

Tuffa Puppy Glow från Magis följer med
som extrabonus till de 10 första kunderna
som lägger en beställning på minst 4000:-

NU 247:-

NU 3.067:-

Lammhults Biblioteksdesign AB | Box 150 | 221 00 Lund | tel 046 - 31 18 50 | www.eurobib.com | direct@eurobib.se

Kulturutredningen:

Många vill se en
samordning på
biblioteksområdet
– men inte alla
  
En genomläsning av remissinstanserna på biblioteksområdet ger vid handen att Kulturutredningens förslag som rör biblioteken landat hyfsat väl. Men det finns kritiska röster, t ex Kulturrådet och Regionförbund Örebro. Från universitet och högskola ställer man sig mest frågande
– mycket på grund av en helt annan utredning: Autonomiutredningen, som kan innebära en
radikal förändring av det svenska lärosäteslandskapet. Något som Kulturutredningen knappast har tänkt på. MarieLouise Samuelsson har läst remissvaren från universitet och högskola
(sid 13).
Vad kommunerna, landstingen, länsbiblioteken och föreningar/organisationer tycker har vi
sammanfattat separat.

Föreningar
och organisationer:
Svensk Biblioteksförening:
Är i huvudsak positiv till Kulturutredningens
förslag på biblioteksområdet och att kb ges
i uppdrag att svara för den nationella överblicken. Men Svensk Biblioteksförening anser
att uppdraget bör förtydligas och preciseras
så att det klart framgår att kb:s nya bredare
uppdrag omfattar samtliga offentligt finansierade bibliotek, dvs skolbibliotek, fängelsebibliotek, sjukhusbibliotek och myndigheters specialbibliotek. Vidare betonar man
vikten av att kb:s roll som nationalbibliotek
tydligt avgränsas från rollen som samordnande aktör – både i fråga om organisation
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och tilldelning av pengar. Därför är det viktigt
att det av utredningen föreslagna Nationella
rådet för biblioteksfrågor verkligen inrättas.
De pengar som idag på olika sätt kommer biblioteksområdet till del bör fördelas av kb. Det
innebär att: utvecklingsmedlen för biblioteken, bidragen till depåbibliotek och lånecentralerna samt stödet för att främja tillgången
till biblioteksservice för vuxenstuderande
inte hamnar i portföljen – vilket utredningen
föreslagit – utan hos kb. Detsamma gäller
stödet för inköp av litteratur till folk- och
skolbibliotek samt stödet till bibliotekens arbete med läsfrämjande – till kb, inte till den
av utredningen föreslagna Myndigheten för
konstarterna.
Med tanke på behovet av nationell samordning anser Svensk Biblioteksförening att

portföljmodellen inte är en optimal modell
för biblioteksområdet. Om modellen ändå ska
tillämpas på biblioteksområdet bör kb snarare än Kulturrådet få ansvar över dialogen med
landsting och kommuner.
Föreningen anser att utredningens förslag
om en samlad myndighet för arkiv och bibliotek (genom sammanslagning av Riksarkivet
och kb) är för tidigt väckt. Närmast bör man
koncentrera sig på att få upplägget kring kb:s
utökade uppdrag att fungera så bra som möjligt.
Sveriges Författarförbund:
Sveriges Författarförbund (sf) tillstyrker i
huvudsak utredningens förslag att låta kb
ansvara för den nationella överblicken på biblioteksområdet men att utredningens analys
är bristfällig. Sammanfattningsvis anser sf
att utformningen av en nationell bibliotekspolitik måste föregås av en kvalificerad analys; att de synpunkter och ställningstaganden
som framkommit i Sveriges Författarförbund,
Svensk Biblioteksförening, dik- förbundet
och Sveriges Länsbibliotekariers promemoria om en nationell bibliotekspolitik måste
tas till vara i en sådan analys; att en översyn av
bibliotekslagen bör ingå i analysen i vilken de
olika aktörerna inom biblioteksområdet bör
beredas plats att medverka; att man inrättar
en särskild kulturpolitisk enhet inom kb med
ansvar för samordnings- och utvecklingsfrågor som gäller hela biblioteksområdet. Denna
måste förberedas som en integrerad del av
analysarbetet och inte leda till beslut innan
detta är genomfört.
Vidare finner man att Kulturutredningens
ljumma inställning till skolbiblioteken är anmärkningsvärd: ”Det är otaliga gånger framhållet i debatten att de allvarliga bristerna,
sett till landet som helhet, i fråga om skolbibliotekens situation är det mest brännande
problemet inom bibliotekssektorn. Därför
hade man kunnat vänta sig av Kulturutredningen att den skulle föreslå att väl bemannade och utrustade skolbibliotek ska vara ett
obligatorium i skolmiljön.”

-förbundet
dik ställer sig bakom utredningens förslag
att ge kb i uppdrag att svara för nationell
överblick på biblioteksområdet. Men betonar
att kb:s två uppdrag (det kulturpolitiska och
det utbildningspolitiska) tydligt ska åtskiljas
organisatoriskt och budgetmässigt. Man ställer sig bakom förslaget att inrätta tre myndighetssfärer för att stärka kulturområdet men
är kritisk mot tankar som ser sfärerna som ett
sätt att genomföra besparingar.
dik ställer sig bakom huvuddragen i portföljmodellen, men poängterar vikten av att
staten går in i portföljdialogen med tydliga
kulturpolitiska mål.

Länsbiblioteken:
Kungl. Biblioteket som nationell samordnare
får i huvudsak tummen upp i länsbibliotekens remissvar. Man betonar dock vikten av
att kb:s bevaranderoll tydligt avgränsas från
rollen som samordnande och utvecklande aktör. Det betonas också att kb – för att kunna
axla ett bredare uppdrag – behöver tillföras
resurser och kompetens, inte minst för utvecklingsarbete och kompetens inom folkoch skolbiblioteksområdet. De pengar som
idag på olika sätt kommer biblioteksområdet
till del bör fördelas av kb om myndigheten får
ett utökat uppdrag.
De flesta som har svarat ställer sig negativa
till en sfär för frågor som rör arkiv, bibliotek
och språk, bl a för att man anser att beskrivningen av folkbiblioteken antingen är vag, att
man helt förbisett deras kulturella och sociala
roll i utredningen som i det sammanhanget
mest talar om kunskaps- och informationsrollerna.
När det gäller portföljmodellen går meningarna isär. Hälften av remissvaren (tre av
sex från länsbiblioteken) ställer sig positiva
till modellen och menar bl a att den kan stärka
bibliotekens och kulturens roll i den regionala utvecklingen och främja samverkan inom
länet/regionen, även på kommunal nivå.
Andra halvan pekar bl a på att portföljmodel-

len visserligen är intressant som modell men
att den passar större regionbildningar; att den
inte lämpar sig fullt ut för länsbibliotekens
verksamhet i dess samverkande och utvecklande funktion – samverkan över regiongränserna har ökat under senare år och spelar en
allt större roll i biblioteksutvecklingen. En annan synpunkt är att staten inte bör släppa sitt
övergripande kulturpolitiska ansvar – detta
för att garantera en jämlik fördelning av kultur till medborgare i hela landet.
När det gäller en ny roll för Kulturrådet går
meningarna också isär. Länsbiblioteket i Västerbotten är t ex positiv till att man särar på
uppdragen uppföljning och utvärdering från
det som handlar om fördelningen av medel.
Medan t ex Länsbibliotek Dalarna reserverar
sig för konsekvenserna av ett uppsplittrat
Kulturråd, överhuvudtaget ställer man sig
kritisk till den sammanslagning av myndigheter som utredningen föreslår. Man saknar
konsekvensbeskrivningar liksom ekonomiska beräkningar för vad det skulle kosta.
Övrigt: Tre av de sex länsbibliotek som lämnat remissvar efterlyser ett tydligare barn- och
ungdomsperspektiv i utredningen, liksom
ett kommunperspektiv. Två länsbibliotek,
däribland Dalarna, som av länsbiblioteken
lämnat det mest utförliga remissvaret, saknar
kvalitetsaspekten i de nya kulturpolitiska målen. ”Det, liksom många andra ord och uttryck
inom området, kan visst uppfattas som luddiga och tolkas olika av olika personer, men
den ständigt pågående debatten som detta leder till är nödvändig och vital för kulturlivet”,
skriver man från Dalarna.

Kommunerna:
De flesta av de remissvarande kommunerna
ställer sig positiva till förslaget om att ge kb
ett utökat uppdrag på biblioteksområdet.
Flera framhåller att det är nödvändigt att kb
tillförs de ekonomiska resurser som ett breddat uppdrag kräver och efterlyser ett tydligare
ansvar för skol- och gymnasiebiblioteken. När
det gäller att bunta ihop arkiv, bibliotek och @
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@ språk i en sfär och en samlad myndighet för
arkiv och bibliotek går meningar dock isär. De
som är positiva betonar att folkbibliotekens
roll i ett sådant upplägg måste tydliggöras.
Andra framhåller en abm-myndighet som ett
alternativ till en gemensam överbyggnad. En
del anser att arkiv och bibliotek är två storheter som man bör sära på – utredningen drar
för stora växlar på likheterna i deras respektive uppdrag.
När det gäller portföljmodellen stöds förslaget av de flesta kommunerna, vilket också
den enkätundersökning som Sveriges kommuner och landsting genomfört, ger stöd
för. Den visar att nio av tio kommuner och
samtliga landsting och regioner som svarat
på enkäten, anser att det är bra eller mycket
bra att delar av de statliga medlen inom kulturbudgeten flyttas ut till regionala aktörer, i
samverkan med kommuner.
Återkommande i kommunernas remissvar är att kommunernas ansvar i processen
måste tydliggöras och att dessa bör ha en
framskjuten plats i de regionala förhandlingarna. Frånvaron av kvalitetsbegreppet i de
nya kulturpolitiska målen framförs i flera av
remissvaren från kommunerna.

Landsting/
regionförbund
Överlag ställer sig landstingen och regionförbunden positiva till Kulturutredningens
förslag på biblioteksområdet – i den mån man
överhuvudtaget har yttrat sig angående detta.
Kalmar län framhåller att nationell samordning under kb kräver en motsvarande samordning på regional nivå och att förstärkta
läns- och regionbibliotek bör få det uppdraget. kb bör också inrätta en fond för att stimulera regional samverkan.
Även portföljmodellen ställer sig de flesta
bakom men t ex Region Blekinge uttrycker en
oro ”för en övervältring av statligt ekonomiskt
ansvar på regionerna”. Flera menar också att
det kan finnas skäl för en minskning av antalet myndigheter inom kulturområdet.
Mest kritisk är Regionförbund Örebro,
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Länsbiblioteket, som anser att utredningens
beskrivning av biblioteksfältet, dess invånare, kärnverksamhet och uppdrag är förlegad.
Det saknas en analys av vilka kompetenser
som Kungl. biblioteket behöver utveckla för
att kunna genomföra samordningsuppdraget. Man vill att det ska vara tydligt att samordningsuppdraget omfattar alla bibliotekstyper. Man frågar sig vidare vilka effekter
det kommer att få när kb, som ligger under
Utbildningsdepartementet, får ett uppdrag
som ligger under Kulturdepartementet. kb
ska samordna och driva utvecklingsfrågor
och samtidigt förhandla om portföljmodellen med det nya Kulturrådet. ”Vilka problem
kan det innebära när uppdraget för utveckling finns på en myndighet och bidragen till
länsbiblioteken, som har det regionala utvecklingsansvaret, ligger på en annan myndighet?”. Regionförbund Örebro vill inkludera museerna och ser hellre en ”kraftfull
abm-myndighet med ansvar för att bevara
kulturarvet och utveckla och utvärdera abmområdet” än en samlad myndighet för arkiv
och bibliotek.

Myndigheter
Kulturrådet:
”Det är beklagligt att Sverige saknar en samlad bibliotekspolitik med ett gemensamt
uppdrag för offentligt finansierade bibliotek.
Kulturrådet har inte inom ramen för sitt begränsade uppdrag på området förmått vara
den samlande aktör som biblioteksvärlden
efterfrågat”, skriver Kulturrådet ödmjukt i
sitt remissvar till Kulturutredningen. Sedan
sågar man nära nog hela utredningens upplägg avseende biblioteksområdet när man i
huvudsak avstyrker förslaget om en sfär för
frågor om arkiv, bibliotek och språk.
Folkbiblioteken och deras samspel med
länsbiblioteken bör utvecklas av Kulturrådet.
Bidragen till litteratur- och biblioteksområdet
och den kompetens som nu finns samlad på
Kulturrådet bör inte splittras på Myndigheten för konstarterna, Nya kulturrådet (= portföljmyndigheten) och Arkiv- och biblioteks-

sfären, anser man i remissvaret. Kulturrådet
bör även fortsättningsvis stödja bibliotekens
arbete med läsfrämjande.
Eftersom man i princip sågar hela utredningens upplägg med sfärer tycker man
följaktligen inte heller att det är någon god
idé att respektive sfär ansvarar för sin egen
statistik. Enligt utredningens förslag skulle
då kb – med ett utökat nationellt ansvar på
biblioteksområdet – även ta över den del av
den officiella statistiken som Kulturrådet
idag svarar för. I sitt remissvar skriver Kulturrådet: ”KB har idag inte resurser för att hantera ett övertagande av den del av den officiella
statistiken som rör bibliotek. För att lösa ett nytt
uppdrag krävs resurstillskott. KB och Kulturrådet
har idag samverkan kring biblioteksstatistik som
syftar till att all statistik i framtiden, även den
som rör forskningsbiblioteken, ska hanteras av
den statistikansvariga myndigheten på området –
Kulturrådet. Det vore olyckligt att ändra riktning
på detta arbete…”
Arkiv, forsknings- och folkbibliotek bör
samverka men, anser Kulturrådet, det finns
inte skäl till sammanslagning i en sfär, och
åberopar att arkivens och folkbibliotekens
samlingar har olika funktioner liksom att
digitaliseringen har olika inriktningar. Man
menar också att utredningen inte har tagit
hänsyn till att utgångspunkterna för arkiv
respektive bibliotek är ”diametralt olika”.
Istället kan Kulturrådet tänka sig ett arkivverk ”med väl avgränsat, nationellt uppdrag”
som stöd till de lokala och regionala arkiven.
Vidare delar man utredningens bedömning
att stöd till litteratur-, kulturtidskrifts- och
biblioteksområdet även fortsättningsvis ska
fördelas centralt och att det krävs en omarbetning av de förordningar som reglerar stöden.
I övrigt finner man utredningens förslag i det
här sammanhanget så ”oprecist formulerat
att det är svårt att ta ställning till.”
Kulturrådet anser dock att litteraturstödet
även fortsättningsvis bör vara konkurrensneutralt i förhållande till utgivande förlag.
Det är kvalitet och mångsidighet i utgivningen som i första hand ska stödjas – inte små
fattiga förlag.
Kulturrådet som annars är positiv till ökad
och fördjupad samverkan mellan stat, lands-

Talboks- och punktskriftsbiblioteket:
tpb är i huvudsak positiv till att kb får ett utökat uppdrag men det förutsätter att kb tillförs kompetens när det gäller bedömningar
av verksamheten på folkbiblioteksområdet;
att ett råd med representanter från folkbiblioteksområdet tillförs kb och att rådet också
måste bevaka tillgänglighetsfrågor och ha ett
barnperspektiv i den nationella överblicken
på biblioteksområdet.
Till en samlad myndighet för arkiv och
bibliotek ställer man sig däremot ljum, man
anser att frågan bör utredas ytterligare. ”tpb
framhåller att man 2014, men först då, överväger om tpb bör vara en del av denna eventuella nya myndighet. tpb kommer då att ha
genomfört ett stort förändringsarbete och ha
reformerat och utvecklat myndigheten – i synnerhet om den föreslagna sammanslagningen
med Taltidningsnämnden kommer till stånd
– en förändring som kan kräva ett nytt ställningstagande”, menar man från tpb:s sida.
Man är positiv till portföljmodellen men
betonar i det sammanhanget att det är viktigt att regionerna får ett tydligt uppdrag att
tillgodose de behov personer med funktionsnedsättning har i de olika regionerna och att
det finns en struktur som möjliggör detta åtagande. "

Autonomiutredningen
sätter käppar i hjulet

: 

ting och kommun på kulturområdet, har även
synpunkter på utredningens upplägg kring
portföljmodellen och levererar i sitt svar en
egen samverkansmodell, som man väljer att
kalla det.
Utredningens förslag tycker man är ”otydligt” (hur den nationella kulturpolitiken ska
beaktas i portföljmodellen), ”outvecklat” (hur
kvaliteten ska bedömas och av vem), ”inte
flexibelt” (risk för inlåsning när regionerna
får hantera en summa pengar som är statisk
och dessutom kan komma att urholkas successivt; hur och av vem bestäms storleken på
portföljen). Utredningen har heller inte, anser
Kulturrådet, behandlat de krav som bör ställas på landsting/regioner för att få förhandla
om en statlig kulturportfölj liksom man inte
har berört hur de 30-tal kommuner som idag
är huvudmän för regionala och lokala kulturinstitutioner ska hanteras i portföljmodellen.
Kulturrådet håller inte med utredningen
om att portföljmodellen och en myndighetssammanslagning går hand i hand. Alltså
ingen sammanslagning men väl en variant på
portföljen. Givetvis avstyrker man också förslaget om en ny roll för Kulturrådet: en liten
myndighet avlövad sin sakkompetens med
syfte att ”boka och ordna möten mellan sfärerna och landsting/regioner” – varför behövs
en sådan myndighet? frågar sig Kulturrådet.

Kungliga Tekniska Högskolan hör till dem som vid sidan av Statens lantbruksuniversitet har levererat
engagerade och vassa remissvar på Kulturutredningens förslag.

Kulturutredningens förslag till ny organisation för biblioteken
väcker frågor hos universiteten och högskolorna. I remissvaren
från dessa märks en oro för hur en nyordning där :s ansvar
utökas till att omfatta även folkbiblioteken skulle påverka lärosätesbiblioteken.
  

