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Tillgänglighet – mer än bara ramper Det var i år det skulle ske! Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken skulle vara genomförd och funktionshindrade delaktiga medborgare. Blev det så? Riktigt ända fram har man inte nått under Tillgänglighetsåret 2010. Tanken var att i år skulle
handikapperspektivet genomsyra alla samhällssektorer för att skapa ett tillgängligt samhälle och förbättra bemötandet av funktionshindrade. Det är några steg kvar tills handlingsplanen ”Från patient till medborgare” har genomförts. Nästan en miljon människor i arbetsför ålder i Sverige har någon
funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara alltifrån astma och depression till dövhet och förlamning i benen. Ny teknik och tillgängliggörande av offentliga miljöer har gjort det lättare att leva med funktionsnedsättningar på senare år – åtminstone i västvärlden. Alltför ofta är det
miljön som är funktionshindrande. I Sverige finns en ganska utbredd tillgänglighet för exempelvis rullstolar men fortfarande återstår mycket att göra. Dessutom är det ett växande problem att bara hälften av alla med en funktionsnedsättning har ett arbete. Visserligen är välviljan stor och det finns
ingen politisk motsättning kring tillgänglighetsaspekten. Det finns bara en förödande tystnad samtidigt som det går bakåt för den dryga halv miljon människor som saknar ett arbete. Det blir allt fler i denna grupp som drabbas och står utan arbete. Under sommaren gav regeringen ett löfte om en
utredning för att minska utanförskapet. Utan några konkreta förslag ska tilläggas, det återstår väl att se hur den slutligen kommer att falla ut. Kulturrådet är den myndighet som har det samlade ansvaret för att kulturvärlden ska vara tillgänglig för funktionshindrade. Det innebär bland annat att
man verkar för att kulturinstitutionernas lokaler, verksamhet och information ska bli ännu mer tillgänglig. Tidigare har myndigheten disponerat särskilda medel för tillgänglighet på bibliotek. Numera stödjer Kulturrådet tillgänglighet genom att fördela pengar till olika projekt som till exempel
stödjer läsfrämjande åtgärder. Enligt Siv Junback, ansvarig handläggare på Kulturrådet, visar statistik att bibliotek och museer varit duktigast på tillgänglighetsarbetet. Nästan alla bibliotek och museer har upprättat handlingsplaner för ökad tillgängligheten. Dessutom har ofta flera konkreta åtgärder vidtagits. Enligt Kulturrådet är det framför allt museerna som anpassat lokalerna medan biblioteken uppvisat ett brett spektra av åtgärder. Hur det ser ut i dagsläget är det svårare att få siffror på. – Den färskaste statistiken om tillgänglighetsarbetet är från 2006. Vi har precis dragit igång en
ny stor undersökning för att kunna presentera lite färskare siffror, berättar Siv Junback. Kulturrådet har även valt att prioritera scenkonstområdet ett tag framöver när det gäller tillgänglighetsaspekten. Samtidigt kan ju biblioteken söka pengar för läsfrämjande projekt som syftar till att öka tillgängligheten. Trelleborgs bibliotek får exempelvis stöd för projektet Läsning inom lss (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). I Norrköping har stadsbiblioteket sedan många år tillbaka, arbetat aktivt med tillgänglighetsfrågor. Förra året korades biblioteket till Bästa Lättlästa bibliotek
för att de arbetar så framgångsrikt med att lyfta fram det lättlästa vad gäller samhällsinformation, tidningar och böcker. Något som i allra högsta grad är en viktig demokratifråga anser Centrum för Lättläst som årligen delar ut priset. Carina Ljung arbetar som bibliotekarie i Norrköping. Hon
ansvarar för Boken kommer, talböcker och anpassade medier för vuxna, både vad gäller språk och lättlästa medier. Tillgänglighetsfrågor har hon arbetat med sedan tio år. Biblioteken är duktiga på rent tekniska lösningar men det brister desto mer när det gäller bemötande, menar hon. Misstag görs
exempelvis när bibliotekarien i informationsdisken förutsätter att människor som frågar efter hjälp i biblioteket alltid kan läsa eller förstå vad man säger. – Något som dessvärre drabbar människor med osynliga handikapp som dyslexi eller förståndshandikapp. Vi måste ha ett medvetet tänk och
lära oss att inte förutsätta saker och ting. Mycket arbete återstår för att vi på allvar ska komma tillrätta med tillgänglighetsproblematiken, konstaterar Carina Ljung. Tillgänglighet handlar även i mångt och mycket om attityder och värderingar. Att identifiera och undanröja synliga och osynliga
hinder är nödvändigt för att öka funktionshindrades tillgång. Generellt sett går det framåt men den ekonomiska verkligheten stoppar ibland utvecklingen. I Carina Ljungs eget bibliotek har man arbetat mycket med lättlästa skyltar samtidigt som det saknas exempelvis hörselslingor på golvet.
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Dessutom är det naturligtvis skillnad på filialer och huvudbiblioteket. I små trånga lokaler kan det vara sämre med tillgänglighetsaspekten. I Norrköping har man en tillgänglighetsgrupp som består av representanter för sfi, Dyslexiföreningen och srf. Men även representanter från kommunen
som biblioteket, ungdomssekreterare, webbmaster och omsorgen. Det finns också en tillgänglighetsplan som revideras varje år. – Det finns en tendens att vi under några år fokuserat för mycket på trapphöjd och dörrbredd istället för bemötande, säger Carina Ljung. Webben är något som många
funktionshindrade använder sig av. Flera låntagare har exempelvis hittat till tpb:s hemsida och använder sig av den. Men det är också viktigt med den rent fysiska hjälpen, menar Carina Ljung. Handisam är en myndighet som arbetar för att alla ska följa regler och lagar om handikappolitik i Sverige.
Myndigheten ger stöd för kommuner, landsting och stat om hur de kan arbeta med tillgänglighet. Mikael Wahldén, utredare vid myndigheten: – Tillgängligheten är relativt god när det gäller exempelvis automatiska dörröppnare, något som gynnar oss alla. Rent logiskt borde det vara så vi ser på hela
problematiken – tillgänglighet är något som förbättrar och ger större tillgång för oss alla. Det är inte enbart för att hjälpa ”dom andra”– de funktionshindrade, säger han. För liten text på ljudböcker – vems är felet? Varje gång Leif Arnstad, som är synskadad, ska låna ljudböcker på biblioteket i
Ängelholm får han använda sin egen lupp eftersom han inte kan läsa den minimala texten på omslagen till CD-skivorna. Av Katarina Arnstad Elmblad – Stilen är ytterst liten och egentligen skulle jag behöva be personalen om hjälp, säger Leif Arnstad som efterlyser större text på cd-emballagen. På
Synskadades Riksförbund, srf, är man medveten om problemet. – Vi är mycket kritiska till att biblioteken inte märker upp ljudböckerna på ett bättre sätt, både vad gäller storleken på texten och punktskriftsmärkningen, säger srf:s ordförande Tiina Nummi Södergren. Min pappa, Leif Arnstad,
som har varit fullt seende tills för något år sedan då en bältrosinflammation förstörde synen på hans ena öga, är van vid att läsa böcker. God litteratur har varit ett livselixir för honom under hela hans liv. – Vi synskadade har ju ett lika stort behov av att få ta del av god litteratur som seende, säger Leif
Arnstad som dock betonar att personalen på hans bibliotek alltid är ytterst hjälpsamma. Men ändå vill han lyfta frågan. Han är långt ifrån ensam om att tycka att synskadade inte ges samma goda förutsättningar till bra litteratur som vi som kan låna ”vanliga” böcker. – Vi har flera som hört av sig till
oss och som varit mycket upprörda och påtalat samma problem, säger Tiina Nummi Södergren. Hon tycker att det är en självklarhet att även landets alla synskadade ska ha samma tillgång till god litteratur som seende, utan att hela tiden behöva be om hjälp. – Det är ju ett av människors stora nöjen
att gå runt och botanisera själva utan att behöva vara hänvisade till andra, säger hon. srf:s pressekreterare Lennart Håkansson säger att Synskadades Riksförbund under lång tid påtalat problemet för biblioteken med att texten är för liten på ljudböckerna, men hittills utan resultat. – Det är ren
slapphet från bibliotekens sida att de inte märker emballagen med större stil. Kultur ska ju vara tillgänglig för alla, säger han och tillägger att det faktiskt är de enskilda bibliotekens skyldighet att märka upp böcker så att de är tillgängliga för alla. Leif Arnstad vill inte går så långt i sin kritik att påstå
att han känner sig diskriminerad men han tycker att det är viktigt att påpeka att det finns en stor grupp synskadade som biblioteken tycks ha glömt bort, nämligen de som har ledsyn och inte är punktskriftsanvändare. En av landets största förlag som ger ut ljudböcker är Bonnier Audio. Där beklagar
man att man förbisett de synskadade. – Vi kommer nu att se över om det går att förse emballagen med större text, säger Magnus Nytell, vd för Bonnier Audio. Karin Bergendorff är bibliotekschef i Ängelholm. Hon tycker att biblioteket gör allt som står i deras makt för att anpassa verksamheten så att
den ska passa alla grupper, även synskadade. – Jag har inte fått kännedom om problemet förrän nu och vi kommer naturligtvis att titta på frågan men det finns ju ett problem – förstorar man texten får man ju bara plats med en tredjedel av innehållet, säger hon. Susanne Lindell är ansvarig för talböcker på Lunds stadsbibliotek. Hon kommenterar kritiken mot biblioteken med att det faktiskt är upp till de förlag som ger ut ljudböcker att se till så att texten är läsbar för alla. I övrigt hänvisar hon de som är synskadade till att låna talböcker, det finns runt 80 000 titlar i Talboks- och Punktskriftsbibliotekets digitala arkiv som landets samtliga bibliotek kan ladda ner till sina talbokslåntagare. Talböcker är försedda med större text på ett enhetligt emballage utan bilder. – Skillnaden mot ljudböcker är att talböckerna inte är dramatiserade utan uppläsaren förhåller sig neutral, säger Susanne
Lindell som betonar att det inte ligger i bibliotekens uppdrag att se till att ljudböckerna förses med större stil. – Det är förlagens uppgift, säger hon. Sundbyberg – bästa lättlästa bibliotek Bibliotek Sundbyberg har utsetts till Bästa lättlästa bibliotek 2010. De prisas för att det på ett förtjänstfullt sätt
lyft fram den lättlästa litteraturen, lättlästa tidningar och lättläst samhällsinformation. Biblioteket får 10 000 kronor som ska användas till läsfrämjande aktiviteter. Genom samarbeten med exempelvis skolbibliotek, komvux och äldreomsorgen når biblioteken både unga, vuxna och äldre läsare.
Hallonbergens bibliotek har liksom Sundbybergs stadsbibliotek tydligt anpassat sig till befolkningen i närområdet, där många har ett annat modersmål än svenska. På bibliotekens hemsida finns en särskild avdelning som heter ”Svårt att läsa”. Där finns information om lättlästa böcker och nyhetstidningar. Såhär i valtider finns även lättläst information inför valet. En stolt bibliotekschef i Sunbyberg, Margareta Engstrand, berättar om glädjen över att de 21 medarbetarnas arbete uppmärksammas. – Vi är duktiga på bemötande och har sedan lång tid tillbaka mycket medvetet arbetat med att
förmedla den lättlästa litteraturen till dem som behöver den. Vi har haft en helhetssyn, säger Margareta Engstrand, bibliotekschef i Sundbyberg. Sundbybergs stad har satsat på sina bibliotek som fått en kraftigt utökad budget. Ett nytt bibliotek i Hallonbergen har invigts där man särskilt satsat på
lärande, barn och unga. Där finns språkcafé och för prissumman ska nu även satsas på lättlästa läscirklar för vuxna med annat modersmål än svenska. – Vi följer bibliotekslagen som säger att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade, personer med annat modersmål
än svenska och barn och ungas läsande. Totalt 14 bibliotek var nominerade till Centrum för lättläst pris – Alingsås, Boden, Borgholm, Borås, Eskilstuna, Falkenberg, Falköping, Linköping, Ljungby, Mölnlycke bibliotek, Olofström, Piteå, Vindeln och Öckerö. Tillgängligheten på barnbiblioteken:
Mycket återstår att göra Kärnhusgruppen har genomfört en enkät för att få en bild av hur tillgängligheten på barnbiblioteken ser ut. Särskilt intresse har man ägnat tillgängligheten för barn med funktionsnedsättningar samt Äppelhyllornas genomslagskraft. Den inventering av tillgänglig-het på
kommunbiblioteken som gjordes av Statens kulturråd 2003–2005 ledde till handlingsplaner som skulle vara genomförda till 2010. För att få en bild av hur biblioteken agerat efter denna inventering formulerade Kärnhusgruppen en enkät, ”10 frågor inför 2010: tillgänglighet på barnbibliotek”. Enkäten gav 171 svar. I vissa fall gäller svaret för ett helt bibliotekssystem men de flesta svar kom från enskilda bibliotek. Kärnhusgruppen var specifikt intresserade av tillgängligheten för barn med funktionsnedsättningar. Vi ville också få reda på om Äppelhyllan blivit ett inslag i den vardagliga biblioteksverksamheten. Första frågan i enkäten handlade om de eventuella förändringar till bättre tillgänglighet för barn och unga som man genomfört i biblioteket efter Statens Kulturråds inventering. Intressanta områden var bibliotekslokalen, information och programverksamhet. Lokalen. 70 %
svarade att förändringar gjorts i själva bibliotekslokalen. Svaren gällde ofta lokalen i stort och då också ökad tillgänglighet både för vuxna och barn. I vissa fall hade förändringarna gjorts tillsammans med lokala handikappsorganisationer och kommunens tillgänglighetsrådgivare. Det är ett bra
exempel på samverkan med expertis. Vid nybyggnation hade man sett till att lokalen saknar trösklar och trappor, har markeringar i golvet för synskadade och orienteringspunkter med tal. Många har skapat mer plats genom att möblera om så att rullstolar kommer fram och satt hjul på hyllor som
kan skjutas undan. Hyllorna har också sänkts så att de är väl åtkomliga för alla. En bra allmän belysning samt hörslinga är också viktigt för tillgängligheten. Några bibliotek påpekade att man gjort miljön mer barnvänlig och barnsäker, vilket egentligen inte handlar om den tillgänglighet som vi efterfrågade. Men miljön hade ju samtidigt blivit tillgängligare för alla barn och det är ju vad vi vill. De minsta barnen hade fått en större golvyta genom ommöblering. Krokar på låg höjd, nya mer lättåtkomliga bilderbokslådor, bättre belysning, halkskydd och fastskruvad inredning för att minimera