R

edan i betänkandet reserverade sig
sakkunniga från Utbildningsdepartementet mot en sådan nyordning, knappast en oväsentlig
reservation med tanke på att utbildningsdepartementet är kb:s uppdragsgivare.
Utbildningsdepartementet kan dessutom
påverka universitets- och högskolebibliotekens framtid och kb:s framtida roll genom
utfallet av en helt annan utredning, den så kallade Autonomiutredningen (sou 2008: 104),
om självstyrande lärosäten. Förslaget som för-

vandlar universitet och högskolor från statliga myndigheter till en ny organisationsform,
innebär en radikal förändring av det svenska
lärosäteslandskapet. Högskoleförordningen
upphävs, verksamhet och finansiering ska
istället styras genom att varje lärosäte ingår
separata avtal med staten. Alltså en ”avreglering” som i teorin innebär att en högskola kan
göra ungefär vad den vill, även om man också
framöver lär vara beroende av statlig finansiering och därmed, via avtalen, måste förhålla
@
sig till vad staten förväntar sig och vill ha.
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Men oavsett detta öppnar Autonomiutredningen för mer lokala och regionala lösningar.
Förslaget innebär att en stark regional finansiär (privat företag eller kommun/landsting)
kan få stort inflytande över lärosätets verksamhet och prioriteringar. Vilket självfallet
också skulle kunna påverka lärosätenas bibliotek. kb:s roll som nationell samordnare med
ett statligt uppdrag förblir knappast opåverkad om lärosätena upphör att vara statliga.
I universitetens och högskolornas remisssvar på Kulturutredningen finns också undrande hänvisningar till Autonomiutredningen. Mer genomgående är dock konstateranden
om att utredningen har ägnat mer engagemang och detaljomsorg åt folkbiblioteken än
åt universitets- och högskolebiblioteken.
Stockholms universitet (su) konstaterar exempelvis i sitt remissvar att uh-bibliotekens
roll inte är beskriven i betänkandet, medan
folkbiblioteken däremot behandlas utförligt.
Med tanke på skillnaden i uppdrag och huvudmannaskap menar su att kb:s tänkta ansvar, ”att svara för den nationella överblicken”
måste förtydligas. su berömmer förslaget om
sammanslagning av libris och burk som
bra och konkret, även om man undrar över
kostnaden. Vidare vill Stockholms universitet
gärna veta mer om vad som avses när ”kb bör
ha i uppgift att i samverkan med länsbiblioteken initiera nydanande pedagogiska och
publika projekt runt om i landet”.
Remissvaret från slu, Statens Lantbruksuniversitet, uttrycker sig försiktigt positivt
till kb:s utökade uppdrag, under förutsättning att universitet och högskolor får ökat
och reellt inflytande gällande prioriteringar.
slu:s svar domineras av biblioteksfrågan,
medan Luleå tekniska universitet och Södertörns högskola inte ens nämner biblioteksfrågan i sina remissvar.
Men den samlade högskolesektorn vill
vara med i biblioteksdiskussionen. suhf,
Sveriges universitets- och högskoleförbund,
har lämnat en så kallad spontanremiss till
Kulturutredningens betänkande, bland annat för att understryka att suhf ser all biblioteksverksamhet som något som angår den
högre utbildningen. Bland annat ligger det i
högskolesektorns intresse att studenterna har
haft och har tillgång till ett ”välfungerande
biblioteksväsende”, också utanför högskolan,
som ger studenterna stöd och kompetens att
hantera och värdera information.
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suhf vill vidare vara med och bestämma
(mera) gällande den samordning som kb redan utövar, vilket man i sitt remissvar formulerar bland annat så här: ”suhf anser att inflytandefrågan i relation till kb:s samordning
av biblioteken blir ännu mer central om kb
får ett utökat uppdrag.” Man betonar också
att det är skillnad på ”samordning” och ”samverkan”: ”De flesta högskolor är idag självständiga myndigheter. Alla har eget ansvar
för sin interna infrastruktur, vilket innebär
att det är viktigt att kb inte enbart samordnar utan också i hög utsträckning samverkar
med utvecklingsmiljöer på universitets- och
högskolebibliotek när det gäller digitaliseringsverksamhet och utveckling av moderna
informationstjänster.”
suhf har noterat att kb:s ledning har
”klara samverkansambitioner”, men anser att
kb:s roll måste klarläggas. suhf vill att ”alla
skrivningar om samordning bör kompletteras med instruktioner om samverkan.”
Också kb efterlyser i sitt remissvar förtydligande om det egna, större uppdraget. Man är
dock redan nu beredd att ta sig an detta och
därmed arbeta under både Utbildnings- och
Kulturdepartementet. kb skriver att man har
beredskap att ta in ”ny kompetens” och ”utveckla nya arbetsformer”. Det kräver resurser.
Kulturutredningens föreslagna åtta–tio miljoner räcker inte långt, enligt kb. Tio miljoner kan vara ett godtagbart tillskott, men då
endast i ett inledningsskede.
Göteborgs universitet (gu) tillhör de remissinstanser som oroar sig för kb:s framtida
resurser. Man frågar sig vad som blir effekterna för forskningsbiblioteken när kb:s budget
ska räcka till mera. gu ställer sig också undrande till vad det innebär om kb får två departement som uppdragsgivare.
När det gäller Kulturutredningens förslag
om en samlad myndighet för arkiv och bibliotek ser gu det som något ”avlägset” och därför
svårt att ta ställning till.
Också Kungliga Tekniska Högskolans remissvar associerar till en avlägsen tid, men
man avser då det förflutna. kth menar att en
sådan samlad myndighet, ”sannolikt under
Kulturdepartementet”, påminner om tiden
före 1977, då de vetenskapliga biblioteken finansierades med egna statliga anslag vid sidan av lärosätesbudgeten. Man anser också
att det finns en väsentlig skillnad mellan uhbiblioteken och andra bibliotek när det gäller

tillgängliggörande. Licenser gör det svårt att
tillhandahålla e-publikationer utanför den
egna organisationen.
kth påtalar vidare, apropå kb:s tänkta ansvar för statistikförsörjning: att uppgifter om
universitets- och högskolebiblioteken ingår
i den uppföljning och utvärdering som sker
vid det enskilda lärosätet och kth ser därför risk för dubbelarbete. Kulturrådet menar
i sitt remissvar att kb idag inte har resurser
att hantera ett övertagande av den officiella statistik som Kulturrådet har ansvar för.
Kulturrådet som har många invändningar
mot Kulturutredningen tillhör de instanser
som konstaterar att kb:s uppdragsgivare,
Utbildningsdepartementet, har reserverat sig
mot förslaget att ge kb ansvar för hela biblioteksväsendet.
Minst lika mycket skepsis mot Kulturutredningen som Kulturrådet ger uttryck för,
finns i Riksarkivets remissvar. ra underkänner Kulturutredningens analys av att den
digitala tekniken skulle sudda ut gränserna
mellan ra och kb. Enligt ra är det att utgå
ifrån mediet, inte ifrån uppdraget. ra har
inga invändningar mot att på sikt reducera
antalet myndigheter men varnar för att göra
det genom ”en drastisk och forcerad omstöpning av hela organisationsstrukturen”.
Riksarkivet kan sannolikt trösta sig med
att Autonomiutredningen kan komma att
tvärbromsa takten på Kulturutredningens
föreslagna förändringar. Dessutom tillkommer ytterligare en utredning, Ansvarskommitténs betänkande, som likt de bägge andra
utredningarna gäller regionala strukturer.
Kulturutredningens förslag gällande lärosätesbiblioteken och kb handlar om en balans
mellan samverkan och samordning. Men
innan beslut fattats måste nog Alliansregeringen börja på en annan nivå – nämligen att
samordna konsekvenserna av sina tre utredningar. "

Reds anm: I sitt remissvar till Autonomiutredningen
menar Svensk Biblioteksförening att det är viktigt
att regeringen vid ett eventuellt genomförande av
utredningens förslag ”säkerställer att högskole- och
forskningsbiblioteken ska anses vara en del av det
allmänna biblioteksväsendet och att det som idag
stadgas i bibliotekslagen om högskole- och forskningsbibliotek alltjämnt kan råda”.

Kulturchefer sågar
kulturpolitiken

M

ajoriteten av landets kulturchefer saknar förtroende
för regeringens kulturpolitik.
Det visar en undersökning som
Göteborgs-Posten låtit göra bland chefer inom
kulturlivet. Flera av cheferna i undersökningen efterlyser visioner och menar att alltför
mycket har hänvisats till Kulturutredningen.
”En kulturminister som försöker definiera
och bestämma vad som är konst förlorar allt
förtroende”, skriver en medan en annan menar att politiken är ”vag och undanglidande”.
Enkäten skickades till 100 chefer inom statligt, kommunalt och regionalt kulturliv men
också till chefer inom det fria kulturlivet.
Bland de tillfrågade finns Stockholm stadsbibliotekarie Inga Lundén, Jämtlands länsbibliotekarie Bodil Köpsén och bibliotekschefer
i Jönköping, Norrköping, Linköping, Karlskrona och Västerås men även chefer för kulturförvaltningar och ledare för några av landets
teatrar, museer och symfoniorkestrar. 72 av de
100 tillfrågade svarade på enkäten. En av dem
är Erik Lindfelt, bibliotekschef i Jönköping.
– Att landets kulturarbetare inte är nöjda
med en regerings kulturpolitik ligger nästan i
sakens natur. När sist var kulturfolket egentligen nöjt? Man vill ha mer. Alltid. Vilket är bra
och naturligt. Alla grupper kämpar för sitt.
Risken är att det hela övergår i ett kravmaskineri. Skattemedel är dock ingen fri tillgång,
menar Erik Lindfelt.
Hälften av kulturcheferna har angett att deras förtroende är lågt och en av tio saknar helt
förtroende för regeringens kulturpolitik. Bara
sex procent av cheferna tycker att kulturskaparna fått det bättre under Alliansregeringen.
Flera lyfter fram att försämringar av a-kassan
har slagit hårt mot kulturbranschen.

Kritiken mot kulturutredningen har varit svidande även om en del kritiker berömt
ansatsen till en nationell kulturpolitik. Erik
Lindfelt:
– De faror som jag framförallt kan se med
den borgerliga kulturpolitiken är tendenserna till mer ”marknadifiering” av kulturlivet.
Skall allt räknas i pengar? Måste grunden inte
vara en stor, offentligt finansierad, verksamhet?
– Det andra är – och det hänger delvis ihop
– anslaget till att se kulturen på ett mer instrumentellt sätt. Det handlar om att kulturen –
och inte minst biblioteksväsendet! – skall
vara ”nyttig” på en massa områden: tillväxtpolitik, regionalpolitik, hälsopolitik, utbildningspolitik, miljöpolitik, integrationspolitik... Detta tror jag är en olycka. Naturligtvis
är kultur viktigt och nyttigt ur en mängd synvinklar. Men vi gör kulturen en otjänst om vi
reducerar den till något som skall vara till för
andra och högre (?) syften. Kulturen har ett
värde i sig.
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth
(M) har lämnat en skriftlig kommentar till
gp:s enkät: ”Det är knappast förvånande att
det finns kritik. Kulturutövare och personer
som är verksamma inom kultursektorn är och
ska vara kritiska. Det har gällt mot den tidigare regeringen, den nuvarande, liksom mot
kulturpolitiken i stort. Det är glädjande att
det finns en kritisk, men ändå förväntan på
kulturutredningen och de förslag som diskuteras. Utredningen i sig har varit mycket positiv för kulturdebatten i Sverige. Att det finns
ett stort engagemang och många synpunkter
visar också att vi behöver genomföra förändringar”. "


Växjö Stadsbibliotek

Vilket förtroende har du för regeringens kulturpolitik?
Mycket stort förtroende
%
Stort förtroende
%
Varken stort eller litet förtroende
%
Litet förtroende
%
Inget förtroende alls
%
Ingen åsikt/vet ej
%
Ur GP:s undersökning
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Brister i skolbiblioteksstatistiken
Kulturrådets dystra siffror visar att var tredje skola saknar
ett skolbibliotek. Samtidigt
finns det brister i skolbiblioteksstatistiken – bland annat
saknas uppgifter om utlån och
mediebestånd.
  

D

en första frågan som infinner sig
när man tittar närmare på Kulturrådets rapport Skolbibliotek
2008 handlar om själva definitionen av vad som är ett skolbibliotek. Skolverket
definierar ett skolbibliotek som ”en gemensam
och ordnad resurs av medier och information
som ställs till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal”. Kulturrådets definition är i princip densamma men
utan tillägget om kompetent
personal. Den skillnaden är
viktig. Särskilt med tanke på
att många av skolorna säger
sig ha ett skolbibliotek trots
att det inte ens är bemannat eller öppet för eleverna.
Granskar man statistiken
i Kulturrådets rapport ser
man att det går 4 800 elever
på en skolbibliotekarie, att
jämföra med att det går 13
elever per lärare i landet.
Lärarnas Riksförbund, dik
och Svenska Barnboksinstitutet har krävt att svenska
elevers rätt till skolbibliotek ska skrivas in i
skollagen. I samband med att Kulturutredningen presenterades ryktades det också om
att skolbiblioteken äntligen skulle skrivas in i
skollagen. Utbildningsminister Jan Björklund
(fp) är positiv till detta men moderaterna är
inte fullt lika förtjusta i förslaget, så förhandlingarna lär fortsätta.
Beslutsfattare behöver naturligtvis statistik för att kunna fatta kloka beslut. Det gör
årets skolbiblioteksstatistik efterlängtad.
Den tidigare undersökningen gjordes 2002.
Frågan är bara om man blir så mycket klokare
av årets siffror när man inte ens kan jämföra
med den förra statistiken eftersom underlaget och frågeställningarna inte överensstämmer. Kulturrådet har i alla fall sammanställt
enkätsvar från drygt 5 000 av landets alla
16  [ : ]

grund- och gymnasieskolor, både kommunala och friskolor. Resultatet av undersökningen
visar inte på någon större förändring på skolbiblioteksfronten. 250 000 elever står utan
skolbibliotek. Räknar man in de skolbibliotek
som inte är bemannade är 450 000 elever utan
skolbibliotek. Det är fortfarande friskolor
och små skolor som saknar skolbibliotek och
istället har en boksamling eller ett bokrum.
En fjärdedel av de skolor som har ett skolbibliotek har ingen personal vilket gör att man
kan fundera över hur den pedagogiska rollen
fungerar. I de fall där biblioteken har anställd
personal, går en stor del av arbetstiden åt att
köpa in och hålla ordning på böckerna. Den
nya undersökningen visar att åtta av tio skolor
använder folkbiblioteken för lån, läsning och
faktainhämtning. Skolornas användning av
folkbiblioteken är sällan reglerad i avtal och
folkbiblioteken saknar ofta resurser att svara
mot skolans behov. När det gäller skolbibliotekens bemanning är det stora skillnader mellan olika skolor: i genomsnitt 35 veckotimmar
per skola för gymnasiet och 2,7 veckotimmar
per skola i grundskolan –
alltså ett väsentligt lägre
timantal i grundskolan än
på gymnasiet.
I den färska statistiken
saknas fullständiga uppgifter om utlån och mediebeståndet. Birgitta Modigh,
sakkunnig på Kulturrådet,
säger till bbl att det som
förvånade henne mest är
den uppenbara bristen på
kunnig personal ute på skolorna som kunde svara korrekt på enkäten. När det gäller just frågor om utlån hade
det kanske ha kunnat utelämnas helt, menar
Birgitta Modigh, eftersom utlånen egentligen
inte säger något om den viktiga roll som skolbiblioteken har.
– Den största behållningen är ändå att påvisa vilken viktig pedagogisk roll skolbiblioteken har och det tror jag vi har gjort genom
att visa exempel på tre skolor som arbetar
framgångsrikt med skolbiblioteken. Skolledare och lärare får då upp ögonen och inser
att ett skolbibliotek kan göra skillnad, menar
hon.
De tre goda exemplen hon talar om återfinns i rapporten. Ersängsskolan, en grundskola i Umeå, Östra gymnasiet också i Umeå
och grundskolan Snösätraskolan i Rågsved
– samtliga arbetar framgångsrikt med skolbiblioteket. I Rågsved har alla elever lånekort

vilket innebär att de när som helst kan kliva
in på det öppna biblioteket där det finns en
bibliotekarie.
– Vinsten med ett skolbibliotek är att det
finns personal där, helst hela skoldagen, som
kan vägleda, stimulera och handleda eleverna
med boktips och vid informationssökning. Då
blir biblioteket en resurs för skolan och en bidragande faktor för elevernas hela språk- och
kunskapsutveckling, hävdar Snösätraskolans
bibliotekarie Elisabeth Ljungdahl, som även
är utbildad lärare.
– För att detta ska bli verklighet måste skolan avsätta resurser, både till personal och till
bokinköp. Förhoppningsvis betalar sig denna
satsning med läsande elever och högre måluppfyllelse, menar Elisabeth Ljungdahl.
Trots att man visat på betydelsen av skolbiblioteken och att ansträngningar gjorts
inom området förbättras alltså inte läget generellt.
Tycker då Madeleine Hjorth, ordförande i
Nationella skolbiblioteksgruppen, att statistiken bjöd på några överraskningar?
– Nej, inga överraskningar precis, men nu
är det klarlagt att friskolorna slipper undan
kostnader som är förknippade med skolbibliotek – bland annat bemanning, öppethållande och inköp. Denna brist bland friskolorna borde mana beslutsfattarna till att ta en
ny vända kring den lag som säger att friskolor
inte behöver återinvestera den ekonomiska
vinst de gör! I Danmark säger lagen att friskolorna måste återinvestera vinsten.
Vilken konkret nytta tillför statistiken? Kommer
det att fattas klokare beslut med detta underlag?
– Det tror jag absolut. För om man inte tror att
fakta och statistik kan öppna ögonen och förnuftet, då kommer Sverige aldrig att få inskrivet skolbiblioteken i skollagen – som ju är en
mycket viktig åtgärd! Vi hoppas att Jan Björklund förmår att förhandla fram en bra överenskommelse med skl – nu med Kulturrådets
framtagna statstik som ytterligare argument.
Jag hoppas också att lärarutbildningarna på
allvar inser betydelsen av att inordna kunskapen om skolbiblioteket i utbildningen.
– Nu finns intressant statistik för Utbildningsdepartementet att ta till sig inför de propositioner som ska komma. Samtidigt vet alla
att böcker är en väg till upplevelse och till fortsatt kunskapsarbete. Vi ska inte bara utbildas
till nyttiga varelser, livet ska också ha en mening! konstaterar Madeleine Hjorth. "
Skolbibliotek 
Kulturen i siffror :

World Digital Library –
strävar efter det exklusiva
På internet finns sedan kort
tid tillbaka ett digitalt bibliotek,
som ger tillgång till kulturella
skatter från hela världen. Bakom satsningen står UNESCO i
samarbete med Kongressbiblioteket i Washington.
  

I

slutet av april presenterades World
Digital Library (wdl) vid en presskonferens på unesco:s högkvarter i Paris.
Flera hundra journalister och ett 50-tal
tv-bolag hade mött upp.
– wdl syftar till att främja internationell
förståelse och bör också kunna bidra till att
minska klyftan mellan olika länder på digitaliseringens område, förklarade unesco:s
generalsekreterare Koïchiro Matsuura.
Idén väcktes 2005 av Kongressbibliotekets
chef James H Billington. Han föreslog då att
unesco skulle medverka till skapandet av
ett ”globalt projekt på internet, med syftet att
framhäva olika kulturers unika karaktär”.
Konkret innebar förslaget att unesco
skulle samla in material från sina medlemsländer. Sedan skulle Kongressbiblioteket ansvara för den tekniska utformningen av en
sajt på internet.
Nu har wdl blivit verklighet (www.wdl.
org). Till att börja med innehåller detta virtuella bibliotek bidrag från 32 institutioner
runt om i världen. Det är manuskript, kartor,
sällsynta böcker, filmer, ljudupptagningar, illustrationer och fotografier. Huvudsakligen
kommer bidragen från nationella bibliotek
och arkiv.

World Digital Library’s startsida. Sökningen kan ske på sju språk och utifrån fem olika kriterier.

Utgångspunkten har varit att wdl ska ge
tillgång till unika objekt och till objekt av stor
historisk betydelse för de enskilda kulturerna.
Till exempel medverkar Kungliga biblioteket
i Stockholm med den 75 kg tunga Djävulsbibeln, som rövades bort från Prag till Sverige
under Trettioåriga kriget.
Några andra exempel på unika objekt:
i Hällristningar från Pretoria i Sydafrika,
tillkomna cirka 8 000 år f. Kr.
i Kinesiskt orakelben med inskrifter från
1200-talet f. Kr.
i Japansk pergamentrulle från år 764.
i Världskarta från år 1507. Den första kartan
där Amerika framträder som en egen
kontinent.
i Filmer från slutet av 1800-talet.
i Dagbok från en jorden-runt-segling år 1525.
För närvarande tillåter sajten sökning på sju
språk: engelska, arabiska, kinesiska, spanska,

:  

Presentationen av World Digital Library bevakades av flera hundra journalister.

franska, portugisiska och ryska.
Den tekniska uppbyggnaden är avancerad:
Det går att söka på region, tema, typ av dokument och institution. Dessutom går det också
att begränsa sökningen till en viss tidsperiod.
Inga dokument är översatta. Däremot är
alla dokument försedda med en presentation.
wdl har vissa likheter med Europeana. I
bägge fallen handlar det om portaler för digitala objekt. Men medan Europeana har kvantitet som målsättning, eftersträvar wdl exklusivitet. Dessutom tillhandahåller Europeana
enbart objekt från europeiska institutioner,
medan wdl är ett globalt projekt.
Ännu är innehållet i wdl begränsat –
knappt 1 300 objekt. Men, säger Koïchiro Matsuura:
– En snabb expansion är att vänta. Det bör
bland annat kunna ske genom att vi ger stöd
åt länder som i dag inte har tekniska resurser
att digitalisera sitt kulturella arv. Dessutom
räknar vi med att i wdl införliva objekt från
”Världens Minne” – ett unesco-program
som syftar till att genom digitalisering rädda
hotade arkiv och bibliotekssamlingar.
På sikt är målsättningen också att göra sajten tillgänglig på fler språk. På presskonferensen antydde Billington att japanska ligger
nära till hands. Dessutom menade han:
– För översättning av presentationerna
överväger vi alternativet att i viss mån förlita
oss på frivilliga insatser – efter Wikipedia som
förebild. "
Artikelförfattaren är frilansjournalist i Paris
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Biblioteksdagarna

:  

Omkring 570 deltagare samlades till
årets Biblioteksdagar i Uppsala Konsert &
Kongresscenter.