tipprisken, var andra exempel. Större och dyrare förändringar, som handikapptoalett för barn, förekom också. Information. 58 % uppgav att man tillgängliggjort sin information på ett bättre sätt. Informationsmaterial hade tydliggjorts och blivit mer lättläst, t ex ll-information och inläst information om biblioteket. På bibliotekets webbplats informerade man i större utsträckning om tillgängliga medier. Det var få kommentarer kring tillgänglig it. Men publika datorer hade blivit mer tillgängliga genom höj- och sänkbara bord och anpassningar med punktskrift och talsyntes. Textförstoring på webbsidor är ju en enkel förbättring som är lätt att genomföra. Många hade en anpassad dator i anknytning till Äppelhyllan. I den finns talsyntes, rättstavningsprogram och läslinjal. Men vilka program innehåller datorerna i övrigt? Kan alla barn använda innehållet? Vår enkät gav inga
svar på dessa frågor. I en annan kartläggning av barn och it, som gjordes våren 2010, konstaterades att det finns få program på bibliotekens datorer som är tillgängliga för barn med funktionsnedsättning. Mycket återstår alltså att göra. När det gäller skrivet informationsmaterial tänker man också
på var informationsmaterialet är placerat. Det bör finnas nära informationsdisken. Någon hade testat information i ljudform men menade att det inte fanns intresse för det. Kunde det bero på att informationen om detta inte hade nått fram till de biblioteksbesökare som är beroende av uppläst text?
Programverksamhet. 20 % av de svarande biblioteken angav att man hade inkluderande programverksamhet t ex sagor på teckenspråk. Utgångspunkten ska naturligtvis vara att all programverksamhet ska kunna anpassas efter de barn som besöker programmet. Men en hel del bibliotek har
programverksamhet som riktas särskilt till barn med funktionsnedsättning. Här märks det att äpplet är en symbol för det som är ”extra tillgängligt” på biblioteket. Det finns inte bara Äppelhyllor utan även äppelmärkta lektioner med museipedagoger och äppelmärkta program för t ex autistiska
barn. Det kan vara sago- och musikstunder med teckenstöd eller särskolebio. Äppelhyllan. I svaren om Äppelhyllorna märker man att biblioteken kommit olika långt. Drygt 65 % svarade att de har en Äppelhylla medan 48 % håller på att bygga upp en (eftersom en del svarade för ett helt system blev
detta mer än 100 %, en del har t ex redan Äppelhylla på huvudbiblioteket men bygger upp dem på filialer). De som befann sig i uppbyggnadsskedet var entusiastiska men ibland osäkra över både inköpsvägar och marknadsföring. De bibliotek som hade haft Äppelhylla i många år ville gärna få en
nystart – framför allt när det gällde marknadsföringen. En del kommenterade den svåra balansgången mellan att både vilja synliggöra de olika typerna av tillgänglig litteratur som finns (så att barn, föräldrar och pedagoger känner till dem) och samtidigt hela tiden tänka inkluderande. På många
bibliotek såg man Äppelhyllan just som en demonstrationshylla för att visa olika typer av tillgänglig litteratur medan t ex det större beståndet av talböcker fanns placerat på ”vanliga” hyllor. Vem i personalgruppen ansvarar för Äppelhyllan? 87 % svarade att barnbibliotekarien är ansvarig. 5 % svarade ”ingen särskild”. Detta kan tolkas positivt som att det är all personals angelägenhet eller negativt som att ingen ser det som sitt uppdrag. På frågan om Äppelhyllan ingår i bibliotekets medieplan svarade 57 % att så är fallet. Men det framkom också att många inte har en medieplan. Ett ganska
typiskt svar var: ”Finns ingen tryckt medieplan, men den som barn- och ungdomsbibliotekarien har i huvudet innehåller en Äppelhylla.” Mer oroande var svar som: ”Medieplanen omfattar bara medier för vuxna” (!). Men många tycks ha anammat idén eftersom de i sina kommentarer skriver att de
tänker ta med Äppelhyllan i kommande medieplaner. Vad lånas då från Äppelhyllorna? Utlånen speglar naturligtvis vad som är vanligast att ha på hyllorna. På över 90 % av Äppelhyllorna fanns litteratur på teckenspråk och talböcker, men även taktila bilderböcker och olika typer av sagor med
teckenstöd var vanliga. Det spelar förstås också roll hur stor målgruppen är. Det finns t ex bara få Bliss-användare och böcker med Bliss lånades därför i liten utsträckning. Det som lånades mest från Äppelhyllan var talböcker och näst mest lånades böcker med teckenstöd. Information om funktionshinder finns ofta som gratismaterial att ta med, så där är det inte fråga om utlån. Något som ständigt återkom i svaren var ambitionen att marknadsföra Äppelhyllan, tyvärr oftast i kombination med att man inte hade levt upp till den ambitionen. I Kärnhusgruppen var vi intresserade av att veta om
man saknade någon typ av informationsmaterial kring Äppelhyllan. Det man efterfrågade var information som vänder sig direkt till barnen (både att ha som tryckt material, t ex bokmärken och digitalt på bibliotekets webbplats), snyggt skyltningsmaterial som ”skyltäpplen” och även informationsmaterial i daisy-format. Tyvärr var det så pass många som var femte svarande som inte kände till www.appelhyllan.se och det informationsmaterial som finns tillgängligt där. Äppelhyllan i bibliotekslokalen. Äppelservice är ett bra ord som Sundbybergs bibliotek har lanserat. Alla typer av
tillgänglig litteratur finns kanske inte på plats i biblioteket men servicen att ordna fram medier och information finns. I begreppet ingår också en medvetenhet om vikten av ett bra bemötande. Detta kan vara en bra lösning för de mindre bibliotek som inte har plats för allt. Ett huvudbibliotek kan ha
en fullsorterad Äppelhörna men mindre Äppelhyllor på övriga filialer och bokbuss. Flera kommenterade Äppelhyllans storlek och dess placering i biblioteket. Den hade blivit lokaliserad centralt i närheten av informationsdisken, blivit större och mer tillgänglig – och mer tilltalande. Information
om olika typer av medier hade blivit lättare att få ut genom Äppelhyllan. Visning av Äppelhyllan med tillgängliga medier var en självklar del av visningar, bokprat och föräldramöten – även för särskilda visningar riktade till särskola och träningsskola. Man informerade också muntligt vid besök på
informationsträffar och föräldramöten på andra platser än i biblioteket. Enkäten visade att det finns många fruktbara samarbeten med olika organisationer som t ex Elevhälsan, Skoldatatek, handikapporganisationer och intresserade pedagoger. Sammanfattning. När man läser kommentarerna
till enkätfrågorna ser man att många funderat över tillgänglighetsfrågan. Det verkar som om Äppelhyllebegreppet slagit igenom och att tillgänglighetstanken slagit rot. Det finns en allmän ökad medvetenhet och kunskap hos personalen. Men fortfarande återstår mycket att göra. Biblioteken och
även Kärnhusgruppen behöver arbeta vidare inte minst med marknadsföring. Viktigt är också att kunskap och attityd förs vidare till nyanställda. Huvudtanken ska vara att den ordinarie barnverksamheten är inkluderande för alla barn. Men för att synliggöra det biblioteket har att erbjuda, speciellt
för barn med funktionsnedsättning, krävs bland annat särskild marknadsföring. Artikelförfattarna ingår i Kärnhusgruppen. Christine Wennerholm är konsulent vid Länsbibliotek Gävleborg. Jenny Nilsson är barnbibliotekarie vid Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB.
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tryck den  oktober.
Den här tidskriften är
TS-kontrollerad.