Rummet och Rymden
– och allt däremellan

D

et kan inte vara lätt. Det ska vara brett, det ska vara varierat, det ska ge inspiration
och reaktion. Framför allt ska det finnas något för alla. Det är inte så konstigt att
det tar nästan ett helt år att sätta ihop programmet till Biblioteksdagarna. Under
dessa premisser är det heller inte så konstigt att kvaliteten skiftar. Ulrika Knutsons
litteratur/kulturhistoriska exposé över vårt behov av senap var roande men många upplevde
nog att det hängde ganska rejält i luften i ett program som annars vinnlade sig om att åtminstone mikrokoppla till temat Rummet och rymden och/eller biblioteken. Men man kan också välja
att se det så här: I rummet och rymden kan allt hända och man kan åtminstone inte beskylla arrangörerna för att inte ha varierat temat. För årets program var i vanlig ordning fullmatat – ett
program så pepprat att konstigt vore om det inte fanns något som föll de drygt 570 deltagarna
på läppen. Rummet och rymden yrde av en uppsjö parallella seminarier, många studiebesök för
den som det ville och däremellan: möten, samtal och mingel. Att man på plan 6 i Uppsala Konsert & Kongresscenter – det samlande navet för Biblioteksdagarna – i skydd av rummet befann
sig lite närmare rymden kändes följdriktigt.
Nästa år fyller Biblioteksdagarna tio år, dvs det upplägg som man i stort tillämpat sedan
Sveriges Allmänna Biblioteksförening och Sveriges Bibliotektekarieförbund blev en förening
under namnet Svensk Biblioteksförening. Och upplägget vid nästa års biblioteksdagar i Visby
kommer troligtvis att följa den mall som man tillämpat under det senaste decenniet: tredagarskonferens med årsmöte och seminarier under ett sammanhållet tema. Men 2011 kan det
bli förändringar – föreningen har aviserat att man funderar på andra former eller att förändra
konceptet. Det är kanske klokt. Att tänka nytt. Var det trots allt inte det som de här dagarna
handlade om? 

notisnedslag
Årsmötet – referat och kommentar
:  

B

ritta lejon avgick efter fem år, ett
år i förtid, som ordförande i Svensk
Biblioteksförening och Inga Lundén valdes till ny på ett år (fyllnadsval) av ett enhälligt årsmöte och under varma
applåder. De rykten som var i svang innan mötet om att en motkandidat till valberedning18  [ : ]

ens förslag kanske kunde presenteras, var och
förblev just bara rykten. Birgitta Hansson avgick ur styrelsen och i hennes ställe invaldes
Ulrika Domellöf Mattsson, Naturvårdsverkets
bibliotek. Övriga ledamöter omvaldes utan
dramatik – även Jenny Poncin som nu får sin
chef som ordförande i styrelsen, åtminstone

utifrån betraktat en delikat situation som
ställer extra stora krav på integritet och självständighet.
På årsmötet uppskattades cirka 30 % av
deltagarna glädjande nog vara nya medlemmar. Den avgående ordföranden Britta Lejon
redogjorde inte bara för det gångna årets verksamhet utan sammanfattade även de senaste
årens arbete i föreningen, just med adress till
dem som bevistade årsmötet för första gången. Innan hon tackade för åren som gått kunde
hon konstatera att ”numera delar omvärlden
den bild av verkligheten som vi har velat ge”
men att det också återstår mycket att göra.
Lena Lundgrens motion angående en fond
för forskning och biblioteksutveckling bifölls
utan knot av både styrelse och årsmöte. Debatt blev det däremot kring Lena Lundgrens
och Eva Freds motion angående Dewey. Styrelsen yrkade avslag på motionen men årsmötet ville annorlunda. Det innebär att föreningens styrelse har i uppdrag att grundligare
analysera vilka konsekvenser en övergång till
Dewey har för folkbiblioteken och särskilt ur
ett barnperspektiv.
En av de tre motionerna som årsmötet hade

att ta ställning till handlade om möjligheten
till eventuell ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid styrelseuppdrag – som ett sätt
att göra det möjligt för fler att engagera sig i
styrelsen. Ordföranden, 1:e vice och 2:e vice
ordföranden i föreningens styrelse arvoderas
men för övriga ledamöter gäller att styrelsearbetet utförs ideellt vilket innebär att de som
deltar gör det inom ramen för sin anställning.
För dem som arbetar på t ex mindre bibliotek
kan det vara svårt att klara ett sådant arbete
inom ramen för de befintliga personalresurserna, menade motionärerna.
Årsmötet beslutade att följa styrelsens linje
att inte ersätta för utebliven arbetsinkomst
men väl införa ett mötesarvode om 1 000
kronor per sammanträde som bevistas mer
än halva tiden och 500 kronor för den som
deltar mindre än halva tiden. Det är väl tveksamt om detta verkligen på sikt kan få önskad
effekt, summorna är ju inte precis hisnande.
Christina Persson, Göteborgs stadsbibliotek,
försökte lyfta frågan genom att påminna om
att den är större än vad man i förstone kan tro:
”Det är ett systemskifte när man i föreningen
börjar med avlönade styrelser.” Hon utvecklade det inte ytterligare och ingen annan hakade på men det ligger någonting i det, inte
minst när man ser hur årsmötet beslutade i
övriga arvodesfrågor. De senaste fem åren har
ordförandetrojkan samt ordföranden för programutskottet arvoderats till samma belopp
för arbete motsvarande tre dagar i månaden
(2009: 7 755:-) enligt en formel som beräknar
en viss dagersättning och som dessutom rymmer ett index som garanterar en årlig uppräkning. På förslag av valberedningen beslutade
nu årsmötet att 1:e och 2:e vice ordförande
ligger kvar på samma nivå som tidigare (motsvarande tre dagars arbete i månaden) men
att ersättningen till ordföranden, som avser
att arbete motsvarande fyra dagar i månaden,
nästan ska tredubblas (18 098:-/mån). Den ordförande som väljer att arbeta mer ska givetvis
ersättas i paritet med detta. Men när man
hamnar på dessa arvodesnivåer då kan det ju
just tolkas som ersättning för förlorad arbetstid, ett arrangemang som styrelsen inte ville
ge sitt bifall till när det gällde arvoderingen av
övriga styrelsemedlemmar, bl a på grund av
att det blir administrativt komplicerat. Någon
motivering lämnades inte av valberedningen
annat än att ordförandejobbet är krävande
och viktigt, men det har det väl alltid varit?
En titt bakåt i tiden ger vid handen att arvoderingen har sett lite olika ut från ordförande
till ordförande, beroende på hur mycket tid
dessa har valt att lägga på styrelsearbetet. Någon valde att arbeta 25 % av heltid, en annan
hade uppdraget på halvtid. Tiden har varierat
men dagersättningsformeln har fram till nu
legat till grund för beräkningarna.
Duktiga och villiga ordföranden till ide-

ella föreningar är kanske en bristvara i dessa
bråda dagar – för att få det man vill ha måste
man betala. Kanske är det så enkelt. Annars
blir det svårt att förstå vilka principer, utöver
nämnda formel för dagersättning, som gäller.
Christina Persson har rätt: Frågan är större –
och nog mer komplicerad – än vad man först

kan tro.

Användarnas behov
lägst prioriterat!

U

nder tre timmar samlades ett
trettiotal deltagare i olika grupper
i seminariet Open Space (eller Öppet forum) för att diskutera självklara men även otippade ämnesval utifrån
frågan: Hur kan vi utveckla biblioteken för
att passa framtiden? Den inledande presentationsrundan avslöjade att bibliotekarier
från både folk- och forskningsbiblioteken,
kulturchefer, bibliotekschefer, politiker samt
en förlagschef (btj) fanns på plats. En bra förutsättning för att få en rad olika infallsvinklar
och lösningar i diskussionerna. Nyckelord för
Open Space-metoden är helhetssyn, delaktighet och dialog. Rörlighet är själva grundprincipen. Förenklat kan man säga att det
rör sig om ett mycket kostnadseffektivt möte
enligt kafferastsprincipen. Deltagarna sätter
agendan för vad som ska diskuteras och deltar i den diskussionsgrupp som passar deras
egna behov. Rörlighetsprincipen innebär att
man kan välja att vara fjäril eller igel utifrån
ens eget engagemang i gruppen. Om diskussionen inte ger något kan man söka sig vidare
i en annan grupp. För undertecknad passade
det ju utmärkt att kunna flyga mellan de olika
grupperna utan att störa nämnvärt. Noterade
dock att det var påfallande många iglar som
aldrig lämnade sina ursprungliga grupper.
En förklaring kan ju vara att det var svårt att
lämna de stimulerande diskussionerna som
fördes. Själv hade jag inga svårigheter att
lämna gruppen som fokuserade på frågan
varför inte fler bibliotekarier har mer humor
och självdistans. När diskussionen landade i
en stereotyp skildring av att den duktiga kvinnodominerade präktighetskåren som ser rätt
tv-program och läser rätt böcker (!?) borde
ersättas av ”någon som talar till bönder på
bönders vis”, flög jag snabbt vidare. Humor
är som sagt något man har eller inte har som
någon i gruppen så klokt påtalade.
Kring alla ämnen som diskuterades skrevs
det en rapport av den som lagt diskussionsförslaget. Därefter röstade deltagarna fram
de mest angelägna ämnena. Det blev en lista
med tolv ämnen där Kompetensutveckling för
att möta det moderna biblioteket + Var finns (de
framtida) cheferna? rankades högst.

På tolfte och sista plats kom: Hur vet vi vad
våra användare vill ha?
Jag var inte ensam om att reagera på att användarfokus hamnade sist på listan. Två deltagare gav direkt sina röster – av sympati – åt
denna grupp. Å andra sidan kan det ju vara så
att bibliotekarierna verkligen är bergsäkra på
vad användarna vill ha.
En snabb utvärderingsrunda visade att de
flesta var överens om att denna lösa mötesmetod var inspirerande. Energi och en känsla av
delaktighet nämndes. De kritiska synpunkter
som framfördes var att mötet var för löst hållet och ostrukturerat för att ge något.
Diskussionerna i Open Space kommer att utgöra underlag för föreningens fortsatta arbete. Eftersom länsbibliotekskonferensen i höst
kommer att praktisera Open Space-metoden
så kan något liknande säkerligen vänta under
Biblioteksdagarna i Visby nästa år.


Infomackar

i

gs – lägg förkortningen på minnet, snart
finns infomacken eller Information Gas
Station på en plats nära dig. Än så länge
får man färdas över Ålands hav till Helsingfors stadsbibliotek där man genomfört
denna avgiftsfria nätbaserade tjänst som ger
svar på alla frågor. ”Inte Fråga bibliotekarien
utan Fråga vad som helst i vilket ämne som
helst”, som Maija Berndtson uttryckte sig när
hon presenterade ett av koncepten i sin vision
om det gränslösa biblioteket. En annan paroll
är: Mindre plats till medierna och mer plats
till användarna”.
Vid sidan av den nätbaserade tjänsten igs
finns en mobil informationsservicestation,
en infotunna som turnerar i köpcentra eller
på stan samt ett radioprogram som sänds en
gång i veckan i den finskspråkiga radiokanalen Ylen aikainen. Radiolyssnarna kan sända
frågor via programmets webbsidor eller genom att ringa till programmets redaktion.
Frågorna förmedlas till igs radioteam, som
väljer ut en fråga att besvara i direktsändning.
De övriga frågorna och svaren finns på programmets och igs webbsidor. Man har skapat
ett arkiv som lagrar svaren – i dagsläget finns
omkring 50 000 svar arkiverade. Och det kan
ju vara bra att ha om någon kulle drista sig till
att fråga frågor som redan är ställda…
Dessa exempel vidgar onekligen föreställningen om bibliotekets rumsliga dimensioner.
Ett annat slagkraftigt begrepp som for genom rummet och rymden var biblioteket som
ett intellektets supermarket – smaka på den
tanken. Maija Berndtson betonade också bibliotekens funktion som icke-kommersiella
mötesplatser. I det sammanhanget blir det @
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@ dock smått irriterande när man som Maija
Berndtson envisas med att kalla användarna
för kunder.
Kunder i intellektets supermarket eller varför inte helt enkelt: Leka affär! Bibliotekarier
som entreprenörer i literacy… Idéer saknas

inte.

Prispengar går till fond
:  
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D

et var under föredraget Kompetens
i cyberrymden och irl som begreppet axiologi nämndes. Catharina Isberg, biträdande överbibliotekarie vid slu och ordförande i kb:s
Expertgrupp för kompetensfrågor, redovisade behovet av strukturer och resurser i biblioteksverksamheten för att möta användarnas framtida behov. Bibliotekens förändrade
arenor gör det extra angeläget att fokusera på
utvecklingsbehoven för verksamheten. Fem
universitets- och högskolebibliotek, bland annat Örebro och Karlstad, arbetar gemensamt
för att kompetensutveckla medarbetarna för
framtidens behov.
Projektet har fått över en miljon kronor
i eu-bidrag från Europeiska socialfonden.
Bland annat har olika kompetenser matchats
och satsningar har gjorts på prioriterade områden som webb 2.0 och läshandikapp.
Det hela kommer att dra igång på allvar
under sommaren med nätverk och kurser för
medarbetarnas utveckling. Och det är i det
här sammanhanget som axiologi kommer in.
Bland annat ska en satsning på ledarutveckling göras: ”axiologiska ledarprofiler med
coachande samtal till en kostnad av 71 000
kronor”. Om jag har förstått saken rätt ska
konsulter coacha medarbetare att utnyttja
sin fulla kapacitet. Det rör sig om en ”vetenskap om tankemönster” från det stora landet
i väst, som under de senaste åren vunnit terräng i Sverige. Ett slags tänkandets dynamik
för att förstå sig själv och därmed andra bättre, som en representant för skrået uttryckte
det. Terapi tänker jag, och visst är det så att
vissa terapeutiska inslag förekommer i de
40-sidiga personprofiler som axiologen tar
fram i samband med ledar- och kompetensutveckling.
Axiologimetoden fokuserar bland annat
på att arbeta med det inre jaget (personliga,
mänskliga), det yttre jaget (det konkreta, som
självförtroende) samt det normativa jaget
(systematiska med regler och måsten) för att
sätta fokus på vem man är. Bland annat får
deltagarna fylla i ett test med 18 påståenden
som därefter rangordnas efter axiologisk
måttstock. Ett påstående kan exempelvis vara
”En klocka som visar rätt tid” och ”En god
människa” . Markerar man då ärligt svarsalternativet ”Jag kommer för sent” anses det
vara negativt laddat medan svaret ”Jag vet vad
jag vill” är positivt. Det här görs högst seriöst.
Allt för att få människor att bättre kunna hantera stress, svåra livssituationer eller kunna

välja rätt karriärinriktning som matchar ens
tankemönster.
Margareta Junghage, konsult och som
de tre senaste åren arbetat för universitetet
i Karlstad i olika eu-projekt, är certifierad
axiolog. Hon arbetar med de fem biblioteken
i projektet och tycks trivas bra med det. Det
finns ingen formell universitets- eller högskoleutbildning för denna yrkesgrupp utan
enbart en terminslång kurs som anordnas av
det amerikanska Hartmaninstitutet. De flesta
verksamma axiologer har däremot ett förflutet som ekonomer eller beteendevetare.
– Vi arbetar heltäckande och medvetet med
återkoppling och omvärdering, berättar hon.
Eventuella svagheter med metoden är att
det finns så många begrepp inom axiologin,
anser Margareta Junghage. Vid en snabb och
högst ovetenskaplig enkät var det i alla fall
ingen av de som bbl frågade som visste vad
en axiolog är eller vad denne gör. Inte ännu.


Biblioteksdesign –
en resa
:  

U

nder biblioteksdagarna fick bibliotekarien och enhetschefen Barbro Bolonassos vid Fisksätra bibliotek ta emot en check på 25 000
kronor i samband med utdelningen av Greta
Renborgs marknadsföringspris.
– Pengarna kommer inte att gå till någon
Kreta-resa eller så. De ska stanna kvar i Fisksätra, säger Barbro Bolonassos till bbl.
Pengarna bildar en grundplåt för ett slags
stipendiefond som årligen ska uppmuntra
ungas kulturella initiativ i Fisksätra. Barbro
Bolonassos nämner exempelvis en hiphopfestival som en av de möjliga kandidaterna till
att få ekonomiskt stöd för sitt nyttiga initiativ. Även andra intressenter har aviserat att de
kan tänka sig att ge sitt stöd till fonden. Stena
Fastigheter t ex vill ”satsa på relationsförvaltning för att stödja det sociala kapitalet i Fisksätra”, som det mer officiellt heter. I praktiken
innebär det dock att de kan tänka sig att satsa
pengar i fonden. Även Folkets Hus kan komma att ingå i ett samarbete kring fonden.
Barbro Bolonassos tilldelades 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!”
Som den sanna eldsjäl hon är fortsätter hon

arbeta på inslagen bana.

Vad gör en axiolog?

V

ad ska man tänka på när man ska
bygga nytt bibliotek eller göra om
ett befintligt? Jag vet inte precis
om Elizabeth Chapman, vd för avdelningen bibliotekstjänster vid University
College London, bländade auditoriet med nya
insikter men det var väldigt trevligt att lyssna
på hennes röst och underbara brittiska frasering. Sådant kan också fylla ett rum… På
ett intressant sätt berörde hon ändå de skärningspunkter som uppstår när arkitekternas
sätt att tänka (”antingen böcker eller datorer”)
ska förenas med bibliotekariernas syn på interiören (hyllor, datorer, sittplatser etc) samt
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användarnas föreställning om biblioteket
som en plats för umgänge, möten och lån. Och
de som håller i pengarna tänker förstås: ”det
här är en lyx som vi inte har råd med”.
Bra och dåliga exempel visades, en tio-itopp i vad-man-ska-tänka-på levererades
och sammanfattades i uppmaningen: Ta över
agendan, observera vad som funkar, studera
vilka funktioner som behövs, gör projektet till
ert och se till att det är väl underbyggt. Handfast och gediget om man jämför med de mer
marknadsspacade visionerna som arkitekten
Ricardo Ortiz från bot-arkitekter i Stockholm, framförde.
– Ska man bygga hus för att få folk att läsa
böcker eller ska man bygga hus som förhåller
sig till att allt färre ungdomar läser böcker,
funderade han högt och det var inte tu tal om
var han själv stod i frågan.
I hans värld kan vi säga Goodbye till biblioteken som icke-kommersiella mötesplatser.
Nej, här tänker vi idéhus som kombinerar allt
– media, integration och kommers i form av
s k ”mjuk handel” dvs showroom för teknikföretagens senaste produkter.
– Förneka inte de kommersiella krafterna,
släpp in dem, mässade Ricardo Ortiz salvelsefullt.
Är det inte roligare att öppna restaurang,
funderade jag. Notan gäller som lånekort på
valfri media!


Rummet och rymden –
på riktigt

Ny biblioteksstatistik –
på säkrare grund?