Förord

D

iskussionen står och stampar på samma ställe och det
har den gjort ett tag nu. Hur
länge till? Ska man försöka
komma vidare eller ska man låta det gå
så långt att det hela utvecklas till ett ställningskrig mellan biblioteken och dess
(potentiella) besökare?
Jag tänker på den diskussion som dykt upp i kölvattnet på bokmässans seminarium ”Sociala medier och bibliotek”. Jag var inte där själv och tänker
inte polemisera mot referat förmedlat i andra hand.
Däremot kan jag konstatera att dramaturgin följer
sedvanligt mönster. Från insidan välkomnar man
visserligen diskussionen men går samtidigt i försvarsställning och beklagar att den blir så ytlig och
polariserad. Det sägs inte rakt ut men nog ligger det
mellan raderna och skvalpar: är man inte leg bibl kan
man inte uttala sig, för vad vet man egentligen…
Och jag kan förstå frustrationen när utsidan –
som inte hängt med folkbibliotekens ambitioner
att gå i takt med eller helst vara före samtiden och i
många fall faktiskt inte ens förstår varför de vill det
– börjar ge näring åt uppfattningar som hänger ut
bibliotekarien som bibliotekets värsta fiende, som
en gallringsfanatiker som tycker att fysiska böcker
är en kvarnsten om halsen i distansloppet mot framtiden.
Ytligt och polariserat, ja visst, men någonstans
har ju den här bilden uppstått och det är oroande
om den får fäste vilket förenklingar tyvärr ofta har
en tendens att få.
Rör inte min kompis, säger de på utsidan som till
en del vill vila i att biblioteken står för någonting
tryggt och beständigt i en annars föränderlig värld.
För dem står biblioteken i första hand för bevarande
och bevarandet i sin tur står faktiskt här för någonting positivt. Men noteras skall att det knappast är
dessa röster som gör sig hörda när kommunerna skär
i anslagen på ett sätt som väldigt påtagligt påverkar
biblioteksverksamheten, vare sig den är traditionell
eller innovativ eller båda delarna.
Min fru förstår mig inte, säger de på insidan som

Henriette Zorn
vill och kan så mycket och för vilka det
inte handlar om det ena (t ex fysiska
böcker) på bekostnad av det andra (nya
medieformat, sociala medier etc). Länge
handlade det om att bygga samlingarna.
Den tiden är förbi, nu handlar det om
utveckling.
Traditionalister mot sårad framkant
– den förra sidan upplever att de är i färd att berövas någonting (man vet vad man har men aldrig vad
man får), den andra att man missförstås och inte
uppskattas efter förtjänst (man vet vad man har och
vad man kan göra ytterligare). Alltmedan utlånen
fortsätter att sjunka och på vissa håll även besöken.
Filialer läggs ner och därmed minskar tillgängligheten och närheten till bibliotek som är så viktig
för samhällets minsta. Detta borde man vara uppmärksam på – annars har vi snart en generation som
överhuvudtaget inte alls kan göra sig någon bild av
biblioteket (hur det nu än är beskaffat) och vad det
kan ha för betydelse. Och bilden av biblioteket är
avgörande för vilket stöd man kan få hos allmänhet
och hos politiker.
En sak som jag funderat mycket över är varför man
från bibliotekens sida inte vill eller orkar polemisera
mot det man upplever är ytliga eller okunniga bilder av verksamheten, konkretisera sina argument
och formulera motbilder. Ta plats i debatten, som
det numera så populärt heter – också den som förs
i gammelmedia.
En del av problemet är väl att detta är frågor som
orsakar ställningskrig även internt. Den sorgliga
sanningen är dock att man får räkna med att det är
de andra bilderna som får fäste om de man själv förmedlar utåt är otydliga.
Stockholm . .
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Tillgänglighet

– mer än bara ramper
Det var i år det skulle ske! Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken skulle vara
genomförd och funktionshindrade delaktiga medborgare. Blev det så?
  

R

iktigt ända fram har man inte
nått under Tillgänglighetsåret
2010. Tanken var att i år skulle
handikapperspektivet
genomsyra alla samhällssektorer för att skapa ett
tillgängligt samhälle och förbättra bemötandet av funktionshindrade. Det är några
steg kvar tills handlingsplanen ”Från patient
till medborgare” har genomförts. Nästan en
miljon människor i arbetsför ålder i Sverige
har någon funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara alltifrån astma
och depression till dövhet och förlamning i
benen. Ny teknik och tillgängliggörande av
offentliga miljöer har gjort det lättare att leva
med funktionsnedsättningar på senare år –
åtminstone i västvärlden. Alltför ofta är det
miljön som är funktionshindrande. I Sverige
finns en ganska utbredd tillgänglighet för exempelvis rullstolar men fortfarande återstår
mycket att göra. Dessutom är det ett växande
problem att bara hälften av alla med en funktionsnedsättning har ett arbete. Visserligen
är välviljan stor och det finns ingen politisk
motsättning kring tillgänglighetsaspekten.
Det finns bara en förödande tystnad samtidigt som det går bakåt för den dryga halv
miljon människor som saknar ett arbete.
Det blir allt fler i denna grupp som drabbas
och står utan arbete. Under sommaren gav
regeringen ett löfte om en utredning för att
minska utanförskapet. Utan några konkreta

förslag ska tilläggas, det återstår väl att se
hur den slutligen kommer att falla ut. Kulturrådet är den myndighet som har det samlade
ansvaret för att kulturvärlden ska vara tillgänglig för funktionshindrade. Det innebär
bland annat att man verkar för att kulturinstitutionernas lokaler, verksamhet och information ska bli ännu mer tillgänglig. Tidigare
har myndigheten disponerat särskilda medel
för tillgänglighet på bibliotek. Numera stödjer Kulturrådet tillgänglighet genom att fördela pengar till olika projekt som till exempel
stödjer läsfrämjande åtgärder.
Enligt Siv Junback, ansvarig handläggare
på Kulturrådet, visar statistik att bibliotek
och museer varit duktigast på tillgänglighetsarbetet. Nästan alla bibliotek och museer
har upprättat handlingsplaner för ökad tillgänglighet. Dessutom har ofta flera konkreta
åtgärder vidtagits. Enligt Kulturrådet är det
framför allt museerna som anpassat lokalerna
medan biblioteken uppvisat ett brett spektra
av åtgärder. Hur det ser ut i dagsläget är det
svårare att få siffror på.
– Den färskaste statistiken om tillgänglighetsarbetet är från 2006. Vi har precis dragit
igång en ny stor undersökning för att kunna
presentera lite färskare siffror, berättar Siv
Junback.
Kulturrådet har valt att prioritera scenkonstområdet framöver när det gäller tillgänglighetsaspekten. Samtidigt kan ju biblioteken
söka pengar för läsfrämjande projekt som
syftar till att öka tillgängligheten. Trelleborgs
bibliotek får exempelvis stöd för projektet

”Biblioteken är duktiga på rent tekniska lösningar
men det brister desto mer när det gäller bemötande.”
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Läsning inom lss (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). I Norrköping
har stadsbiblioteket sedan många år tillbaka,
arbetat aktivt med tillgänglighetsfrågor. Förra året korades biblioteket till Bästa Lättlästa
bibliotek för att de arbetar så framgångsrikt
med att lyfta fram det lättlästa vad gäller
samhällsinformation, tidningar och böcker.
Något som i allra högsta grad är en viktig demokratifråga, anser Centrum för Lättläst som
årligen delar ut priset.
Carina Ljung arbetar som bibliotekarie i
Norrköping. Hon ansvarar för Boken kommer, talböcker och anpassade medier för vuxna, både vad gäller språk och lättlästa medier.
Tillgänglighetsfrågor har hon arbetat med
sedan tio år. Biblioteken är duktiga på rent
tekniska lösningar men det brister desto mer
när det gäller bemötande, menar hon. Misstag
görs exempelvis när bibliotekarien i informationsdisken förutsätter att människor som
frågar efter hjälp i biblioteket alltid kan läsa
eller förstå vad man säger.
– Något som dessvärre drabbar människor
med osynliga handikapp som dyslexi eller
förståndshandikapp. Vi måste ha ett medvetet
tänk och lära oss att inte förutsätta saker och
ting. Mycket arbete återstår för att vi på allvar
ska komma tillrätta med tillgänglighetsproblematiken, konstaterar Carina Ljung.
Tillgänglighet handlar även i mångt och
mycket om attityder och värderingar. Att
identifiera och undanröja synliga och osynliga hinder är nödvändigt för att öka funktionshindrades tillgång. Generellt sett går
det framåt men den ekonomiska verkligheten
stoppar ibland utvecklingen. I Carina Ljungs
eget bibliotek har man arbetat mycket med
lättlästa skyltar samtidigt som det saknas exempelvis hörselslingor på golvet. Dessutom
är det naturligtvis skillnad på filialer och huvudbiblioteket. I små trånga lokaler kan det
vara sämre med tillgänglighet. I Norrköping
har man en tillgänglighetsgrupp som består
av representanter för sfi, Dyslexiföreningen

Sundbyberg – bästa
lättlästa bibliotek

”Tillgänglighet handlar även i mångt och mycket
om attityder och värderingar.”

:  

och srf men även representanter från kommunen som biblioteket, ungdomssekreterare, webbmasters och omsorgen. Det finns
också en tillgänglighetsplan som revideras
varje år.
– Det finns en tendens att vi under några år
fokuserat för mycket på trapphöjd och dörrbredd istället för bemötande, säger Carina
Ljung.
Webben är något som många funktionshindrade använder sig av. Flera låntagare har
hittat till tpb:s hemsida och använder sig av
den. Men det är också viktigt med den rent fysiska hjälpen, menar Carina Ljung.
Handisam är en myndighet som arbetar

  har utsetts till Bästa
lättlästa bibliotek .
Det prisas för att det på ett förtjänstfullt
sätt lyft fram den lättlästa litteraturen, lättlästa tidningar och lättläst samhällsinformation. Biblioteket får   kronor som ska
användas till läsfrämjande aktiviteter. Genom
samarbeten med exempelvis skolbibliotek,
Komvux och äldreomsorgen når biblioteken
både unga, vuxna och äldre läsare. Hallonbergens bibliotek har, liksom Sundbybergs
stadsbibliotek, tydligt anpassat sig till befolkningen i närområdet, där många har ett annat modersmål än svenska. På bibliotekens
hemsida finns en särskild avdelning som heter ”Svårt att läsa”. Där finns information om
lättlästa böcker och nyhetstidningar.
En stolt bibliotekschef i Sunbyberg, Margareta Engstrand, berättar om glädjen över att
de  medarbetarnas arbete uppmärksammas.
– Vi är duktiga på bemötande och har sedan lång tid tillbaka mycket medvetet arbetat
med att förmedla den lättlästa litteraturen till
dem som behöver den. Vi har haft en helhetssyn, säger Margareta Engstrand.
Sundbybergs stad har genom en kraftigt
utökad budget kunnat satsa på sina bibliotek.
Ett nytt bibliotek i Hallonbergen har invigts
där man särskilt satsat på lärande, barn och
unga, med bla ett språkcafé. För prissumman
ska man nu även satsa på lättlästa läscirklar
för vuxna med annat modersmål än svenska.
Annonser–till
BBL 2009 från WAGNER Form
Vi följer bibliotekslagen som säger att
folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade, personer med
och
barns och för inför
Annons 1annat
o 2 modersmål
(olika) =än2svenska
st olika
annonser
ungas
läsande.
(en tidig o en sen placering i tidningen enl. orderbek
Totalt  bibliotek var nominerade till Centrum för lättläst pris – Alingsås, Boden, BorgVi återkommer
med
annons
för nrFal6köping,
innan manus
holm, Borås,
Eskilstuna,
Falkenberg,
Linköping, Ljungby, Mölnlycke, Olofström,
Mått annons:
x 30
mm
Piteå,59
Vindeln
och
Öckerö.(OBS! Ingen svart ruta r

för att alla ska följa regler och lagar om handikappolitik i Sverige. Myndigheten ger stöd
till kommuner, landsting och stat om hur de
kan arbeta med tillgänglighet.
Mikael Wahldén, utredare vid myndigheten:
– Tillgängligheten är relativt god när det
gäller exempelvis automatiska dörröppnare,
något som gynnar oss alla. Rent logiskt borde
det vara så vi ser på hela problematiken – tillgänglighet är något som förbättrar för och ger
större tillgång till oss alla. Det är inte enbart
för att hjälpa ”dom andra”– de funktionshindrade, säger han. "

(1)
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För liten text på ljudböcker –

vems är felet?
Varje gång Leif Arnstad, som är synskadad, ska låna ljudböcker på biblioteket i Ängelholm får han
använda sin egen lupp eftersom han inte kan läsa den minimala texten på omslagen till
-skivorna.
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– Stilen är ytterst liten och egentligen skulle
jag behöva be personalen om hjälp, säger Leif
Arnstad som efterlyser större text på cdemballagen.
På Synskadades Riksförbund, srf, är man
medveten om problemet.
– Vi är mycket kritiska till att biblioteken
inte märker upp ljudböckerna på
ett bättre sätt, både vad gäller storleken på texten och punktskriftsmärkningen, säger srf:s ordförande Tiina Nummi Södergren.
Min pappa, Leif Arnstad, som
har varit fullt seende tills för något
år sedan då en bältrosinflammation förstörde synen på hans ena
öga, är van vid att läsa böcker. God
litteratur har varit ett livselixir för
honom under hela hans liv.
– Vi synskadade har ju ett lika
stort behov av att få ta del av god
litteratur som seende, säger Leif
Arnstad som dock betonar att personalen på hans bibliotek alltid är
ytterst hjälpsamma.
Men ändå vill han lyfta frågan. Han är långt
ifrån ensam om att tycka att synskadade inte
ges samma goda förutsättningar till bra litteratur som vi som kan låna ”vanliga” böcker.
– Vi har flera som hört av sig till oss och som
varit mycket upprörda och påtalat samma
problem, säger Tiina Nummi Södergren.
Hon tycker att det är en självklarhet att även
landets alla synskadade ska ha samma tillgång
till god litteratur som seende, utan att hela tiden behöva be om hjälp.
– Det är ju ett av människors stora nöjen att
gå runt och botanisera själva utan att behöva
vara hänvisade till andra, säger hon.
srf:s pressekreterare Lennart Håkansson
säger att Synskadades Riksförbund under