Å

U

rets bengt Hjelmqvist-pristagare,
Åke Nygren, angrep tillsammans
med sina gäster årets tema Rummet och rymden bokstavligt och
konkret med film, interaktivitet och en provkarta på vad den nya tekniken kan och förmår.
Allt utformades till en poetisk och vänligt
sinnad apokalyps: ”En hel biblioteksvärld som
faller, slår sig, smulas sönder, pulveriseras. För att
därefter, ur spillrorna resa sig igen med stolthet. I
frisk luft gå vidare med helt nya perspektiv. Bygga
nya världar, med helt nya verktyg. Men med det
tidlösa berättandet i ryggen.
Och med användaren framför sig. På lika villkor.
Det är bråttom nu. Världen springer ifrån oss.
Kunskapen och kulturen rusar på i expressfart. På
Internet.”
Filmen World Builder, som ramade in hela
föreställningen, var väldigt effektiv i sammanhanget. Och exemplen på ”physical computing” – möjligheterna att bygga virtuell
närvaro i det fysiska rummet visade att framtiden nästan är här. Den kändes kall, steril,
väldigt elberoende men också… magisk. Tudelat. Second Life är ju en varmare inramning
men är det inte lite som att vara med i sin egen
serietidning?
En hel redaktör som faller, slår sig, smulas sönder, pulvriseras. För att bli liggande – när världen
springer ifrån… Hemska dystopi. När kan jag få
en trådlös uppkoppling till min hjärna! 

:  

nder den något hurtiga rubriken
Först så går det ner sen så går det upp?
presenterade Kristin Lindmark, kb,
och Erik Peurell, Kulturrådet, färsk
statistik för forsknings- och folkbiblioteken.
Samarbetet mellan myndigheterna kommer
sannolikt att förbättra statistiken och därmed
ge en mer adekvat bild av biblioteksvärlden.
Bland annat utlovas att kb:s expertgrupp för
statistik ska göra bättre analyser och enkäter.
En förstudie av den tekniska plattformen ska
även göras. Beslutsfattare ska också intervjuas
om sin syn på statistiken.
Den färska statistiken som presenterades
visar att antalet besökare på folkbiblioteken
minskar, enligt Kulturrådet. Men en positiv
tendens finns att skönja eftersom utlånen
ökar för första gången sedan 1996. Samtidigt
är det osäkert om det rör sig om ett trendbrott
eller om det är en tillfällig ökning. Siffrorna
visar fler utlån av barn- och ungdomsböcker
men även av skönlitteratur för vuxna. Utlånen
av dvd och ljudböcker har ökat på senare år
medan utlån av cd och talböcker blivit färre.
E-musiken är en ny kategori som ökat, både
strömmande avlyssning via internet och nedladdning till mp3-spelare. Samtidigt underströk Erik Peurell att statistiken har brister.
Ju mer detaljerat man tittar på siffrorna desto
fler oklarheter och felaktigheter.
För forskningsbibliotekens del konstateras
att antal omlån ökat men orsaken är oklar. Eresurser och besök på webbplatser används
allt flitigare liksom sökningar i lokala kataloger. Antalet databaser och tidskrifter har
ökat. I dag är det vanligare att ladda ner en ebok än att låna en tryckt bok. Antalet e-böcker
har ökat från 51 000 titlar 2002 till 1,7 miljoner
titlar förra året! Av det totala förvärvsanslaget
används 72 procent till e-resurser. På forskningsbiblioteken skedde 3,2 miljoner initiala
lån och 4,2 miljoner nedladdningar av fulltext
från e-böcker.
På folkbibliotekssidan går hälften av @
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@ budgetanslagen till driftskostnader, 20 procent till lokalkostnader och 10 % till övriga
medier. När det gäller antalet årsverken har de
minskat samtidigt som det är fler utbildade
bibliotekarier som arbetar på folkbiblioteken
idag jämfört med exempelvis 1970-talet. På
forskningsbiblioteket är det desto tydligare
att det är andra yrkesgrupper än bibliotekarier
som arbetar där, exempelvis it-pedagoger.
På osäker grund var den träffsäkra rubriken
på en artikel i bbl för några år sedan om Kulturrådets biblioteksstatistik. Det återstår att
se om den gemensamma statistikinsamlingen från alla sorters bibliotek kan komma att
förändras till säker grund.


Skolbibliotek –
en solskenshistoria?

E

n forskningscirkel är som
en studiecirkel men den består av
praktiker inom ett yrkesområde.
Cirkelledaren är en forskare och det
man gör är att man studerar och analyserar ett
problem, dels för att skapa mer kunskap kring
det, dels för att genomföra mindre undersökningar med anknytning till problemet. En
forskningscirkel vid Institutionen för abm i
Uppsala har sedan 2008 arbetat med att studera effekterna av skolbiblioteksarbete. Nio
skolbibliotekspraktiker har ingått och Kerstin
Rydbeck, prefekt vid nämnda institution, har

Citatet:
”Vi talar hela tiden om kris och nedskärningar, om hur tungt det är…
– men skulle ni hellre vilja jobba i bilindustrin just nu?”
Maija Berndtson, Biblioteksdagarna

fungerat som cirkelledare. Gruppen har träffats tolv gånger och fem lokala projekt har genomförts under temat: Spelar skolbiblioteken
någon roll?
Svaret på frågan måste bli ett rungande ja,
efter att ha tagit del av presentationerna av de
fem projekten. Ett sådant väldigt rungande ja,
att man nästan blir misstänksam – solskenshistorier från början till slut… Ett beställningsjobb? Ledande och värderande frågor?
De positiva bilder som framkom när man frågade lärare, elever samt rektorer, och därtill
undersökte om skolbibliotekens utnyttjande
i undervisningen och om och hur det kan
tänkas påverka läsningen, står hur som helst
i bjärt kontrast till hur illa det är ställt med
skolbiblioteken.
Men nu har i alla fall äntligen också utbildningsministern insett dessa solskensfakta.
Mitt under Biblioteksdagarna gick han ut i
svt
svt:s Rapport och sade att han vill öka antalet skolbibliotek genom att skriva in krav på
skolbibliotek i nya skollagen. Oppositionen
vill ännu mer: nämligen tydliga riktlinjer för
vad ett skolbibliotek ska vara.

Väl tajmat.

Kom på efteruddannelse i

Danmark
Det nyeste kursuskatalog fra Kursus- og
Konsulentafdelingen på Danmarks Biblioteksskole er udkommet med mange spændende og
aktuelle efteruddannelsestilbud.
Kursister fra Sverige er velkomne til at tilmelde
sig og deltage på kurserne.

Download:
http://www.db.dk/kurser/efteraar09/
Det er også muligt at rekvirere og tilpasse kurser
fra kataloget til afholdelse lokalt i Sverige.
Kontakt os og hør nærmere.
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Artiga applåder –
men inga verbala
stryptag
:  

Utifrån ett program med
aktörer som står långt ifrån
varandra kändes det lovande
att Biblioteksdagarna i år hade
temat Rummet och rymden.
Skulle detta bli tre dagar som
krossade fördomarna om bibliotekens begränsade handlingskraft i ett föränderligt
samhälle? undrade Lina Ydrefelt som deltog på årets biblioteksdagar för första gången.
  

”Vi är många, vi är alla olika och i vimlet är det svårt att få ögon på någon som ser ut som den där
Birkenstock-Sjödén-stränga damen…”, skriver Lina Ydrefelt.

V

äl anländ till en stor mässa
med namnbricka och kommersiella och offentliga utställare från
små och stora företag kom en förväntan som alla borde få känna i relation till
Bibliotekssverige: Just det, så här är det. Vi är
många, vi är alla olika och i vimlet är det svårt
att få ögon på någon som ser ut som den där
Birkenstock-Sjödén-stränga damen. En viss
kvinnnodominans, javisst, men i övrigt knappast som belackare och ståuppkomiker vill
beskriva det som skapar ett vi. Något annat
måste förena oss för att man ska kunna tala
om en yrkesgemenskap. Var det det som Biblioteksdagarna skulle skicka med oss hem?
Jag fylldes med förväntningar då en ganska
full konferenssal hälsades välkommen av Jenny Poncin, en av de bibliotekarier i föreningen
som bidragit till innehållet. Med frågor om
rummets gränser fick hon mig att känna att vi
faktiskt måste stå på tå för att försöka nå dit
vår egen kraft fört oss. Att Uppsalas kommunalråd också äntrade scenen förstärkte bilden
av biblioteken som en stark samhällskraft då
hon talade om kampen för det fria ordet.
Föreningens årsmöte blev dock något av en
antiklimax. Man är en förening som sägs fö-

reträda hela vår verksamhet, vara den viktiga
part som behövs för att driva på. Desamma
som nu glädjer sig över att kanske närma sig
det heliga: en nationell bibliotekspolitik. Jag
ville se dessa medlemmar som driver föreningen framåt.
Britta Lejon och Niclas Lindblad satt lugna
vid podiet och lade båda väl valda ord om en
förening med engagerade medlemmar. Enligt
den avgående ordförande faktiskt ett mycket
aktivt fotfolk, och till dagens årsmöte fanns
hela tre motioner. Jag hörde henne berätta om
detta som ett framsteg men kunde inte låta bli
att tänka: Med ett årsmöte så tomt på idéer och
olika viljor förvånar det mig att någon alls frågar varför jag inte är medlem. Finns det någon
mening i att vara det? För mig som för första
gången fick se en representation av föreningen
kändes det nästan som en parodi. Ordföranden
frågar och den glesa församlingen svarar ja.
Utom när det gäller sab kontra Dewey, för det
är något som bibliotekarierna sedan bibliotekshögskolans första katalogiseringskortsälskande timmar aldrig kunnat släppa. sab är
vi, en slags nostalgisk nationalromantisk bild
av ett ickeglobaliserat yrke.
”Vi måste göra något” – var ett uttalande

som fälldes av många konferensdeltagare
under dagarna som följde. Vi syns inte, resurserna tas ifrån oss. Samtidigt fanns det inte
ett uns av verklig mobilisering i det jättelika
konferenscentrat som man kräver fyratusen
kronor bara för att få beträda. Kanske var det
därför som endast min egen namnskylt saknade angiven arbetsplats. För hur skall de
många arbetslösa, engagerade bibliotekarier
som hade uppskattat att delta i seminarier och
möten med olika kategorier av vår yrkeskår
kunnat ta sig hit med dessa kostnader? Ingenstans i inbjudan fanns någon uppgift om att
man hyrt en gympasal dit vi kunde bära våra
sovsäckar och liggunderlag. Då hade Svensk
Biblioteksförening kanske kunnat vara just
summan av en medlemskårs olika viljor och
inte en elitistisk tillställning för de redan väletablerade. Innanför eller utanför? Rummet
eller den förvirrade rymden?
På torsdagen knottrade sig huden inför den
intressanta paneldebatten om läromedel, digitalisering och fri informationsåtkomst. Till
debatten som skulle ta fildelningsdiskussionen in i bibliotekssalongen var Anders Rydell,
författare till boken Piraterna. De svenska fildelarna som plundrade Hollywood, inbjuden som @
[ : ]  23

@ moderator. På första parkett satt jag som en
skolflicka och funderade på att be om hans autograf. Till debatten var också representanter
från Piratpartiet och Sveriges Förenade Studentkårer samt Jan Trost – som representant
för läromedelsförfattarna – inbjudna. Fler än
jag satt raka i ryggen med stora hundögon och
väntade på debattens höjdpunkt. Nu kom den
ju aldrig. Varje deltagare behandlade tiden
som vore den oändlig samtidigt som tidsramarna aldrig tillät annat än snuttifierande
ansatser. Fyrtio eller fyrtiofem minuter per
seminarium – utan fördjupning rörde vi oss
mellan aktiviteter som en skock okritiska kulturfår.
Åsa Hedemarks föreläsning präglades av
samma brist på tid och fördjupning. Hon
hann inte mer än berätta om de olika diskurserna innan tiden var slut.
Är bibliotekarier ett släkte med dåligt tålamod? Eller varför var alla programpunkter
så korta? Maija Berndtson från Helsingfors
stadsbibliotek kom efteråt och bekräftade
upplevelsen av Hedemarks framträdande.
Här kunde det ha berättats om stora ting, men
de få minuterna tickade iväg. Artiga applåder
och sedan kaffedags. I bakgrunden kunde vi,
om vi ville, känna motsättningarna gnaga –
utifrån Hedemarks och Berndtsons föreläsningar. Vilka vi är och hur vi prioriterar råder
det delade meningar om men i denna stängda
klubb där de flesta verkade vara på plats för
att få lite avbrott, lite inspiration och träffa
gamla bekanta orkade man inte med några
verbala stryptag. Egentligen är det ju inte vår
egen ställning vi vill arbeta med. Biblioteksdagarna var trots allt inte en plats för provokation, diskussion och närmande som man
hade kunnat vänta sig. Istället var det, oavsett
de svåra frågor som presenterades, en trivselklubb som samlades.
Vem förvånas då av att min och troligen
flera andras rikaste upplevelse inträffade un-

der den traditionella festen. Under dans och
alkoholintag fanns det möjlighet att se de där
personerna som man så länge beundrat dra
loss slipsknuten eller luta sig mot bardisken
och tala som om vi vore, ja – vad då? Systrar
och bröder. Men kanske bekräftar mina nostalgiska bilder från denna kväll och natt när
de stora giganterna var så normalsmå att jag
kunde räcka ut en hand och ta på dem, att
Bibliotekssverige fortfarande saknar ett diskussions- och ideologiskt forum. För varför
malde inte tankarna kring bibliotekens vägval
på tåget hem?
För kakor, middag och nya bibliotekssystem var fyrkantiga, småtrevliga och till synes
icke-ideologiska företeelser som dominerade
över Hedemarks ord. De vi borde ägnat en
förmiddag åt: Diskurserna som styr vår verksamhet eller bilden av den. Den bokliga författarstyrda diskursen och den informationskompetensinriktade med nyliberala drag som
pekade åt ett annat håll.
Kanske ville man med de korta inläggen
och presentationerna fylla en narrativ bokoch informationsskepnad? Fördjupningarna
hämtar ni själva, om ni vill, efter att vi låtit
olika personer prata en kort stund. Men om
Biblioteksdagarna skall vara narrativa: Vart
hänvisas då motsättningarna?
Men Biblioteksdagarna var trots sin fina
och rappa framtoning till slut en spegelbild av
Bibliotekssverige, precis som det presenterade tvinningprojektet, mitt sista seminarium.
Ett projekt lett av Regionbibliotek Stockholm.
Från detta har jag behållit ett ord: Spegeleffekten. Du observerar verksamheten på ett
annat bibliotek med liknande storlek och utvärderar förloppet, det vardagliga arbetet. Att
se andra arbeta och beskriva det skall ge svar
om ditt eget. Spegeleffekt. Din verksamhet på
en annan plats, i en annan stad och nu är du
på åskådarbänk.
Kanske bidrog själva spegel-ordet till att

projektet blev verklighet. För hur mycket ska
regionbiblioteken coacha folkbiblioteken till
att göra de enklaste saker? Här steg verkligheten in i salongen. Kanske är det fel att bli
besviken. Varför skall den handlingsförlamning och initiativlöshet som ibland präglar
folkbiblioteken inte få komma till uttryck på
Biblioteksdagarna? Men liksom många bibliotekarier i kommunerna bara knyter näven
i fickan och tänker eller hoppas att något skall
hända, visade Regionbibliotek Stockholm hur
de lägger ribban utifrån dessa önskningar. Vi
tar fram pengar och planerar något självklart
som ni hade kunnat fixa på egen hand. Det är
så något händer på våra små och mellanstora
bibliotek. Tvinning-projektets presentation
speglade detta väldigt väl. Och jag kände mig
hemma i biblioteksvärlden igen. Vardagen
var tillbaka och tur var väl det, för konferensen var på väg att avrundas. Och vad passar då
inte bättre än att plockas ner på jorden igen
och inse att man inte återvänder hem till forskare, stora kommersiella aktörer och fantastiska kollegor på den lokala puben? Vardagen
väntar och därmed det förakt och den förminskning för ett kultursverige som hamnar
i strålkastarljuset i samband med den ekonomiska krisen. "
Skribenten bekostade sin resa till Uppsala med ekonomiskt stöd av en biblioteksaktör, dock ej Svensk
Biblioteksförening eller BBL.

Biblioteksbladet
på webben
– med rss
www.biblioteksbladet.se

Ta tåget till
Bok & Biblioteksmässan!
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r gratis viktigt för varumärket bibliotek? Ja, löd ett unisont svar
när frågan diskuterades på Open
Space-seminariet under Biblioteksdagarna. I dessa ”gratis är gott”-tider är
det viktigt att betona att både det virtuella
biblioteket som det fysiska är gratis. Men bibliotekspersonal borde vara ännu duktigare på
att sprida kunskap om affärsidén med bibliotek, enades man om. Det unika är ju att vem
som helst kan låna mp3-böcker, kopiera och ta
del av mängder med information – helt gratis!
– Det borde vara självklart att det är gratis
att låna, det står ju faktiskt i bibliotekslagen.
Ändå kostar det pengar att reservera och att
fjärrlåna. På en del håll kan det kosta en förmögenhet om man behöver beställa flera böcker
à 10-20 kronor, konstaterar Birgitta Hellman
Magnusson, bibliotekarie på Länsbibliotek
Östergötland.
Hon har frågat bibliotek varför man tar

betalt för reservationer och fjärrlån och fått
till svar att beställningar medför extraarbete
samt att gratis reservationer missbrukas när
folk inte hämtar ut böckerna.
– Konsekvensen blir att biblioteket tjänar
pengar på att köpa in böcker i för få exemplar.
Då blir det fler personer som ställer sig i kö,
och därmed kan biblioteket kamma in mer
reservationsavgifter! Snacka om bakvänd service! tycker Birgitta Hellman Magnusson.
I hennes eget län har alla bibliotek utom ett
tagit bort reservationsavgifter. Hon och de
andra enades om att alla bibliotek bör ta bort
alla dumma och onödiga avgifter på reservationer, fjärrlån, videolån, internetdatorer,
toabesök med mera! Det finns även siffror på
att de bibliotek som tagit bort reservationsavgifter fått ökade utlån. Bibliotekslagen bör
även skärpas och ändras till att alla tjänster
på biblioteket ska vara gratis, menar Birgitta
Hellman Magnusson.
– Biblioteket ska vara en frizon och representera en allemansrätt till den samlade informationen och kunskapen – själva fundamentet för demokratin!

Biblioteksdagarna

ett varumärke
som borde
värnas
En förklaring till varför frågan är laddad
tror Birgitta Hellman Magnusson kan bero på
att biblioteken räknar in avgifter för reservationer och fjärrlån i sin budget, det kan handla om ca 200 000 kronor, vilket motsvarar en
halvtidstjänst.
– Först tar man alltså betalt av låntagaren
via skatten och sen via avgifter! Det är inte förenligt med bibliotekslagen och det borde vara
intressant om någon medborgare ville testa
att överklaga ett sådant beslut.
I Danmark finns bibliotek.dk där alla medborgare kan söka bland alla medier som finns
på offentligt finansierade bibliotek och därefter beställa det man vill ha till sitt lokala
bibliotek. Att denna service är gratis är en
självklarhet i Danmark. Birgitta Hellman
Magnusson och de andra i gruppen undrade
vad som skulle hända om någon aktiv kommunmedborgare vågade pröva att överklaga
ett kommunalt beslut om reservations- och
fjärrlåneavgifter. Skulle det överhuvudtaget
vara förenligt med lagens skrivning om ”gratis boklån”? "

Den 24 september tar Boktåget dig från Stockholm till
Bokmässan i Göteborg som i år firar 25-årsjubileum.
Njut av en bra start på dagen med frukost serverad på tåget. Förbered dagen i lugn och ro tillsammans med kollegorna.
Tåget stannar i Liseberg ett stenkast från Svenska Mässan. Efter en lång och givande dag står tåget framkört och en god
middag väntar. Efteråt finns det tid över att sammanfatta dagens intryck över något gott ifrån baren. För mer information
gå in på sjevent.se. I priset (1 495 kr) ingår resan, frukost, middag och mässprogram.

Köp dina biljetter på sj.se/upplevelser, 0771-75 75 75 eller besök närmaste SJ Resebutik.
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Biblioteksdagarna
  :  

 ,
bibliotekarie, Stockholms
stadsbibliotek
– Det var första gången
som jag var med på Biblioteksdagarna. Årsmötet
var intressant att vara
med på. En märklig representation även om det var
ett bra möte. Få motioner
där det var tydligt att i
princip en enda person
ställde sig upp och talade.
Den föreläsning som gav
mig minst var nog Rum
för alla. Framför allt den
innehållslösa delen med
Ulrika Knutssons kåseri
som inte var riktad till
målgruppen.
Åke Nygrens del om
Biblioteksrummets
möjligheter och begränsningar var en väldigt bra
föreläsning eftersom man
fick något att ta med sig
hem. Marcus Hamburger,
interaktionsdesigner från
Chalmers, visade konkret
genom rfid-teknik på
det virtuella bibliotekets alla möjligheter.
Överlag var det trevligt.
Jag önskar att jag hade
kunnat dansa längre
än till klockan 23, tiden
för Stockholms-tågets
avgång…
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Övervägande positivt
om Biblioteksdagarna i
Uppsala

 , kultur- och fritidsnämnden,
Gotlands kommun (V)
– Jag är visionär. Biblioteksdagarna har gett mig
massor. Det var oerhört
stimulerande att få ta del
av Open Space-diskussionerna om exempelvis
detta med att öppna upp
rummet, ta bort fattigmarkörer och sluta kräva
id-kort av låntagare.
– Jag lyssnade även
till en givande föreläsning om ett kliniskt
sjukhusbibliotek som
servade både patienter
och forskare. Jag kommer
att ta med mig detta att
det behövs bibliotek med
personal. Bibliotekarierna är viktiga vägledare.
Hela arrangemanget var
fint och inbjudande. En
annan stor behållning var
att jag dansade hela kvällen! Det enda som kändes
en aningen malplacé var
Ulrika Knutsson och hennes metaforiska kåseri
om senap.

- , bibliotekschef,
Luleå
– Det var överlag väldigt
välordnat och bra kvalité
på alla föreläsningar under Biblioteksdagarna.
Ska jag säga något negativt om arrangemanget så
var det nog skyltningen
i Musikens Hus. Det var
lite svårt att se bland det
sobert svarta.
– Under dagarna har
jag framför allt träffat
folk och knutit kontakter.
Föreläsningen av Åse
Hedemark var intressant
där hon pekade på att det
är författarna och männen som framför allt hörs
i debatten om det kvinnodominerade bibliotekarieyrket. Annars anser jag
att biblioteksdagarna är
ett bra tillfälle att fylla på
energiförrådet för att ta
sats vidare.

 ,
bibliotekskonsult,
Regionförbundet i Kalmar
län
– Det har varit ett bra tillfälle att på plats få känna
delaktighet och ställa frågor som vid Open Spacemötet. Ett öppet möte där
man fick diskutera valfria
ämnen som engagerade.
Det var också givande att
lyssna på föreläsningen
om nationell bibliotekspolitik nu och då med
Gunilla Herdenberg och
Niclas Lindberg. Nätverkandet är väl det som
har gett mig mest. Enda
smolket i bägaren var
väl att det dröjde innan
man fick mat under själva
festkvällen.

 ,
bibliotekarie, Flemingsbergs bibliotek
– Som förstagångsbesökare var det intressant att
få vara med om Biblioteksdagarna. Studiebesöket på det nya folkbiblioteket i Stenhagen var
kul eftersom de satsar så
mycket på barn och unga.
Det är nog en fördel att
biblioteket ligger vägg i
vägg med fritidsgården.
– Hörvärt var även
Science café där man fick
chansen att diskutera
hur biblioteken påverkas
av att allt fler hämtar
information och umgås
på nätet. Själva formen
för samtalet var väldigt
lyckad och gav mycket.
Egentligen finns det inte
någonting som jag var
missnöjd med. Men om
jag nu nödvändigtvis
måste säga något kan jag
säga vädret. Lite för kallt.

Nyfiken på Suzanne Mortensen …

  

utsedd till Årets bibliotekarie av Svenska Akademien.

är oerhörd. I det som läsningen kan ge – finns
en oändlig potential för personlig och kognitiv utveckling.

Berätta vem du är?
– Min man som är ganska partisk påstår att jag
är beslutsam, omtänksam och har en fantasifull humor. Själv besväras jag av mitt dåliga
självförtroende när det gäller praktiska och
tekniska ting. Mina arbetskamrater skulle
säga att jag är helhjärtat engagerad i mitt
arbete. De tycker att jag är opraktisk. Jag bor
tillsammans med min man Anders (litteraturvetare) i Lund och har fritidshus i Åhus.

Men vill alla människor läsa?
– Jag tycker inte att bibliotekarier ska försöka
tvinga på människor böcker men vi bör informera mer om vad biblioteket kan erbjuda. Det
talas ofta om att vi behöver förnyelse på biblioteken. Jag tror att vi kan locka fler besökare till
biblioteken genom proffsig marknadsföring.
Det vi redan har att erbjuda räcker långt.

Berätta om din bakgrund?
– Jag växte upp med mina föräldrar och min
lillebror. Mamma läste ofta högt för min bror
och mig. Det var så läsintresset och min berättarlust väcktes. Jag ville bli bibliotekarie med
skönlitterär inriktning på folkbibliotek, eller
journalist. Jag blev en skrivande bibliotekarie.
Har en bibliotekarieexamen från BHS i Borås,
1983.

Vad betyder litteraturen för dig personligen?
– Den utgör en mycket stor del av mitt liv.
Mina sysslor handlar om litteraturen och jag
vet att den är mycket viktig både för enskilda
människor och samhället.
– Litteraturen är den plats som rymmer allt.
Där finns alla föreställningar som människan
någonsin haft om hur världen är beskaffad.
Och mer därtill. Alla spekulationer om hur
världen skulle kunna se ut finns i litteraturen.

På vilket sätt är du en skrivande bibliotekarie?
– Jag har skrivit artiklar om skönlitteratur och
biblioteksarbete. Dessutom har jag skrivit två
barnböcker om Clara Dickens detektivbyrå
som blir utgiven i september på Wahlströms
förlag. Clara Dickens löser mysterier över hela
världen, är vän med engelska drottningen och
släkt med Charles Dickens.
– Barnböckerna har jag skrivit för nöjes
skull. Artiklarna om biblioteksarbete har varit ett sätt att lyfta fram bibliotekarier som gör
viktiga insatser i det tysta. Sjukhusbibliotekarier, fängelsebibliotekarier och bibliotekarier
som utbildar läsombud inom äldreomsorgen
är värda uppmärksamhet. Med litteraturens
hjälp ger de människor ett bättre liv.
Hur kan litteratur göra skillnad?
– Jag har träffat interner som berättat om hur
de har börjat läsa böcker i fängelset. De har
lärt sig skriva och tala in sagor till sina barn.
Detta har förbättrat deras självförtroende och
gett dem hopp för framtiden. Jag möter ofta
biblioteksbesökare som berättar vilken stor
roll litteraturen och biblioteket spelar i deras
liv.
Är litteraturen en väg för alla?
– Litteraturen är så rik att det borde finnas
böcker som kan passa alla människor. Det
sker inte av sig självt men människors förmåga att läsa och berika sig med det de läser

Tror du att man kan bli en bättre människa av att
läsa?
– Man kan bli en bättre människa av att läsa.
Och en mer reflekterande människa.
Går det lika bra med fackböcker?
– Ja, vissa fackböcker. Alla fackböcker som
hjälper läsaren att tänka och leva bättre.
Vad är ditt starkaste bokminne?
– Charles Dickens är min favoritförfattare.
Hans böcker innehåller allt. Spänning, humor, samhällskritik och oförglömliga gestalter. Hans böcker står i vår bokhylla hemma
och vi har även ett fyrtiotal filmatiseringar av
hans verk. Min man och jag har sett en del av
filmerna flera gånger. Det är ett favoritnöje att
krypa upp i soffan och se en Dickensfilmatisering. Hjältinnan i mina barnböcker kallas
Clara Dickens som en hyllning till den store
berättaren.

Du får Svenska Akademiens pris Årets bibliotekarie för att du arbetat för att höja statusen och
stärka intresset för skönlitteratur. Vad betyder
priset för dig?
– Jag visste inte att jag var föreslagen till priset. Jag blev därför mycket glad, överraskad
och hedrad över att få beskedet. Det känns inspirerande att arbeta vidare tillsammans med
mina kära kolleger på Malmö stadsbiblioteket.
Vi trivs ihop och samarbetet fungerar fint. Vi
har hållit hundratals bokpresentationer på
bibliotek, i radio, för föreningar och i många
andra sammanhang. Vi har gjort fyra böcker
till BTJ Förlag, skrivit massor av boktips och
planerat en rad skönlitterära fortbildningsdagar för bibliotekspersonal i länet. Det är
alltså inte bara jag som arbetar engagerat med
skönlitteratur i Malmö. "

Nämn en bok som satt starkt avtryck!
– Bruno K Öijers senaste diktsamling. Det
var också en stark upplevelse att höra honom
framföra sina dikter i Malmö i höstas.
Vilken bok tar du med dig till en öde ö?
– Gräsharpan av Truman Capote. Den håller
för många omläsningar.

Suzanne Mortenson har medverkat med flera
artiklar i BBL om läsfrämjande arbete inom ramen för
biblioteksverksamhet. Missa inte hennes artikel om
läsombud inom äldreomsorgen på sid .
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En minnesartikel med anledning av att det i år är  år
sedan Edgar Allan Poe föddes.

läsning som överlevnad
:  

  

E

dgar allan Poe har en tydlig roll
som en av historiens mest banbrytande författare, men han är på flera
vis också en av de mest motsägelsefulla. Han var pionjär inom flera genrer men
det område där han var som mest innovativ
– novellkonsten – såg han själv i första hand
som brödskrivande. Det var poesin som var
hans verkliga passion och som han återvände
till när författarkarriären så tillät. Men även
i denna passion fanns vad man skulle kunna
tycka vara ett cyniskt beräknande. Kort efter
att han nått ut med sin mest kända och hyllade
dikt Korpen publicerade han en artikel där han
steg för steg beskriver hur han gått till väga
för att skriva detta verk, vars upprinnelse låg i
att lyckas skapa ”en dikt som samtidigt skulle
passa den folkliga smaken och kritikernas
smak”. Vad han påvisar är ett lugnt och kyligt
intellektuellt resonerande, långt från någon
gudomlig inspiration eller centrallyriskt uttrycksbehov. Poes inställning till såväl poesin
som övriga litterära genrer var – åtminstone
såsom han redovisade den – anmärkningsvärt
osentimental.
I prosan blir det än intressantare. Mitt under brinnande högromantik införde Poe vad
Horace Engdahl så träffande benämnt ”den
kalla litteraturen”. Det finns dels en kyla i form
av empatilöshet gentemot personer i berättarjagets omgivning, dels en kyla – i form av
distansering – gentemot det egna ödet. Det är
dessutom en distansering som visar sig vara
precis den hjälp berättarjaget behöver, oavsett om han själv befinner sig i livsfara eller
ämnar ha ihjäl någon annan. I novellen En nerfärd i malströmmen beskriver han det som ”den
onaturliga nyfikenhet som helt trängt undan
fasan jag först kände”. Skräcken tycks övergå
till att skärpa den intellektuella förmågan
istället för att paralysera den. Genom att studera omkringliggande föremåls påverkan av
malströmmen räknar han ut att det bästa valet är att lämna båten fastsurrad vid en tunna.
Sedan blicken befriat sig från den blinda fasan till en koncentrerad studie av omständigheterna lyckas han rädda sig undan den död
som snart drabbar hans känslomässigt styrde
broder, vilken följer båten i djupet. Samma
mönster fast med annan rekvisita återkommer i andra noveller. Känslorna besegras av
förnuftet. Även så i de fall där berättaren själv
visar sig beredd att bringa någon om livet,
som i Ett fat Amontillado. Här sväljer han sitt
raseri och hämndbegär för att med sinnrik
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manipulationsförmåga lura ner sitt intet ont
anande offer till den förberedda fällan längst
in i vinkällaren. Planen går som ett urverk,
varpå känslorna kan släppas på igen (vilket i
vissa andra fall dock visar sig förödande).
Man skulle kunna tala om en omvandling
från oöverskådlighet till avtäckande – läsande – av den rådande situationens mekanik.
Längst och skarpast i denna läsning går Poes
karaktär monsieur Dupin. I Morden på Rue
Morgue kan han efter att han och hans vän gått
tysta i flera minuter plötsligt utbrista: ”Han
är verkligen liten, det är sant, och skulle passa
bättre på varitén.” Vännen häpnar då detta yttrande refererar till vad han själv just tänkt på,
nämligen: en småväxt skådespelare vid namn
Chantilly. Dupin har genom att observera vilka människor de mött och vad som försiggått
runt omkring dem lyckats förutsäga exakt hur
vännens inre associationsbanor löpt.
Vid ungefär samma tid publicerades för övrigt en annan novell som inte alls rönt samma
uppmärksamhet: Mannen i mängden. Den kan
sägas utgöra en direkt motpol till Morden på
Rue Morgue. Den tar sin början på ett café, i
vars fönster huvudpersonen sitter och blickar
ut över folklivet. Efter att till en början ha frossat och excellerat i människokännedom råkar
han plötsligen på en person som undandrar
sig kategorisering. En individ utan sammanhang – en oåtkomlig singularitet. Det gör ett

monstruöst, ondskefullt intryck på berättaren
som slutligen, efter ett utdraget förföljande,
ger upp sina försök att förstå mannen och blir
stående, förlorad i kontemplation. Faktum är
att novellen avslutas med att berättaren liknar
den okände mannens onda hjärta vid en bok
och fastslår att ”kanske är det tack vare Guds
stora nåd som ’er lässt sich nicht lesen’, den
inte låter sig läsas. ”
På samma sätt kan Poe själv, som den säregne eklektiker han var, tyckas undandra sig
våra försök till kategorisering. Han sätt att
skriva var, med beundraren Charles Baudelaires ord, ”av ett helt nytt slag”. Han var
ingen genuin romantiker men inte heller
någon realist. Han levde ett oerhört kaotiskt
liv präglat av tidiga förluster av anhöriga,
uppdriven nervositet samt såväl spel- som
alkoholmissbruk, men hade samtidigt en stilistisk och tematisk skärpa i det han skrev som
signalerar fullständig kontroll och nykterhet.
Kanske var det litterära skapandet den typ av
ordnande som han behövde för att göra livet
begripligt – ett sätt att besvärja fasan genom
att beskriva den och göra den läsbar. När han
tände sänglampan var det således inte för att
jaga monstren i garderoben på flykten, utan
för att studera dem lite noggrannare. "
Artikelförfattaren är författare och bibliotekarie på
Läsesalongen i Stockholm

Biblioteksvärlden – några reflektioner
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Creative Commons –
en tredje väg?
De som kritiserar och de
som försvarar dagens upphovsrättslagstiftning befinner
sig långt ifrån varandra.
Anna Kåring Wagman har
läst en uppsats om Creative
Commons, som ibland framhålls som ett alternativ.

I

sin uppsats undersöker Andreas
Frick hur kritiker och förespråkare
argumenterar kring upphovsrättslagstiftningen och hur Creative Commons
– ett verktyg med vilket upphovsmän själva
kan markera om och hur de vill dela med sig
av sitt verk – positionerar sig i debatten och
vill framstå som en utväg i en i övrigt låst
situation.
Anledningen till debatten om upphovsrätten är att internet har gjort det möjligt att ta del
av verk på ett nytt sätt men att lagstiftningen
inte har hängt med i den digitala utvecklingen. Andreas Frick finner att de som kritiserar
dagens lagstiftning – exempelvis Piratbyrån
och Piratpartiet – fokuserar på användarna
och deras rättigheter. Själva idén med internet
är att kunna dela med sig och det är positivt ur
demokratisk synpunkt att fler grupper får tillgång till musik, konst, film och litteratur. Kritikerna ser dagens upphovsrättslagstiftning
som otidsenlig och vill ersätta den med en ny,
som bland annat ger upphovsmannen ekonomiska rättigheter under betydligt kortare tid.
De menar att den befintliga lagstiftningen
gynnar förlag och skivbolag snarare än författare och artister och att övervakningen
av lagstiftningen strider mot den personliga
integriteten och yttrandefriheten. Kritikerna
skiljer i sin argumentation tydligt mellan materiell och immateriell egendom och menar
alltså att det inte är samma sorts ”brott” att
ladda ner filer på en dator som exempelvis att
stjäla varor i butik.
Mot dessa åsikter argumenterar framför
allt organisationer som representerar konstnärer och författare. De riktar inte intresset
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mot användarna utan mot upphovsmännen
och då uteslutande professionella upphovsmän – den grupp som publicerar verk på
amatörbasis diskuteras inte. Upphovsrättsförespråkarna menar att författare, konstnärer och artister även i fortsättningen ska ha
en moralisk och ekonomisk rätt till det man
skapat. De vill inte mjuka upp upphovsrättslagarna utan tvärtom skärpa dem. I motsats
till kritikerna gör upphovsrättsförespråkarna
ingen skillnad mellan materiell och immateriell egendom – att ladda ner filer olagligt är
att betrakta som stöld. Den nya tekniken och
dess möjligheter är inte lika närvarande i förespråkarnas argumentation och de ser oftare
internet som hot eller problem. Några ser mer
positivt på internet, men menar att en stark
upphovsrätt är en förutsättning för att nätet
ska kunna fungera på ett rättvist sätt.
Det är alltså tydligt att kritiker och förespråkare av dagens lagstiftning befinner sig
långt ifrån varandra. Som ett alternativ till de
båda lägren har olika frivilliga lösningar dykt
upp, exempelvis rörelser för öppen programvara och öppen källkod. Ett annat exempel är
”copyleft”-idén, som innebär att upphovsmannen själv bestämmer över nyttjandet av
verket. Creative Commons kan ses som en
fortsättning på copyleft-konceptet.
Creative Commons är en icke vinstdrivande
organisation, som grundades i USA år 2001.
Målet är att öka mängden konstnärliga verk
på internet och göra åtkomsten billigare och
mer lättåtkomlig. Avsikten är att förändra
upphovsrätten, men på ett mindre drastiskt
sätt – man talar om ”balance, compromise,
and moderation”. I stället för upphovsrättsförespråkarnas ”all rights reserved” eller kritikernas ”no rights reserved”, talar man om
”some rights reserved”.
Creative Commons är ett verktyg som låter
författare, artister, forskare och andra markera att de, helt eller delvis, vill dela med sig
av sina verk. Dokumentet markeras med symboler och en digital version av verket skapas
som gör det möjligt att söka Creative Commons-dokument på nätet. En användare som
hittar material med Creative Commons-licens
kan använda det i enlighet med licensen och

behöver inte – vilket annars vore fallet – fråga
upphovsmannen om lov.
En inskränkning som upphovsmannen kan
göra är att användning av verket kräver att han
eller hon omnämns: . En annan är att det är
tillåtet att nyttja och sprida verket så länge det
inte görs i kommersiellt syfte: . Ytterligare
en tillåter spridning och användning, men enbart i oförändrat skick – användaren får alltså
inte göra några bearbetningar av verket: .
En fjärde innebär att verket endast får spridas
under samma villkor som ursprungsverket:
. Är ursprungsverket fritt tillgängligt måste
således bearbetningen också vara det. Dessa
fyra inskränkningar kan sedan användas i
olika kombinationer.
Andreas Frick menar att den nuvarande
lagstiftningen och de som förespråkar upphovsrätten än så länge dominerar det offentliga samtalet men att kritikerna och exempelvis organisationer som Creative Commons
har börjat utmana dominansen. Han ser dock
luckor i deras argumentation. Exempelvis
diskuterar Creative Commons-förespråkarna
över huvud taget inte hur författare ska kompenseras för de uteblivna intäkter som nedladdning av böcker leder till.
I USA har Creative Commons blivit etablerat och fler och fler väljer att använda licenserna. Samarbeten har också inletts med
Microsoft, Google och Wikipedia, vilket förmodas öka användningen ytterligare. Creative Commons har funnits i Sverige i tre-fyra
år och har ännu inte slagit igenom här på bred
front. Med tanke på att IPRED-lagen och rättegången mot The Pirate Bay till stora delar har
präglat vårens offentliga debatt och att det till
och med bildats ett politiskt parti just kring
dessa frågor, är förmodligen förändringar
av upphovsrätten att vänta förr eller senare.
Creative Commons är kanske inte den slutliga
lösningen, men kan vara ett steg mot en mer
internetanpassad och flexibel upphovsrättslagstiftning. "
Andreas Frick: Ett tredje alternativ. En diskursanalys
av Creative Commons, upphovsrättsförespråkarna
och upphovsrättskritikerna. Magisteruppsats i
biblioteks- och informationsvetenskap, Institutionen
för ABM, Uppsala universitet .
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Radikalisera barn- och
ungdomsverksamheten!