så att den ska passa alla grupper, även synskadade.
– Jag har inte fått kännedom om problemet
förrän nu och vi kommer naturligtvis att titta
på frågan men det finns ju ett problem – förstorar man texten får man ju bara plats med en
tredjedel av innehållet, säger hon.
Susanne Lindell är ansvarig för talböcker
på Lunds stadsbibliotek.
Hon kommenterar kritiken mot biblioteken med att det faktiskt är upp till
de förlag som ger ut ljudböcker
att se till så att texten är läsbar
för alla. I övrigt hänvisar hon de
som är synskadade till att låna talböcker, det finns runt 80 000 titlar
i Talboks- och Punktskriftsbibliotekets digitala arkiv som landets
samtliga bibliotek kan ladda ner
till sina talbokslåntagare.
Talböcker är försedda med större text på ett enhetligt emballage
utan bilder.
– Skillnaden mot ljudböcker är
att talböckerna inte är dramatiserade utan uppläsaren förhåller
Är texten för liten på ljudböckerna? Många tycker det.
sig neutral, säger Susanne Lindell
som betonar att det inte ligger i
att påstå att han känner sig diskriminerad, bibliotekens uppdrag att se till att ljudböckmen han tycker att det är viktigt att påpeka erna förses med större stil.
– Det är förlagens uppgift, säger hon. "
att det finns en stor grupp synskadade som
biblioteken tycks ha glömt bort, nämligen de
som har ledsyn och inte är punktskriftsanvän- FAKTA/SYNSKADADE
dare.
Exakt hur många som är synskadade är oklart men
En av landets största förlag som ger ut ljudman beräknar antalet till över  .
böcker är Bonnier Audio.
Synskadad är den som har svårt att läsa eller som
Där beklagar man att man förbisett de syn- har svårt att orientera sig med hjälp av synen. De
flesta kan svagt skönja färger och föremål eller ser
skadade.
med starkt begränsat synfält. Andra har svårigheter
– Vi kommer nu att se över om det går att när det är mörkt eller när det är skarpt solsken. Läsförse emballagen med större text, säger Mag- svårigheter kan alltså vara mer eller mindre grava. En
majoritet – uppskattningsvis  procent – är äldre
nus Nytell, vd för Bonnier Audio.
Karin Bergendorff är bibliotekschef i Ängel- och har användbara synrester. De kan läsa tryckta
texter om texten är tillräckligt stor. God kontrast och
holm. Hon tycker att biblioteket gör allt som logisk layout ökar läsbarheten. (Källa: Synskadades
står i deras makt för att anpassa verksamheten Riksförbund)
lång tid påtalat problemet för biblioteken
med att texten är för liten på ljudböckerna,
men hittills utan resultat.
– Det är ren slapphet från bibliotekens sida
att de inte märker emballagen med större stil.
Kultur ska ju vara tillgänglig för alla, säger
han och tillägger att det faktiskt är de enskilda
bibliotekens skyldighet att märka upp böcker
så att de är tillgängliga för alla.
Leif Arnstad vill inte gå så långt i sin kritik

CS Library växer...
Allt fler bibliotek ser fördelarna med en oberoende, öppen plattform som
utvecklas i nära samråd med kunderna. Vi behöver bli fler som projektleder,
utvecklar, implementerar och utbildar. Har du erfarenhet och ett brinnande
intresse av att serva kunder och utveckla biblioteksnäringen, ta kontakt med
oss.
Håll dig uppdaterad om både små och stora händelser, bli ett fan på Facebook!
www.facebook.com/cslib.
För mer information om framtidens bibliotek; gå till www.cslibrary.se
Kontakta gärna Rey Langels, VD för Teknikhuset AB,
tel: 070-568 42 01 epost: rey.langels@teknikhuset.se så får du veta mer!

www.teknikhuset.se

I bibliotekens och låntagarnas tjänst - 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.
[ : ]
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Tillgängligheten på barnbiblioteken

Mycket återstår att göra
Kärnhusgruppen har
genomfört en enkät för att få
en bild av hur tillgängligheten
på barnbiblioteken ser ut.
Särskilt intresse har man
ägnat tillgängligheten för barn
med funktionsnedsättningar
samt Äppelhyllornas
genomslagskraft.
  
&  

D

en inventering av tillgänglighet på kommunbiblioteken som
gjordes av Statens kulturråd 2003–
2005 ledde till handlingsplaner
som skulle vara genomförda till 2010. För att
få en bild av hur biblioteken agerat efter denna inventering formulerade Kärnhusgruppen
en enkät, ”10 frågor inför 2010: tillgänglighet
på barnbibliotek”. Enkäten gav 171 svar. I vissa
fall gäller svaret för ett helt bibliotekssystem
men de flesta svar kom från enskilda bibliotek. Kärnhusgruppen var specifikt intresserad
av tillgängligheten för barn med funktionsnedsättningar. Vi ville också få reda på om
Äppelhyllan blivit ett inslag i den vardagliga
biblioteksverksamheten.
Första frågan i enkäten handlade om de
eventuella förändringar till bättre tillgänglighet för barn och unga som man genomfört i
biblioteket efter Statens Kulturråds inventering. Intressanta områden var bibliotekslokalen, information och programverksamhet.

På många bibliotek ser man Äppelhyllan som en demonstrationshylla för att visa olika typer av
tillgänglig litteratur medan t ex det större beståndet av talböcker finns placerat på ”vanliga” hyllor.
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. 70 % svarade att förändringar
gjorts i själva bibliotekslokalen. Svaren gällde
ofta lokalen i stort och då också ökad tillgänglighet både för vuxna och barn. I vissa fall
hade förändringarna gjorts tillsammans med
lokala handikappsorganisationer och kommunens tillgänglighetsrådgivare. Det är ett
bra exempel på samverkan med expertis. Vid