B

arn- och ungdomsverksamhetens
representanter på våra bibliotek
har i många år valt att inte se de
stora behoven av förändringar.
Man har inte haft intellektuell och praktisk
förmåga att möta unga på deras villkor. Bristerna handlar bland annat om att inte kunna
kombinera olika medieformer och arbeta med
dem som en helhet där de olika delarna stärker
varandra.
Liksom en lärare som kört fast och inte
deltagit i de pedagogiska diskussionerna och
utvecklingen utan lever i en kupa och håller
samma lektioner år efter år, har många bibliotekarier valt att göra samma sak. Därmed
har yrket blivit ett rutinarbete som i liten utsträckning kräver arbetskraft med lång högskoleutbildning.
Barn- och ungdomsbibliotekarierna uppträder inte med den pondus och uppfinningsrikedom som borde vara naturligt inom vårt
skrå. Man väljer att vårda sina samlingar av
kvalitetslitteratur istället för att betona läslust, glädje och bemöta barnens önskemål.
På i princip varje bibliotek kan man skicka
in ett ”busfrö” och räkna med att dess energi
inte tas till vara. Bibliotekarier tror sig vara
den gamla sortens auktoriteter med ansvar att
ge barn uppsträckningar när de försöker göra
barn- och ungdomsbibliotek till sina trygga
domäner.
De svåraste problemen är trots allt inte att
man inte arbetar för att barn- och ungdomsverksamheten skall baseras på ett bibliotek
2.0- tänk med respekt, deltagande och lyhördhet i centrum. Istället är det okunskapen och
viljan att tillsammans med barn och unga
arbeta aktivt med kunskap och information
genom de vägar som är nödvändiga att kunna
i dag; genom gemensamma wikisar eller bra
sociala forum där barnen tillsammans kan få
olika projektuppgifter att lösa – i samarbete
mellan skola, bibliotek och vår viktiga målgrupp: de yngre.
Nu har biblioteken på många orter hamnat
så långt efter i utvecklingen av barns och ungas informations- och kunskapsvärld att man
inte längre kan kommunicera på ett adekvat
sätt med användarna eller samarbeta med dem

på ett givande sätt. På skönlitteratursidan har
samma sak hänt: man har inte i tillräckligt
hög grad gett sig in i de ungas tänkande och
kopplat olika världar, rum och upplevelser
till varandra vilka kan berika språket. Skall
barnen jobba på detta sätt själva eller skall de
endast övermannas av kommersiella aktörer
medan vi som professionell biblioteks- och
informationskår inte ens gör motstånd?
I dagsläget bör extrema förändringar till
för att ”rädda” det viktiga fält vi behöver arbeta med unga på. Mitt förslag är därför att
stänga barn- och ungdomsbiblioteken och
ge medieanslagen direkt till skola, förskola,
fritidsgårdar, studieförbund m fl. Dessa skall
sedan tillsammans med uppsökande bibliotekarier välja medier som passar det lokalsamhälle eller den stadsdel där man verkar.
I dag behöver vi inga bibliotekarier som
samlar papper, fikar och läser BTJ-listor. Lugn
och ro bör vara förbjudet och bibliotekarier i
ständig rörelse en självklarhet. Med en aktiv
barn- och ungdomspolitik i kommunerna
kan våra fantastiska barn- och ungdomsbibliotekarier bryta sig loss från sin långsamma,
rutinartade tillvaro och på allvar använda sin
kompetens och tvingas bredda den. Ut i förorter och arbeta med socialt nätverkande! Ut på
förskolor och arbeta aktivt med förskolepersonal, barn och föräldrar! Befinn er på fritidsgårdar och ordna temakvällar kring kul och
allvarlig internetanvändning. Glöm reglerad
arbetstid och gnäll om helgarbete och inför
prestationsbaserade löner.
Om vi stänger barn- och ungdomsbiblioteken skulle vi kunna uträtta så mycket mer. Genom att göra en sådan reform i en modig kommun kan man följa såväl bibliotekslagen som
UNICEF:s krav genom att påvisa på vilka sätt
biblioteken lever – för alla barn i en rik form.
Detta är en lösning som vi bör föredra framför uttråkade tolvåringar i våra soffor som
lyssnar på bibliotekarier som berättar halva
handlingen i en bok, i hopp om att småknytt
eller tonåringar skall vilja veta resten.
Bibliotekarier på barrikader för barn och
unga – inte tvärtom: ni får komma hit, men
på våra villkor.
 , Hässleholm
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Malin Ögland (red.)
Från medieplanering till verksamhetsutveckling: bibliotekets roll i barns och
ungdomars kunskapssökande
 , 

Arbetet med medieplanering i Håbo ledde till
ett projekt som genomfördes 2006-2007 i tretton kommuner i mellersta Sverige. Projektet
gick under namnet
”Strategisk medieplanering för barnbibliotek”
och beskrivs i boken Från
medieplanering till verksamhetsutveckling med Malin Ögland som redaktör och huvudskribent. De olika kapitlen
är skrivna av flera medverkande i projektet,
Ulrika Danielsson, Johanna Hansson, Lena
Lundgren och Christina Norén. Förutom en
genomgång av vad begreppet medieplanering innebär och en presentation av projektet
finner man två för boken centrala kapitelrubriker, ”Strategier och förhållningssätt” samt
”Rummet”.
Projektet kan kort karaktäriseras med ”back
to basis” i frågeställningarna kring barnbibliotekens verksamhet. Det är samlingarna,
urval och nyttjandegrad, som bildar utgångspunkt. Mått och metoder redovisas och det är
givande att ta del av de resonemang som följer
och leder vidare in på olika strategier.
Två förhållningssätt jämförs med varandra, bibliotekens förmåga att konkurrera
med andra begivenheter i närsamhället och
den mera traditionella inställningen att biblioteken kompenserar eller kompletterar annan verksamhet. Är biblioteket i sig en plats
för upplevelser, vill man vistas där en längre
tid eller är det endast en plats där man hämtar
något? Är det rummet som är upplevelsen?
Hur kan rummet anpassas efter barns sätt att
handla och reagera samtidigt som det uppfyller kraven på upplevelser som det moderna
samhället ställer? Var finns boken i detta sammanhang? Frågeställningarna är relevanta
och man kan tillsammans med skribenterna
undra om kampen blir ojämn, eller om det
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finns en potential i biblioteken som vi idag
har svårt att urskilja och tydliggöra?
Två nya koncept planeras vid Stockholms
stadsbibliotek och de presenteras kort under
rubriken ”Barnens berättarbibliotek & Barnens upptäckarbibliotek”. Koncepten visar
på ett nytt sätt att närma sig verksamheten
för barn och unga. Det blir intressant att följa
med hur de fungerar tagna i bruk.
Efter all litteratur om IT-utveckling och
informationssökning känns det befriande att
ta del av en bok som berör kärnverksamheten.
Här har man satt som mål att testa, värdera
och analysera den traditionella verksamheten. Resultaten, även de mindre lyckade, delges frikostigt till läsaren. Och visst – man blir
inspirerad. Boken förmedlar en lust att ta itu
med det egna biblioteket. I boken är tyngdpunkten lagd på barnbiblioteket men som
skribenterna poängterar är metoderna lika
gångbara för vuxenverksamheten.
 -
Stadsbiblioteket i Jakobstad, Finland

Åse Hedemark
Det föreställda folkbiblioteket.
En diskursanalytisk studie av
biblioteksdebatter i svenska medier
1970–2006.
  ,   

Den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen i Sverige
och Norden har börjat
mogna. Det innebär att
vi nu börjar komma upp
i en sådan mängd studier
att det nya som kommer
kan följa upp tidigare
resultat och positionera
sig, inte bara empiriskt, utan också metodologiskt och teoretiskt inom ämnet. Det är viktigt. Det skapar förutsättningar för allt bättre
forskning. Det skapar bra forskning. Åse
Hedemarks diskursanalytiska studie Det föreställda folkbiblioteket är ett exempel på detta.
Med utgångspunkt i ett antal offentliga
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pressdebatter som sätter folkbibliotekens
verksamheter i centrum över ett tidsspann på
närmare fyrtio år mejslar – med hjälp av en,
får vi väl säga, klassisk diskursanalys – Hedemark ut mönster efter mönster som kan skapa
förståelse för många av de förhållningssätt vi
ser också internt i bibliotekssektorn idag. Det
finns en obönhörlighet i resultatet. Mönstren
är tydliga och det är uppenbart att teoretiska
utgångspunkter, metodologi och empiriskt
material här sammanstrålar i en skarp, men
vacker harmoni. Det tycks nästan enkelt och
känslan efter första läsningen av texten är
ungefär ”tja, det visste vi väl” – men det är en
enkelhet som bedrar.
Låt oss börja från början. Hedemark vill studera hur bilden av folkbiblioteket framställs
i offentliga mediedebatter sedan 1970-talet
fram till idag. Debatterna är ordnade kronologiskt, vilket skapar förutsättningar för tecknandet av utvecklingsmönster. Hon är också
intresserad av vem som säger vad, vem som
representerar vilka värden och positioner i
de olika debatterna. Vilka som är aktörerna
är här en central fråga. Slutligen är det hennes uppgift som forskare att begreppsliggöra
dessa positioner, värden och aktörer inom
ramen för de valda debatterna. Allt detta gör
hon också.
Som metodologisk utgångspunkt väljer
Hedemark diskursteori såsom den formulerats av Michel Foucault, men också Ernesto
Lacleau och Chantal Mouffe. Diskursteorins
styrka är just att erbjuda verktyg för att begreppsliggöra språkliga positioner som representationer av en manifest verklighet som
vi egentligen inte behöver bekymra oss så
mycket om. Hon skriver själv i en ljuvlig passage, att ”…det är i detta sammanhang inte
relevant att föra diskussionen om verklighetens existens vidare”. Sådana formuleringar
kan man tillåta sig i en doktorsavhandling
– och komma undan med dem. De verktyg
som erbjuds av teorin är dock komplicerade.
Alla som har läst Foucault vet. Lacleau och
Mouffe baserar delvis sin diskursiva metodologi på Foucault, men gör inte teorierna lättare, snarare tvärtom. Hedemark visar dock
prov på en både djup och tydlig förståelse för,
inte bara diskursbegreppets innebörder, utan
också för hur det är möjligt att omvandla relevanta begreppskonstruktioner till praktisk
metodologi gentemot en empiri som är både

överskådlig och nära i tid och rum. Att följa
diskursteorins metodologiska tillämpning
i den här undersökningen är mycket spännande och det skulle förvåna mig om vi inte
snart kommer att se den här avhandlingen
som obligatorisk kurslitteratur på bibliotekarieutbildningarnas metodkurser – så här gör
man en diskursanalys.
Hur ser då diskurserna ut och vilka är de
centrala aktörerna? Hedemark identifierar
tre distinkta diskurser som hon visar präglar
de senaste decenniernas folkbiblioteksdebatt:
”allaktivitetsdiskursen”, ”den bokliga diskursen” och ”den informationsförmedlande
diskursen”. Den första är främst närvarande
under 1970-talet och representerar en bild av
biblioteket som något levande, komplext och
lokalt, med en relativt stark bibliotekarieidentitet i botten. Dock tycks det som om denna
diskurs hamnar i skymundan för vad som närmast kan beskrivas som ett skyttegravskrig
mellan de två dominerande diskurserna under den undersökta tidsperioden. Den bokliga
diskursen omfattar en ensidig och inte sällan
reaktionär bild av folkbiblioteket, med skönlitteraturen inte i centrum, utan allom styrande de prioriteringar som biblioteken bör
göra. Den informationsförmedlande diskursen representerar motsatsen, en teknikvänlig
bild av biblioteket som informationscentral
och som en institution med en potential i det
framväxande informationssamhället. Störst
är kanske motsättningarna mellan dessa två
diskurser under den debatt som förs i mitten
av 1980-talet och som också är den som Hedemark låter uppta det största utrymmet i sin
analys. När det gäller aktörerna är det främst
två som sticker ut: Författarna, främst genom
Författarförbundet, genom sin närvaro och
bibliotekarierna, genom sin relativa frånvaro.
Hedemark konstaterar i slutet av studien lite
lakoniskt att bibliotekariekåren inte på något
sätt är tyst, men den träder inte fram i debatter utanför den egna sektorn. Detta lämnar
fältet fritt för de medialt starka författarna
med sitt ofta självgoda och direkt ensidiga
särintresse att formulera bilden av biblioteken i det offentliga rummet. Man kan undra
hur en hel yrkeskår har kunnat låta detta ske.
I den informationsförmedlande diskursen,
som är den där bibliotekarierna syns mest,
finns också lite fler aktörer som dyker upp,
inte minst från bibliotekarieutbildningarna.
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En detalj som är värd att notera är den roll som
Bernard Nyström, en av de mest kontroversiella och bespottade lärarna vid bibliotekshögskolan i Borås under 1980-talet, tillskrivs. Som
en av få vågar han gå ut och på allvar bemöta
politrukerna från Författarförbundet. Det sätt
han lyfts fram på här ger honom en sorts upprättelse. Det känns gott att se.
Tydligheten i skillnaderna mellan en högkulturell, teknofob boklig diskurs och en ofta
teknikromantiserande och instrumentell informationsförmedlande diskurs är slående
och Hedemark diskuterar också problemen
med bristen på nyans. Debatten tycks i många
stycken ha fastnat i en binär situation, där
mycket lite utrymme getts för alternativa
tolkningar och positioner i diskussionen.
Allaktivitetsdiskursen då? Vart tog den
vägen? Ja, den försvann mer eller mindre ur
den offentliga debatten som analyseras här,
men den finns nog kvar inom bibliotekssektorn, det ser vi snabbt när vi tar del av den
sektorsinterna diskussion som förs – inte
minst idag. Detta är också en lärdom att dra
och något som faktiskt manar till handling
med utgångspunkt i Hedemarks resultat. Den
offentliga debatten har tillåtits föras av särintressen som ligger utanför den professionella
kompetens som har funnits, och finns, inom
folkbiblioteken. Frågan är om inte just tydligheten i resultaten av den här studien är det
märkligaste. De lämnar över mycket åt bibliotekssektorn att fundera på. Hur kunde det
gå så – och varför? Vilken annan kvalificerad
yrkesgrupp i samhället skulle försätta sig i ett
sådant läge? För att utveckla folkbiblioteken
är det nog nödvändigt för bibliotekarierna att
också ta makten över den offentliga debatten.
I ett sådant arbete kan – och bör – Åse Hedemarks avhandling fungera som en källa till
inspiration och motivation.
 
Växjö universitet

Biblioteksbladet
på webben
– med rss
www.biblioteksbladet.se

Annina Rabe
De till intet
förpliktigande
”barnen”

I

barnombudsmannens (bo) årsrapport ”Kom närmare – om att överbrygga
avståndet mellan barn och vuxna” kunde
man nyligen läsa en färsk enkät om hur
barn känner sig bemötta i offentliga miljöer.
750 barn i årskurserna 5 och 8 har fått svara på
frågor om hur de ser på sina rättigheter. Där
framkom bland annat att bara ett av fyra barn
känner sig respekterat på biblioteket eller på
fritidsgården.
Uppgiften har, med rätta, väckt visst uppseende i biblioteksvärlden. Själv får den mig
mest att tänka på en gammal Nöjesmaskinensketch, där Sven Melander frågar ut en liten
flicka om vad hon allra helst vill ha, och blir
alltmer uppbragt när han inte kan få henne att
förstå att det rätta svaret på frågan är ”fred på
jorden”. Ungen envisas med att säga att hon
hellre vill ha en cykel.
Kort sagt, man kan inte låta bli att undra
lite över hur frågorna från BO varit ställda.
Och – med risk för att svära i kyrkan – kanske
är det så att begrepp som ”respekt” eller ”tas
på allvar” har aningen annorlunda innebörd
för en tolvåring än vad de har för en fullvuxen
människa. Därmed inte sagt att man inte ska
ta barnen eller uppgifterna som framkommer
i rapporten på allvar. Men ärligt talat har jag
oerhört svårt att tro att barn inte skulle bli
bemötta med största respekt på svenska folkbibliotek. Jag baserar den uppfattningen på
mängder av möten jag haft med barnbibliotekarier och barnbiblioteksverksamhet genom
åren.
Barnen själva må inte uppfatta sig som bemötta med respekt på biblioteken (om det där
nu stämmer), de är trots allt folkbibliotekens
och den svenska kulturpolitikens vinnare. Det
kanske inte är några grandiosa segrar vi talar
om med tanke på hur kulturklimatet ser ut
idag. Men ändå. På senare år har vi sett mycket av det som förut var bibliotekens kärnverksamhet nedmonteras – den uppsökande
verksamheten är bara ett exempel – men vid
barnverksamheten brukar det i allmänhet ta

stopp. Få politiker med självaktning skulle
våga ge sig på att skära alltför synbart i biblioteksverksamhet för barn. Barnen är ju ändå,
för att polera den slitna klyschan, ”framtiden”. Om man inte ens kan erbjuda ungarna
en bra start med böcker i livet kan man ju faktiskt lika gärna lägga ner hela biblioteksverksamheten.
Dessutom är ju ”barnen” inom citationstecken ett effektivt sätt för politiker att vinna
popularitet utan att behöva ta ställning i någon specifik riktning. Alla kan oavsett politisk
färg enas om att det är viktigt med barns tillgång till kultur. Vem skulle kunna säga emot?
Att ”satsa på barnen” har blivit ett till intet
förpliktigande argument som kan användas
i alla former av kommunal verksamhet. Debatter som börjar hetta till brukar i allmänhet
snabbt klinga av när ”barnen” kommer på tal.
Och i vårt nya näringslivstillvända kulturklimat är det lättare att få företagen att öppna
plånboken för barnkulturverksamhet än för
mycket annat. Se bara på den stora amerikanska hamburgerkedjan.
Inte heller jag kan, eller vill, argumentera
mot att barnen är viktigast. Och, alla fina politikerord till trots, så är barnen också de ibland
förfördelade i bibliotekspotten – den ojämna
skolbibliotekssituationen vi har i landet är ju
inte minst ett bevis på detta. Men ibland tror
jag att vi i vår iver att stötta kommande generationer glömmer de vuxna – barnens föräldrar
eller deras far- och morföräldrar. Ett exempel
på det finns inom mitt eget område, skönlitteraturen. Medan man gärna pratar vitt och
brett om värdet av läsfrämjande insatser för
barn, har motsvarigheten för vuxna blivit en
alltmer åsidosatt verksamhet. Den anses helt
enkelt inte lika viktig. Trots att det är en av de
äldsta sanningarna att läsande människor har
en tendens att inspirera även sina avkommor
till att bli läsande människor. Men när de före
detta barnen är redo att få egna barn finns risken att biblioteken har tappat dem för länge
sedan.
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Wikipedia och lärare
IJODN@M
                      – en enkätundersökning
Ny barnbok på romani
 Ulf Stark har för första gången
översatts till romani – även om flera av hans
böcker finns översatta till flera andra språk.
Dårfinkar & dönickar heter E dili thaj e turbati
på romani. Det är förlaget Podium som nu ger
ut sin sjunde barnbok i en serie som översatts
till romani. Dårfinkar och dönickar gavs ut av
Bonnier Carlsen  och filmatiserades några år senare. Boken handlar om Simone,  år
som blir tagen för en pojke när hon klippt av
sig håret vilket gör livet synnerligen komplicerat, framför allt när tjejerna i klassen börjar
tävla om hennes uppmärksamhet...
Översättaren Adam Parno Szoppe är själv
uppvuxen med boken och har även sett filmen. Det tog honom tre månader att översätta boken. Under den tiden testade han
översättningen på sina egna barn och andra
bekanta.
– Jag har velat behålla den ungdomliga tonen och jargongen som är viktig för själva berättelsen. Det tror jag att jag har lyckats med.
Men det svåraste var att verkligen hitta de
rätta orden. Den frispråkiga stilen ska ju även
fungera bland romer.
Vilka reaktioner har du fått från de som läst
boken?
– De tycker att den är spännande. Boken är
helt klart före sin tid. En del tycker också att
den är lite för snuskig, berättar Adam Parno
Szoppe.
Sveriges romer har alltså fått ytterligare en
bok till den lilla samling som finns av översatta
barnböcker. Ungefär   personer talar
romani som är ett av Sveriges minoritetsspråk.


    men använt
och tilltrott – det är den slutsats Einar Spetz
drar av sin enkätundersökning om vad lärare
anser om Wikipedia. Undersökningen ”Wikipedia – älskat eller avskytt” är gjord på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm. Den bygger på svaren från  lärare verksamma vid
sju gymnasieskolor i Stockholms län. Sammanlagt ställdes elva frågor varav nio med
anknytning till den svenska språkversionen
av Wikipedia. Övriga två frågor handlade om
respondenternas kön och födelsedecennium.
För drygt ett år sedan gjorde Einar Spetz –
också på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm – en studie om Wikipedia: ”Wikipedias
fel och brister – en angelägenhet för biblioteken”. Den gav en kortfattad och bra beskrivning av hur Wikipedia fungerar, bibliotekens
eventuella roll i hur den kan utvecklas till ett
bra referensverktyg och att den börjar bli en
allt viktigare resurs, inte minst i skolan. Det verifierades av en användarundersökning men i

det här fallet var respondenterna -talet
elever vid tre gymnasieskolor i Stockholm. 
procent av eleverna uppgav att de hade använt Wikipedia och  procent uppgav att de
hade använt den svenska språkversionen av
uppslagsverket någon gång de senaste trettio dagarna.
Hur ser det då ut på lärarsidan? Ja, två tredjedelar av respondenterna uppgav att de
hade använt Wikipedia någon gång under de
senaste trettio dagarna.  procent ansåg att
innehållet i den svenska versionen är hyfsat
trovärdigt. Däremot är man inte särskilt pigg
på att tipsa om Wikipedia som ett användbart verktyg, eller snarare förtiger man dess
existens: En klar majoritet av de tillfrågade
lärarna uppgav att de varken tipsat eller avrått eleverna från att använda Wikipedia. En
överväldigande majoritet uppgav att de heller
inte tipsat kollegor om uppslagsverket (varför
de nu skulle göra det..?). Men det ligger helt i
linje med att knappt hälften av de tillfrågade
lärarna ansåg att deras kollegor var kritiska till
Wikipedia. Närmare  procent av de tillfrågade var inte positiva till att skriva själva och
redigera texter på det digitala uppslagsverket.
Det betyder å andra sidan att över  procent
ställde sig positiva ( procent valde att inte
svara).
Det är bättre ställt än vad man kunde befara
men om det är så att eleverna i stor utsträckning använder sig av Wikipedia måste också
bibliotekarier och lärare ta tjuren vid hornen,
skaffa sig kunskaper, använda Wikipedia i undervisningen och i det sammanhanget, peka
på vikten av källkritik.


Båda rapporterna finns att ladda ned på http://www.
regionbiblioteket.stockholm.se/

Textilbibliotek i Borås
   skapas på Textilhögskolan i Borås. Det handlar om att samla
textila material i ett bibliotek. Stig Nilsson, utbildningsledare på Textilhögskolan, säger till SR
Halland, att det handlar om att både samla och därefter digitalisera det insamlade materialet. Ett -tal prover på bland annat bomull, ull, polyester och synteter finns hittills samlat.
Det är framför allt tänkt att designers, arkitekter och studenter ska använda sig av biblioteket. Fenomenet med materialbibliotek är nytt och det finns bara en handfull av dem i världen.
Det är framför allt industrin som efterfrågat ett materialbibliotek till Borås. Till hösten kommer det att invigas.
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Unga är de stora kulturkonsumenterna –
men inte på biblioteken
   på bio, museer eller konserter än äldre. Det framgår av en ny rapport
om svenska folkets kulturvanor som SOMinstitutet i Göteborg har gjort på uppdrag av
Kulturrådet. Där framgår också att fler säger
sig ha besökt biblioteken under  än under .
Nästan nio av tio unga har gått på bio eller
läst en bok någon gång under det senaste året
(). Åtta av tio har läst en bok det senaste
året. Sex av tio har gått på bio eller besökt en
historisk sevärdhet. Cirka fyra av tio svenskar
uppger att de har gått på teater, besökt ett
fornminne eller en konstutställning minst en
gång under det senaste året.
Undersökningen visar att det är unga människor, i åldersgruppen - år, som är de

stora kulturkonsumenterna. De är även stora
kulturutövare som spelar musik, filmar, fotograferar etc. De tar aktivt del av kulturutbudet och ligger över genomsnittet för de flesta
aktiviteter. Samtidigt är det rent generellt så
att det fortfarande är kön och klass som avgör
kulturvanorna.
Den största gruppen biblioteksanvändare
däremot återfinns i åldern - år.  %
uppger att de besökt biblioteket minst någon
gång i månaden. Motsvarande siffra för de
unga (- år) är  %.
Den aktive biblioteksbesökaren (besökt
biblioteket minst en gång i månaden) är kvinna ( %), högutbildad ( %), kulturintresserad ( %), låg- eller medelinkomsttagare (
resp  %), från tjänstemanna- alt akademi-

kerhem ( resp  %), ensamboende med
barn ( %), :a generationens invandrare alt
uppvuxen i annat land ( resp  %).
Av   personer uppger  % att de besökt biblioteket minst någon gång i månaden
,  % minst någon gång i kvartalet och
 % minst någon gång de senaste  månaderna. Rangordnat efter andel utövare på
kvartalsbasis ligger besök på bibliotek på
fjortonde plats.
Om man jämför med motsvarande siffror för
 har andelen som uppger att de besökt
biblioteket ökat . Hela undersökningen
kan laddas ner från http://www.kulturradet.
se/sv/Statistik/Kultur-och-medievanor/

SOM-undersokning/

Biblioteksplan för Stockholmsregionen
 Stockholm har i samarbete
med representanter från Södertörns högskolebibliotek, Stockholms läns landstings
förvaltningsbibliotek, Tyresö kommunbibliotek och chefen för Regionbibliotek Stockholm, Krister Hansson, utarbetat en regional
biblioteksplan för Stockholms län för åren
-. Syftet med planen är dels att göra
en inventering, dvs en förteckning över alla
olika bibliotek som finns i länet, dels tydliggöra
bibliotekens betydelse och roller i information,
kultur, utbildning, forskning och regional utveckling i Stockholms län.
Meningen är att planen ska fungera som ett
verktyg för framtida samverkan och samarbete mellan de olika bibliotekshuvudmännen
i länet.
Bakgrunden är att det livslånga lärandet

ställer allt större krav på ökad tillgänglighet
till bibliotekstjänster, lägg därtill de tekniska
landvinningar som gör det möjligt att allt
snabbare få fram stora mängder information.
Användarna rör sig mellan olika bibliotek utan
att reflektera över att biblioteken har olika
uppdrag och huvudmän. Därför menar man
att samverkan mellan biblioteken över institutionsgränserna blir allt mera nödvändigt för
att kunna möta användarnas behov.
Planens mål är bl a att identifiera och analysera startegiska utmaningar för länets bibliotek samt ge förslag på startegiska samverkansområden för perioden fram till .
Det man t ex föreslår är en mer formaliserad modell för samverkan genom inrättandet
av ett biblioteksråd med representanter från
de olika bibliotekstyperna. Till ordförande i

rådet föreslås Krister Hansson och sammansättningen av ledamöter bör garantera ett
brett biblioteksperspektiv. Rådet ska mötas
ett antal gånger per år och initiera fortbildning,
utvecklingsprojekt, marknadsföringsinsatser
etc. Bland de nio områden som man vill prioritera fram till  återfinns kompetensutveckling, tekniskt samarbete, samverkan
kring medieförsörjning samt stöd och hjälp till
barn och vuxna med läshinder. Man vill också
titta närmare på möjligheterna att införa ett
gemensamt lånekort eller i alla fall någon form
av gemensam lånemöjlighet.
Planen ska följas upp kontinuerligt och utvärderas  inför att ett nytt biblioteksråd
tillsätts.
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Kritik mot
Second Life-satsning

Vi skannar, digitaliserar
och publicerar Sveriges
kulturskatter.
Västerås stadsbibliotek använder BookView
och CatView från Devo IT, för att så många som
möjligt ska kunna söka i och njuta av Hülphers
genealogier.

www.devo.se

NU ÄR DET

SOMMAR!

,OMMA BIBLIOTEK 

  finns nu i Second
Life men kritiker menar att kommunens satsning lanseras två år för sent.
 maj var det invigningsfest för att fira Malmö stadsbiblioteks ö i Second Life. Ett femtiotal dök upp på festen, hälften som avatarer
i den virtuella världen. I Second Life skålades
det i champagne medan besökarna på det
verkliga biblioteket fick nöja sig med alkoholfri cider.
– Vi är medvetna om att Second Life inte
är det hetaste just i dag. Samtidigt är det ett
initiativ som stadskontoret har tagit så vi är
glada över att tillsammans med Västra hamnen och Högskolan vara utvalda för att representera Malmö. Eftersom det nu ändå finns
kanske vi kan utnyttja det virtuella biblioteket
i samband med andra evenemang i framtiden,
säger Åsa Berglund, enhetschef för digitala
biblioteket vid Malmö stadsbibliotek.
Stadsbiblioteket kommer i praktiken inte
att ha något att göra med det virtuella biblioteket utan stadskontoret sköter det löpande
underhållet. Förra året fick Malmö stad ett
bidrag på   kronor från Europeiska
strukturfonden för att etablera staden på
webben i Second Life. Ett år och tre månader senare öppnades tre virtuella öar med
Malmömiljöer. Malmö stad vars ekonomi lider
av ett stor budgetunderskott, har fått bidra
med ytterligare   kronor för att ro
Second Life-projektet i land. Satsningen har
gjorts för att skapa en annorlunda mötesplats
där man ska kunna hjälpa kommuninvånarna
i den virtuella världen. Men redan nu står det
klart att öppnandet av det virtuella medborgarkontoret skjuts på framtiden på grund av
det ekonomiska läget. Malmö har ett sparkrav på  miljoner kronor. I Sverige finns
ungefär   registrerade användare, men
ingen vet hur många av de som är aktiva och
bor i Malmö. Kritiker menar nu att en satsning
på Facebook hade varit fullt tillräckligt och
även billigare. Carina Nilsson (S), ordförande i
e-beredningen, håller inte riktigt med.
– Vi får väl se det som en Second Chance till
utveckling. Det handlar ju om externa pengar,
vi får se det som att vi investerar i lärande när
vi befinner oss i virtuella världar.
– Detta borde kanske ha lanserats för två
år sedan. Men vi hoppas att det kan bli lyckat
ändå, säger projektledaren Grethe Lindhe till
Sydsvenskan.
Malmö stad blev årets -kommun .


   INFO BIKETJANSTSE WWWBIKETJANSTSE
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När barnen
får bestämma
  Martin Widmark en vinnare
när årets mest populära böcker röstades fram
av   barn mellan  och  år. Barnen har
röstat på  titlar ur förra årets utgivning.
Vinnarna prisbelönades i Örebro konserthus
den  maj där  barn hade samlats till fest.
Barnen var särkilt inbjudna från Örebro län,
Västmanland och Sörmland. ”Om ni bara visste vad detta pris betyder för mig. Ingenting
är finare än att vinna i bokjuryn. Tro mig, jag
vet. Grannarna här hemma i Stureby pekar
och viskar: Vad går han där och sprätter för?
För det liksom syns på en författare eller illustratör om han eller hon har vunnit i bokjuryn”,
menar Martin Widmark som tillsammans med
Christina Alvner, är upphovsmän till Häxdoktorn (Bonnier Carlsen. Kategori - år) som
barnen röstat fram.
Övriga vinnare:
Spyflugan Astrid flyger högt av Maria Jönsson, Bonnier Carlsen. Kategori - år.
Vargbröder – jagad av klanerna av Michelle
Paver, Semic. Kategori - år.
Bellas beslut av Tomas Dömstedt, Hegas. Kategori - år.
Kick-off  av Yokaj Studio, B. Wahlström. Kategori Serier (ny kategori för i år)
Arthur Spiderwicks fälthandbok över vår sagolika omgivning av Holly Black och Tony DiTerlizzi, Rabén & Sjögren. Kategori Fakta (ny
kategori för i år).
Sedan förra året ansvarar Svenska Barnboks
institutet för Bokjuryn.
Lista över de  bästa böckerna i varje kategori finns
på http://www.bokjuryn.se

Besserwisser

=JFODKN@O
                     
Det har alltid rått ett mytiskt skimmer kring
henne. Det handlar inte bara om att hon dog
förhållandevis ung, endast 51 år, i ett självmord som hade föregåtts av flera försök.
Journalisten Marianne Höök har gått till eftervärlden som 1950- och -60-talens legendariska pennskaft. Hon skrev i Veckojournalen,
Svenska Dagbladet och senare i Aftonbladet.
De flesta kanske minns henne i första hand
som kolumnist, ”tyckaren” som i det korta
formatet uttalade sig eller tänkte högt om
aktuella ämnen. Hennes repertoar var större
än så. Till en början skrev hon om mode och
inredning i damtidningarna men snart skrev
hon om film och för radion, gjorde reportage
och personporträtt av tidens politiska och kulturella elit. Hon skrev hem från Sovjet, Japan
och Grekland, engagerade sig i u-landsfrågor
och lät genom sina texter tidigt förstå att hon
var feminist.
Ambitionerna fanns men självförtroendet räckte aldrig till att pröva talangen i det
större formatet, att skriva böcker – om man
bortser från den bok hon skrev om Ingemar
Bergman.
Marianne Höök var smart, slagfärdig,
vass och radikal. Hon arbetade hårt, slet för
brödfödan och sina dyra vanor. Hon var en
frånvarande mor till två barn och vacker som
en filmstjärna vilket underströks av hennes
svaghet för lyx och flärd. Det blonda håret
alltid nylagt, pärlcollier runt halsen, kläder
från Dior och Courrèges – på bilder tagna den
här tiden framstår Marianne Höök som höjden av elegans. Hon frotterade sig med den
tidens jet set och politikerelit, företrädesvis
den socialdemokratiska. Även mellan lakanen

av Anders Mathlein

– ett förhållande med Olof Palme, antyds i Annette Kullenbergs biografi.
Biografin tillsammans med den 850-sidiga
antologin med Hööks texter är ett styvt jobb
från Annette Kullenbergs sida för att väcka en
nästan bortglömd legend till liv igen. I dessa
båda böcker finns livet och där finns texterna
och rekommendationen är att läsa dem parallellt, varför inte under sommarledigheten. Då
om inte förr drabbas man av insikten om vilken sammansatt personlighet Marianne Höök
var: kompetent och klarsynt i arbetet medan
det privata tycks ha dominerats av tvivel och
mörker.
Annette Kullenbergs utgångspunkt för
biografin är vännens. Hon kände alltså Marianne Höök, det vill säga hon trodde att hon
kände henne. Människan bakom den eleganta
fasaden, har Annette Kullenberg förstått, blev
trots vänskapen en fördold hemlighet: ”När
jag tänker på hur lite jag förstod, och att jag
har påstått att jag kände henne. Det gjorde jag
kanske delvis, men inte särskilt mycket. Jag
tror inte att jag såg henne nedstämd en enda
gång”.
Vännen Annette såg henne aldrig nedstämd
men hennes närmaste vittnar om motsatsen:
en kvinna vars grundstämning var mörk och
som var oförmögen att öppna sig. Bottenfrusen.
Biografi har karaktären av ett undersökande
reportage med betoning på sökande. Annette
Kullenberg har haft tillgång till anteckningar,
dagböcker, brev och opublicerade texter. De
intervjuer hon gör tycks ha skrivits ut direkt
från bandspelaren. Ingen möda sparas när det
gäller att komma åt myten och människan
Marianne. Ibland går biografen för långt i sin
nit när hon på ganska lösa boliner spekulerar
om sexuella övergrepp i barndomen som en
möjlig orsak till Marianne Hööks mörker.
Annette Kullenbergs porträtt är inget idolporträtt. Med all tydlighet framgår att Marianne Höök var en streber, en snobb och en social

klättrare som svek sina barn. Avklädningen av
det mindre tilltalande i vännens personlighet
känns understundom infam, samtidigt andas
helheten respekt och en uppriktig vilja att
veta. Det är personligt gestaltat och levande.
Att skildringen inte är linjär bidrar till detta:
biografin rör sig fram och åter, både i tid och
i rum. Samma frågor ställs på nytt, många av
svaren lägger till eller drar ifrån, lager läggs
på lager. Det är en fascinerande bok, svår att
släppa även om Kullenberg aldrig lyckas lösa
gåtan Marianne. Men många omtagningar
blir det, ibland går det på tomgång och man
märker särskilt mot slutet av boken en biograf
ovillig att släppa taget, som på gott och på ont
kanske vistats lite för länge i sitt material.
Antologin där Annette Kullenberg sammanställt ett urval av Marianne Hööks texter till
en diger volym bjuder på rika möjligheter att
stifta bekantskap med en lysande stilist som
var modern och mondän, klassmedveten och
ytlig, och ibland väldigt pratig. Men för det
mesta klarsynt och originell. Efterkrigstidens
Sverige kommer emot en i dessa texter och
häpnadsväckande många känns angelägna än
idag.
 

Annette Kullenberg
Jag var självlockig,
moderlös, gripande
och ett mönster av
förljugenhet.
En biografi om Marianne
Höök
Atlas

Får man vara lite tilltalande i det här samhället?
En antologi med texter av Marianne Höök,
sammanställd av Annette Kullenberg.
Atlas
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Föreningsnytt
Material till föreningsnytt mailas till:
pax@biblioteksforeningen.org
:  

:  

Glada vinnare: Karoline Olsson från Vizeum och Peter Axelsson, Svensk Biblioteksförening

Library Lovers
Årets kampanj
Svensk Biblioteksförening och mediebyrån Vizeum
vann Grand Prix i kategorin Årets Kampanj i
StockholmMediaAward för kampanjen ”Library
Lovers”. Prisutdelningen skedde i samband med
StockholmMediaWeek i början av maj.
Juryns motivering: ”Att driva opinion i maktens korridorer brukar
alltid vara ett diskret arbete – genom samtal person till person, och
skickligt placerade debattartiklar, försöker man påverka den politiska agendan.
Men när man vänder på logiken, och ställer sig högljutt mitt på
scenen, ja då tänker man tvärtom: den stora allmänheten ska känna
till vad man vill och vad man kämpar för, och trycka på den lilla primärmålgruppen som just här bara är tre personer. Tvärtom funkar.
Om inte alla gör tvärtom. Det går att göra PR på köpt reklamplats. Vi
blev inspirerade av ett sant kreativt medietänkande och påminda om
vikten av en riktigt duktig mediebyrå.”
Bedömningskriterier: Årets mediekampanj mot en definierad målgrupp belönar en annonsör och dennes mediebyrå för ett effektivt,
disciplinoberoende, oväntat, och kreativt anslag. Kampanjen skall
kännas nydanande, innovativ, och helst utmana traditionella medielösningar.
Alla vinnare i Årets Kampanj 2009: Grand Prix – Svensk Biblioteksförening, ”Library Lovers”, Mediebyrå: Vizeum, Guld – Dagens Nyheter, ”På Stan i tre kanaler”, Scream Mediabyrå Silver – Unilever, ”Dove
Go Fresh”, Mediebyrå: Mindshare.
Pax
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Niclas Lindberg på väg till Kulturdepartementet med föreningens remissvar på
Kulturutredningen.