nybyggnation hade man sett till att lokalen
saknar trösklar och trappor, har markeringar
i golvet för synskadade och orienteringspunkter med tal. Många har skapat mer plats genom att möblera om så att rullstolar kommer
fram och satt hjul på hyllor som kan skjutas
undan. Hyllorna har också sänkts så att de är
väl åtkomliga för alla. En bra allmän belysning
samt hörslinga är också viktigt för tillgängligheten.
Några bibliotek påpekade att man gjort
miljön mer barnvänlig och barnsäker, vilket
egentligen inte handlar om den tillgänglighet
som vi efterfrågade. Men miljön hade ju samtidigt blivit tillgängligare för alla barn och det
är ju vad vi vill. De minsta barnen hade fått en
större golvyta genom ommöblering. Krokar
på låg höjd, nya mer lättåtkomliga bilderbokslådor, bättre belysning, halkskydd och
fastskruvad inredning för att minimera tipprisken, var andra exempel. Större och dyrare
förändringar, som handikapptoalett för barn,
förekom också.
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. 58 % uppgav att man tillgängliggjort sin information på ett bättre sätt. Informationsmaterial hade tydliggjorts och blivit mer lättläst, t ex ll-information och inläst
information om biblioteket. På bibliotekets
webbplats informerade man i större utsträckning om tillgängliga medier.
Det var få kommentarer kring tillgänglig it. Men publika datorer hade blivit mer
tillgängliga genom höj- och sänkbara bord
och anpassningar med punktskrift och talsyntes. Textförstoring på webbsidor är ju en
enkel förbättring som är lätt att genomföra.
Många hade en anpassad dator i anknytning
till Äppelhyllan. I den finns talsyntes, rättstavningsprogram och läslinjal. Men vilka
program innehåller datorerna i övrigt? Kan
alla barn använda innehållet? Vår enkät gav
inga svar på dessa frågor. I en annan kartläggning av barn och it, som gjordes våren 2010,
konstaterades att det finns få program på bibliotekens datorer som är tillgängliga för barn
med funktionsnedsättning. Mycket återstår
alltså att göra.
När det gäller skrivet informationsmate-
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rial tänker man också på var informationsmaterialet är placerat. Det bör finnas nära
informationsdisken. Någon hade testat information i ljudform men menade att det inte
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för barn om
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fanns intresse för det. Kunde det bero på att
informationen om detta inte hade nått fram
till de biblioteksbesökare som är beroende av
@
uppläst text?
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@ . 20 % av de svarande
biblioteken angav att man hade inkluderande
programverksamhet, t ex sagor på teckenspråk.
Utgångspunkten ska naturligtvis vara att all
programverksamhet ska kunna anpassas efter de barn som besöker programmet. Men en
hel del bibliotek har programverksamhet som
riktas särskilt till barn med funktionsnedsättning. Här märks det att äpplet är en symbol
för det som är ”extra tillgängligt” på biblioteket. Det finns inte bara Äppelhyllor utan även
äppelmärkta lektioner med museipedagoger
och äppelmärkta program för t ex autistiska
barn. Det kan vara sago- och musikstunder
med teckenstöd eller särskolebio.
. I svaren om Äppelhyllorna
märker man att biblioteken kommit olika
långt. Drygt 65 % svarade att de har en
Äppelhylla medan 48 % angav att man håller
på att bygga upp en (eftersom en del svarade
för ett helt system blev detta mer än 100 %,
en del har t ex redan Äppelhylla på huvudbiblioteket men bygger upp dem på filialer).
De som befann sig i uppbyggnadsskedet var
entusiastiska men ibland osäkra över både
inköpsvägar och marknadsföring. De bibliotek som hade haft Äppelhylla i många år
ville gärna få en nystart – framför allt när det
gällde marknadsföringen. En del kommenterade den svåra balansgången mellan att både
vilja synliggöra de olika typerna av tillgänglig
litteratur som finns (så att barn, föräldrar och
pedagoger känner till dem) och samtidigt hela
tiden tänka inkluderande. På många bibliotek
såg man Äppelhyllan just som en demonstrationshylla för att visa olika typer av tillgänglig
litteratur medan t ex det större beståndet av
talböcker fanns placerat på ”vanliga” hyllor.
Vem i personalgruppen ansvarar för Äppelhyllan? 87 % svarade att barnbibliotekarien är
ansvarig. 5 % svarade ”ingen särskild”. Detta
kan tolkas positivt som att det är all personals
angelägenhet, eller negativt som att ingen ser
det som sitt uppdrag. På frågan om Äppelhyllan ingår i bibliotekets medieplan svarade
57 % att så är fallet. Men det framkom också
att många inte har en medieplan. Ett ganska
typiskt svar var:
”Finns ingen tryckt medieplan, men den
som barn- och ungdomsbibliotekarien har i
huvudet innehåller en Äppelhylla.”
Mer oroande var svar som:
”Medieplanen omfattar bara medier för
vuxna” (!).
Men många tycks ha anammat idén eftersom de i sina kommentarer skriver att de tänker ta med Äppelhyllan i kommande medieplaner.
Vad lånas då från Äppelhyllorna? Utlånen
speglar naturligtvis vad som är vanligast att
ha på hyllorna. På över 90 % av Äppelhyllorna
fanns litteratur på teckenspråk och talböcker,
10  [ : ]

”Några bibliotek påpekade att man gjort miljön mer barnvänlig och barnsäker, vilket egentligen inte handlar om
den tillgänglighet som vi efterfrågade. Men miljön hade ju
samtidigt blivit tillgängligare för alla barn och det är ju vad
vi vill.”

men även taktila bilderböcker och olika typer
av sagor med teckenstöd var vanliga. Det spelar
förstås också roll hur stor målgruppen är. Det
finns t ex bara få Bliss-användare och böcker
med Bliss lånades därför i liten utsträckning.
Det som lånades mest från Äppelhyllan var
talböcker och näst mest lånades böcker med
teckenstöd. Information om funktionshinder
finns ofta som gratismaterial att ta med, så
där är det inte fråga om utlån.
Något som ständigt återkom i svaren var
ambitionen att marknadsföra Äppelhyllan,
tyvärr oftast i kombination med att man inte
hade levt upp till den ambitionen. I Kärnhusgruppen var vi intresserade av att veta om man
saknade någon typ av informationsmaterial
kring Äppelhyllan. Det man efterfrågade var
information som vänder sig direkt till barnen
(både att ha som tryckt material, t ex bokmärken och digitalt på bibliotekets webbplats),
snyggt skyltningsmaterial som ”skyltäpplen”
och även informationsmaterial i daisyformat. Tyvärr var det så pass många som
var femte svarande som inte kände till www.
appelhyllan.se och det informationsmaterial
som finns tillgängligt där.

riktade till särskola och träningsskola. Man
informerade också muntligt vid besök på
informationsträffar och föräldramöten på
andra platser än i biblioteket. Enkäten visade
att det finns många fruktbara samarbeten
med olika organisationer som t ex Elevhälsan,
Skoldatatek, handikapporganisationer och
intresserade pedagoger.

  .
Äppelservice är ett bra ord som Sundbybergs
bibliotek har lanserat. Alla typer av tillgänglig
litteratur finns kanske inte på plats i biblioteket men servicen att ordna fram medier och
information finns. I begreppet ingår också en
medvetenhet om vikten av ett bra bemötande.
Detta kan vara en bra lösning för de mindre
bibliotek som inte har plats för allt. Ett huvudbibliotek kan ha en fullsorterad Äppelhörna
men mindre Äppelhyllor på övriga filialer och
bokbuss.
Flera kommenterade Äppelhyllans storlek
och dess placering i biblioteket. Den hade blivit lokaliserad centralt i närheten av informationsdisken, blivit större och mer tillgänglig
– och mer tilltalande.
Information om olika typer av medier hade
blivit lättare att få ut genom Äppelhyllan. Visning av Äppelhyllan med tillgängliga medier
var en självklar del av visningar, bokprat och
föräldramöten – även för särskilda visningar

Artikelförfattarna ingår i Kärnhusgruppen. Christine Wennerholm är konsulent vid Länsbibliotek
Gävleborg. Jenny Nilsson är barnbibliotekarie vid
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB.

. När man läser kommentarerna till enkätfrågorna ser man att många
funderat över tillgänglighetsfrågan. Det verkar som om Äppelhyllebegreppet slagit igenom och att tillgänglighetstanken slagit rot.
Det finns en allmän ökad medvetenhet och
kunskap hos personalen. Men fortfarande
återstår mycket att göra. Biblioteken och även
Kärnhusgruppen behöver arbeta vidare, inte
minst med marknadsföring. Viktigt är också
att kunskap och attityd förs vidare till nyanställda. Huvudtanken ska vara att den ordinarie barnverksamheten är inkluderande för alla
barn. Men för att synliggöra det biblioteket
har att erbjuda, speciellt för barn med funktionsnedsättning, krävs bland annat särskild
marknadsföring. "

FAKTA
Kärnhusgruppen bildades av bibliotekskonsulenter
 och verkar för att bibliotekens service till barn
och ungdomar är tillgänglig för alla barn.
På bibliotekets Äppelhylla finns tillgängliga medier för
barn och ungdomar och information om funktionshinder.
Länktips:
www.appelhyllan.se
www.barnbibblan.se
http://www.spunkprojektet.se/

Humaniorabibliotekens
situation belyst
:  

När bibliotekarien försvinner
lever specialbiblioteken
farligt. Pensionsavgångar
kan innebära att dörren
stängs till unika samlingar.
Det menar Kerstin Assarsson
Rizzi, som är knuten till 
och avdelningen för nationell
samverkan.
  

P

Särskilt bekymmersamt är stundande eller redan aktuella pensionsavgångar för ”enmansbiblioteken”.
Skoklosters slotts bibliotek är ett exempel på det.
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å uppdrag av kb har Kerstin
Assarson Rizzi sammanställt rapporten ”Humanistiska specialbibliotek. Rapport från en kartläggning av 31 bibliotek utanför högskolan”.
De bibliotek som hon har undersökt är
bland annat myndigheters och museers bibliotek som är inriktade på ett eller flera specifika ämnesområden.
Biblioteken som belyses i rapporten indelas i två grupper. I den ena gruppen ingår
samverkansbibliotek (som är med i Sveriges
officiella biblioteksstatistik), som exempelvis
biblioteket vid Ajtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Judiska biblioteket, Krigsarkivets
bibliotek och Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens bibliotek. I den andra gruppen,
”övriga humanistiska specialbibliotek” återfinns bland andra Dansmuseets bibliotek, Nobelmuseets forskningsbibliotek, Postmusei
bibliotek och Strindbergsmuseets bibliotek.
Sammantaget utgör de ”en brokig skara”.
Ämnesområdena är alltså vitt skilda. Det
som kan sägas vara gemensamt är att biblioteken inte har någon självklar plats i den
svenska bibliotekshelheten.
– Specialbiblioteken kan ibland också internt ha en otydlig roll och ett otydligt uppdrag, säger Kerstin Assarsson Rizzi.
En avsikt med kartläggningen är att synliggöra specialbibliotekens roll som väsentlig
för svensk humanistisk forskning, men också

:  

att peka på de problem som finns i en biblioteksverksamhet som är beroende av ett fåtal
bibliotekariers specialistkunskaper, erfarenhet och engagemang.
Kerstin Assarsson Rizzi, som själv varit
verksam vid Vitterhetsakademiens bibliotek
vid Riksantikvarieämbetet, blev överraskad
av att så många av specialbibliotekens bibliotekarier närmar sig pension. Särskilt bekymmersamt är stundande eller redan aktuella
pensionsavgångar för ”enmansbiblioteken”.
Ett av flera exempel är bibliotekarien som
ensam sköter Skoklosters slotts bibliotek och
Livrustkammarens bibliotek och som går i
pension om två år.
– Ny bibliotekskompetens är alltid välkommen, men det kan vara svårt för en ny bibliotekarie att ersätta den som så väl kan både
samlingarna och användarna, säger Kerstin
Assarsson Rizzi.
I sin rapport pekar hon på risken att pensionsavgångar kan ses som ett lämpligt tillfälle att spara genom att lägga ned biblioteket
och packa ner samlingarna i lådor.
Under våren beslutade Tekniska museet i
Stockholm om nedläggning av sitt bibliotek
i samband med bibliotekariens avgång. Efter
fackliga protester ändrades beslutet till att
verksamheten skulle fortsätta med hjälp av en
halvtidstjänst. Tjänsten har utlysts men det är
fortfarande osäkert om museets ekonomiska
resurser räcker för att också faktiskt tillsätta
den. Ett annat exempel är Röhsska museet i
Göteborg, där bibliotekarien nyligen gått i
pension, vilket har inneburit att framtiden
för museets bibliotek är oviss.
Specialbiblioteken är i stor utsträckning
finansierade med offentliga medel vilket, enligt Kerstin Assarsson Rizzi, gör det särskilt

Dansmuseets bibliotek ingår i gruppen ”övriga humanistiska specialbibliotek”.

angeläget att göra samlingarna mer tillgängliga.
– Det är en fråga om god hushållning med
skattemedel.
Samtidigt är det tydligt att biblioteksverksamheten kan hamna långt ned på en myndighets prioriteringslista. På Världskulturmuseet
i Göteborg ligger böckerna nedpackade i lådor och situationen för de museer som ingår
i Världskulturmuseet i Stockholm beskrivs
i rapporten som ”besvärlig”. Det innebär att
en ensam bibliotekarie (som saknar kunskaper i asiatiska språk) sköter både Östasiatiska
biblioteket och Medelhavsmuseets bibliotek.
Också vid Etnografiska museet har en bibliotekarie ensamt ansvar för samlingar som enligt rapporten är alldeles för omfattande för
den enda tjänsten.
– Det här är situationer som inte nödvändigtvis beror på att myndighetschefer struntar i biblioteken utan snarare handlar om att
biblioteken hamnar i kläm när de sammantagna ekonomiska resurserna är knappa,
säger Kerstin Assarsson Rizzi.
Snålt tilltagna resurser och fåmansbemanning innebär också att bibliotekens verksamhet inte ger avtryck i den officiella biblioteksstatistiken. Bibliotekarier hinner helt enkelt
inte med att lämna in uppgifter och riskerar
därmed att förlora argument och legitimitet
för sin verksamhet.
Myndigheter som ”sparar” genom att begränsa bibliotekets öppettider och tillgänglig-

I sin rapport pekar hon på risken att pensionsavgångar kan ses som ett lämpligt tillfälle
att spara genom att lägga ned biblioteket och
packa ner samlingarna i lådor.

het för allmänhet och externa forskare vilket
också bidrar till att stänga in och därmed
gömma samlingarna.
– Men samlingarna förtjänar att ingå som
självklar del i den svenska humanioraforskningens infrastruktur, säger Kerstin Assarsson Rizzi.
I sin rapport kommer hon med ett antal förslag för att förbättra specialbibliotekens ofta
utsatta eller åtminstone otydliga position och
identitet.
– Det bästa vore om kb kan ta sitt ansvar,
det borde kunna ingå i kb:s nya roll som samordnande biblioteksmyndighet.
Vidare har bibliotekarierna själva efterlyst ett särskilt forum för specialbiblioteken.
Kerstin Assarsson Rizzi noterar i rapporten
att man saknar andra att diskutera den egna
verksamheten med. Ett annat förslag är att kb
utser en koordinator för specialbiblioteken
och att kb fungerar stödjande när det gäller
att förbättra registreringen i libris som nu
är både ojämn och bristfällig.
– kb skulle också kunna fungera som stöd
genom kontakter med myndighetschefer och
öka deras kunskap om biblioteken, förmå
dem att se vilken resurs de är för verksamheten istället för att bara se kostnader.
Kerstin Assarsson Rizzi beskriver specialbiblioteken som ”sin hjärtefråga” och vill
gärna se optimistiskt på bibliotekens och
samlingarnas framtid.
Jag frågar om hon inte är orolig att de brister
och illa utnyttjade samlingar som rapporten
avslöjar, ska kunna användas som argument
”mot” vissa av specialbiblioteken?
– Självfallet är inte all verksamhet bra, förändringar behövs göras och det finns behov
av samordning. Men i stort tror och hoppas
jag att rapporten tvärtom lyfter fram vilka
tillgångar specialbiblioteken är – för forskare
och för en intresserad allmänhet. "
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”Böckerna räddade mitt liv”
Bibliotekarien Yohannes Gebregeorgis, grundaren av Ethiopia Reads, ägnar sitt liv åt att främja
läskultur i Etiopien. Men hans läsfrämjande arbete kan komma att punkteras av en pågående
styrelsestrid inom organisationen.

:  

  

H

an brinner för att ge de fattigaste barnen i de otillgängligaste
trakterna tillgång till böcker. Själv
bor och lever han ett enkelt liv i huvudstaden Addis Abeba.
Yohannes Gebregeorgis är grundare av
Ethiopian Books for Children and Educational
Foundation (ebcef), också känt som