Remissvar inlämnat
Svensk Biblioteksförening lämnade i mitten av maj sitt remissvar på Kulturutredningen. Föreningen är i huvudsak positiv till utredningens förslag på biblioteksområdet. I en debattartikel i Svenska
Dagbladet den 20 maj skrev föreningens generalsekreterare Niclas
Lindberg att Kulturutredningens förslag om biblioteken är bra. Nu
behöver vi inte fler utredningar. Vi behöver staka ut framtiden för
Sveriges bibliotek.
I remissvaret välkomnar Svensk Biblioteksförening förslaget
att ge Kungl. Biblioteket, KB, i uppdrag att svara för den nationella
överblicken på biblioteksområdet. Föreningen anser dock att det är
mycket viktigt att KB:s roll som nationalbibliotek avgränsas från rollen som samordnande och utvecklande aktör. För att KB ska kunna
fullgöra sina nya uppgifter måste ekonomiska och personella resurser samt befogenheter tillföras KB.
Remissvaret och debattartikeln finns i sin helhet på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org

På årsmötet: – Debatt om Dewey-motion
– Inga Lundén ny ordförande
– Föreningens största tillgång är våra medlemmar. Stort tack till
alla för formidabla insatser. Det sa Svensk Biblioteksförenings avgående ordförande Britta Lejon i sitt öppningstal vid årsmötet den 13
maj. Förhandlingarna hölls under Biblioteksdagarnas första dag och
ca 170 personer närvarade.
I talet lyfte Britta Lejon fram det arbete som pågått under hennes
ordförandetid. Ett av målen som styrelsen slog fast utifrån medlemsundersökningen 2004 var att Svensk Biblioteksförening ska vara en
aktiv och tydlig röst i samhällsdebatten. Genom bland annat en egen
faktaproduktion har intresset för föreningen ökat under åren. Det
syns inte minst i Kulturutredningen där flera sidor har hänvisningar
till föreningens rapportmaterial. Ett annat utvecklingsområde var
arbetet för forskningsbiblioteken och där har kansliet utökats med
en utredare och speciella forskardagar arrangeras numera varje år.
– Under det senaste året har vi också sett riksdagsparti efter riksdagsparti ansluta sig till den bild vi ser; att kunskapsnationen Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik, sa Britta Lejon. Hon hoppades därför att Kulturutredningens förslag på biblioteksområdet
skulle komma att förverkligas i en kommande Kulturproposition.
Britta Lejon var däremot inte nöjd med att ALP-kontorets framtid
ännu inte var löst. Sverige har via SIDA under flera år stöttat IFLA/
ALP-kontorets arbete (Action for Development through Libraries Programme Core Activity) men det stödet upphör 2009. Och trots otaliga försök har någon lösning ännu inte hittats för verksamhetens
fortsättning.
Årsmötesförhandlingarna leddes av föreningsräven Toni Eriksson
som varit ordförande vid åtskilliga kongresser och årsmöten. Några
diskussioner blev det inte kring föreningens verksamhetsberättelse
och verksamhetsplan. Det var först vid slutet av motionsbehandlingen som debatten kom igång.
Tre motioner hade inkommit. En om fond för forskning, en angående ersättning för förlorad arbetsförtjänst och en motion om konsekvenserna av en Dewey-övergång för folkbiblioteken. Årsmötet gick
på styrelsens förslag när det gällde de två förstnämnda motionerna.
Det innebar att styrelsen fick i uppdrag att pröva om inrättandet av
en fond kan vara ett ytterligare steg för att stärka föreningens arbete med forsknings- och utvecklingsfrågor, vilket Lena Lundgren
och föreningen Bis föreslagit. Likaså införs ett sammanträdesarvode
för styrelsens ledamöter på 1000 kronor per bevistat sammanträde.
Medlemmar från flera bibliotek i Skaraborg hade motionerat om
att införa möjlighet till förlorad arbetsförtjänst när ledamöterna
i Svensk Biblioteksförenings styrelse deltar i styrelsemöten. Syftet
var att underlätta för medlemmar på små bibliotek att kandidera för
styrelseuppdrag. Genom sammanträdesarvodet kan en ledamot nu
vara tjänstledig för att delta i styrelsemöten och arbetsgivaren kan
ta in en vikarie.
Den tredje motionen handlade om Dewey och här var flera talare
aktiva i debatten. Lena Lundgren och Eva Fred hade motionerat om
att ge styrelsen i uppdrag att grundligare beskriva, analysera och
kostnadsberäkna konsekvenserna för folkbiblioteken av att införa
Dewey och därvid också anlägga ett barnperspektiv. Styrelsen hade
yrkat avslag på motionen, men efter debatt och votering vann motionen med röstsiffrorna 128 – 96.
Vid styrelsevalen valdes Inga Lundén, stadsbibliotekarie i Stockholm, enhälligt till Svensk Biblioteksförenings nya ordförande. Ny i
styrelsen blev också Ulrika Domellöf Mattsson från Naturvårdsverkets bibliotek. Föreningens vice ordförande Lars Björnshauge avtackade Britta Lejon och Birgitta Hansson och de bägge fick en lång och

Inga Lundén, föreningens nya ordförande.

Avgående ordförande Britta Lejon
avtackas av Lars Björnshauge.

varm applåd.
Innan Inga Lundén avslutade årsmötet tackade hon för förtroendet och presenterade de fyra I-ord som är vägledande för hennes
engagemang som föreningens ordförande: Innehållsdelning, Infrastruktur, Internationalisering och Inkluderande.
Innehållsdelning handlar om att säkra upphovsrätten i modeller
som inte hotar det fria flödet av information och bibliotekens fria
utlåningsrätt. Infrastrukturfrågan har föreningen drivit under flera
år och har nu resulterat i ett förslag från Kulturutredningen. Internationalisering innebär inspiration och samarbeten långt över nationsgränserna. Inkluderande handlar om att människor känner sig
sedda och tillhör en gemenskap. Svensk Biblioteksförening kan bidra
till utbildning och utbyte – men också genom att sätta stort värde på
närheten till medlemmarna och erbjuda föreningsgemenskap.
PAx

Föreningsstyrelsen
Svensk Biblioteksförenings nya styrelse, från vänster: Elisabeth Aldstedt, Kjell
Jonsson, Margareta Lundberg Rodin, Anders Olsson, Anette Eliasson, Christina
Jönsson Adrial, Inga Lundén, Niclas Lindberg, Jenny Poncin, Lars Björnshauge,
Ulrika Domellöf Mattsson och Inger Edebro Sikström.
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Toni Eriksson ledde årsmötesförha

Eva Ingvar

er konferensen.

Lasse Eriksson var en uppskattad moderator und
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Härlig festkväll på Norrlands nation.

Foto : Torkel Edenborg

andlingarna.

Niclas Lindberg,

Peter Axelsson oc
h

Britta Lejon.

Biblioteksdagarna 2009 lockade 570 deltagare.

rsson, Lund och Ulf Renborg, Uppsala.

arlotte Lundkvist och Leif Mårtensson från Umeå.

Inga Lundén och Niclas Lindberg.

nden i Regionförening Väst Anna Langefors Bräutigam.

Kön ringlade sig lång vid festkvällen på Norrlands nation.

Christina Malmqvist, Falkenberg och Annika Strandberg, Örnsköldsvik.

Uppsalaborna Ulf Göranson och Jan-Erik Wikström.

Rummet och rymden

I mitten av maj samlades 570 personer i Uppsala
för Biblioteksdagarna 2009. Seminarier, studiebesök, diskussioner, möten, underhållning och
mycket, mycket mer hann deltagarna med under
de tre dagarna.
Uppsala 13-15 maj
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Inför Bok & Biblioteksmässan

Svensk Biblioteksförening arrangerar en rad olika aktiviteter under Bok
& Biblioteksmässan i Göteborg 24-27 september. Ett seminarium handlar
om folkbiblioteken; vad som är kärnan i verksamheten och hur den
står sig i konkurrensen? Ett annat seminarium handlar om den snabba
biblioteksutvecklingen i Spanien som i år också är mässans temaland. På
Biblioteksscenen i E-hallen kommer en rad institutionella medlemmar att
presentera olika biblioteksprojekt och naturligtvis blir det medlemsmingel på
torsdagskvällen. Liksom tidigare år kan alla medlemmar beställa helkort till
specialpris.
Föreningens alla arrangemang finns presenterade på föreningens hemsida. Där finns också
den speciella länk som medlemmar (enskilda och institutionella) ska använda för att köpa
helkort till specialpris. De två seminarier som arrangeras presenteras närmare här nedan.
Behövs biblioteken?, torsdag kl 15.00
I debatten om folkbibliotekens framtid finns
en osäkerhet i vad som utmärker biblioteken
i förhållande till andra aktörer som nätbokhandlare, internet och Google. Är folkbiblioteken för traditionella eller för trendkänsliga? Vad är egentligen kärnan i verksamheten
och hur står den sig i konkurrensen? Behövs
folkbiblioteken?
Medverkande: Christina Persson, bibliotekschef Göteborg, Lina Ydrefeldt, bibliotekarie och debattör, Joacim Hansson, fil dr
biblioteks- och informationsvetenskap och
Yukiko Duke, recensent och journalist. Moderator: Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförening. Svensk Biblioteksförenings ordförande Inga Lundén avslutar seminariet.

Det stora språnget, fredag kl 12.00
I Spanien har målmedveten bibliotekssamverkan inneburit en snabb utveckling av
folkbibliotekens digitala nätverk. Genom
modern webbteknik har biblioteksservicen
förändrats på kort tid: gemensamma kataloger och lånekort för hundratals bibliotek
och interaktiv kommunikation med medborgarna. I Baskien har lånekortet utvecklats
till ett medborgarkort för kommunal och
regional service.
Medverkande: Francisca Pulgar Vernalte,
ansvarig för biblioteksservicen i Baskien
och författare till den baskiska bibliotekslagen. Seminariet hålls på engelska.
PAx

Sommarstängt!
Svensk Biblioteksföreningens
kansli har sommarstängt 6 juli – 7 augusti.

Ny bok:
Pedagogiskt arbete
i teori och praktik
Vad undervisar vi om på bibliotek? Hur
undervisar vi? Varför undervisar vi om det
vi gör? Vilken pedagogisk roll har biblioteket
och bibliotekarien? Det är några av de frågor
som diskuteras i boken Pedagogiskt arbete i
teori och praktik som Svensk Biblioteksförening ger ut i samarbete med BTJ Förlag.
Texterna är skrivna av bibliotekarier och
undervisningsverksamma forskare. Exemplen är hämtade från högskoleområdet men
är lika aktuella för arbete inom gymnasieskola eller folkbibliotek.
Bokens redaktörer är Birgitta Hansson och
Anna Lyngfelt. Birgitta Hansson är ansvarig
för stödet i informationskompetens vid Örebro universitet och är lärare i högskolepedagogiska kurser. Anna Lyngfelt är verksam
som pedagogisk utvecklare vid Göteborgs
universitetsbibliotek.
Alla institutionella medlemmar i Svensk
Biblioteksförening har fått ett exemplar av
boken. Fler går att beställa från BTJ Förlag.
PAx
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Kalendarium
Maila info till kalendariet: pax@biblioteksforeningen.org
för vidare info se http: //www.biblioteksforeningen.org
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, June 29th–July
3rd 2009, in Stockholm, Sweden.
Arr: Karolinska Institutets Universitetsbibliotek
Mer info: eblip5.kib.ki.se
19–20 augusti, Stockholm
”The Present Becomes the Past –
IFLA Förkonferens
Kungl. biblioteket (KB) arrangerar
tillsammans med IFLA Newspapers
Section en förkonferens till IFLA:s
WLIC i Milano, ”The Present Becomes
the Past – harvesting, archiving,
presenting today’s digitally produced
newspapers”. Förkonferensen äger
rum på KB i Humlegården och dess
tema är de digitalt producerade
dagstidningarna och bibliotekens
möjligheter att hantera dessa.
Arr: Kungl. biblioteket
Mer info: www.kb.se/aktuellt/kalendarium/evenemang/2009/Augusti/
presentpast/
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
10 september, Alvesta
[dig.bib] Samverkan. Webb.
Framtid – konferens
Konferensen [dig.bib] syftar till att
sprida kunskap och inspirera samt
komplettera bilden kring bibliotekens
webbutveckling och möjliga sätt att
samverka utifrån nationell, regional,
delregional och lokal nivå. Konferensen äger rum på Hotell Rådmannen
i Alvesta torsdagen den 10 september
2009 och vänder sig till bibliotekspersonal, personal på kommunala/
regionala IT-avdelningar och övriga
intresserade.
Arr: Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek
Kalmar och Regionbibliotek Skåne.
Mer info: digbib2009.blogspot.com

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. Programmet består av föreläsningar, studiebesök och kulturella
inslag. Bland föreläsarna kan nämnas
Dr Ross Todd, professor vid State University of New Jersey, USA. Ross Todd
forskar inom ämnet skolbibliotek och
är en känd föreläsare.
Arr: Nordiska Skolbibliotekarieföreningen

skall kunna underlätta samarbete
och utbyte snarare än förhindra det.
Med utgångspunkt från olika samordningsprojekt diskuteras tekniska lösningar: fördelar och nackdelar. Varför
har vi de katalogregler och de olika
sorters praxis vi har? Hur gagnar den
användaren och hur överbryggar vi
skillnaderna? Moderator: Jenny Poncin. Medverkande bland annat Anders
Cato (KB), Anders Noaksson (BTJ),
Kristin Olofsson (LIBRIS), Jonathan
Pearman (MSB), Marcus Westlind
(TPB) samt representanter för HelGebiblioteken som samlat sina medier i
en gemensam katalog.
Arr: Svensk Biblioteksförenings kommitté för katalogisering

23 september, Chalmerska huset,
Södra Hamngatan 11. Göteborg
ChALS 2009
Årets tema är ”Future – strategy –
action!”
Arr: Chalmers bibliotek
Mer info: www.lib.chalmers.se

20–22 oktober, Hannover
IFLAs fjärrlånekonferens
Programmet er nu klar for aarets
internationale IFLA fjernlaanskonference. Tilmelding til ’early bird rate’
kan ske indtil 30. juni. Dagen inden
selve konferencen (19. oktober) planlægges en særlig dag med fokus paa
fjernlaan i Europa. Deltagelse i denne
dag bliver gratis, men tilmelding er
nødvendig.
Arr: IFLA
Mer info: www.ilds2009.de/

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
”Mötesplatskonferensen” i Borås har
kommit att fylla en viktig funktion
för erfarenhetsutbyte och kontakt
mellan utbildning, forskning och alla
typer av biblioteksverksamhet. Vårt
mål är att fortsätta att hålla dialogen
levande mellan personer från skilda
verksamheter inom hela biblioteksoch informationsområdet.
Arr: Borås Stadsbibliotek och
Bibliotekshögskolan i Borås
Mer info: www.hb.se/wps/
portal/!ut/p/c1/
19 oktober, Stockholm
Tillsammans – vi sonderar
terrängen för bättre katalogtjänst
Katalogfrågorna engagerar många
aktörer. Folk- och forskningsbibliotek,
arkiv, system- och informationsleverantörer, och inte minst användare
på alla nivåer. Alla vill vi ha välfungerande och kostnadseffektiva
kataloger, och för att uppnå största
möjliga åtkomst måste vi arbeta
tillsammans. Men vem skall göra
vad? Katalogkommitténs höstkonferens fokuserar på hur katalogerna

6 november, Göteborg
12:e Medicinska
bibliotekskonferensen
Biomedicinska biblioteket vid Göteborgs universitet står tillsammans
med Svensk Biblioteksförening som
arrangör för årets konferens. En workshop planeras även den 5 november
på eftermiddagen.
Arr: Biomedicinska biblioteket vid
Göteborgs universitet och Svensk
Biblioteksförening
12 november, Stockholm
Äppelhyllor på bibliotek
Nätverksträff för Svensk Biblioteksförenings nätverk äppelhyllor på
bibliotek
Arr: Svensk Biblioteksförenings nätverk äppelhyllor på bibliotek

26–27 november, Uppsala
universitet, Engelska Parken –
Humanistcentrum, Ihresalen
Mötesplats Open Access 2009 –
erfarenheter, idéer och planer
Syftet är att erbjuda en mötesplats
för ett aktivt idé- och erfarenhetsutbyte. Vi följer nu upp de mycket uppskattade arrangemangen Mötesplats
Open Access på Kungl. Tekniska
högskolan 2007 och på Stockholms
universitet 2008, vilka samlade drygt
hundratalet deltagare. För information om föregående Mötesplats
Open Access och om de projekt som
programmet ger stöd till, se www.
openaccess.se
Arr: Utvecklingsprogrammet OpenAccess.se vid Kungl. biblioteket och
Uppsala universitetsbibliotek.
Mer info: www.kb.se/OpenAccess/
seminarie-konferens/MotesplatsOpen-Access-2009/
1–3 december, London
Information + Conversation =
Collaboration + Innovation
Årets Online-konferens kommer att
ge en bred belysning av aktuella
frågeställningar och aktuell utveckling inom informationsområdet med
utgångspunkten i praktiska erfarenheter. Ett av de viktiga huvudspåren
kommer att vara den semantiska
webben – applikationer och praktiska
exempel, fördelar, nackdelar och
risker.
Arr: Online-konferensen
Mer info: www.online-information.
co.uk/online09/callforspeakers.html
3 december, Stockholm
Medlemsmingel
Svensk Biblioteksförening inbjuder
alla medlemmar och vänner till mingel torsdagen den 3 december.
Arr: Svensk Biblioteksförening

13 november, Stockholm
Pedagogik i teori och praktik
Arr: Svensk Biblioteksförening
24–25 november, Göteborg
INFOtrender 2009
SFIS höstkonferens
Arr: SFIS
Mer info: www.sfis.nu
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Historiska utsikter
– MOT FRAMTIDA INSIKTER
Med Axiell Arena blir biblioteket mer än bara ett bibliotek. När besökaren letar efter
– säg - en bok om vikingatiden hittar han boken, dryckeshornet, en cool hjälm,
fornlämningar han inte visste fanns, ett och annat svärd, och mycket, mycket mer.
Med hjälp av metadata kan bibliotek, museer och arkiv numera få åtkomst till
varandras objekt och erbjuda besökarna ett bredare och ännu mer inspirerande
utbud via webben - dygnet runt.
För det känns ju onödigt att leta på
många ställen, när det räcker alldeles
utmärkt med ett. Allt som behövs är en
dator med internetuppkoppling, en
fråga som vill ha svar - och Axiell
Arena, bibliotekets nya webbplats.

Vi hjälper dig synas
Axiell Arena är en ny webbplats för bibliotek som är byggd på Open
Source. Från en central server erbjuds en hel mängd digitala tjänster forum, grupper, chattar, recensioner, taggar, betyg och tips - alla till stor
glädje för besökarna. Om de känner till dem.
Med vårt nya marknadsföringspaket hjälper vi dig synas även utanför
biblioteket. Det väcker garanterat intresse hos besökarna - både de
gamla och de alldeles nya och nyfikna.
Titta in på www.axiell.se, så får du se.

Kontakta oss - så berättar vi mer.
Lund 046 270 04 00
Göteborg 031 710 29 50
Stockholm 08 705 80 17
www.axiell.se

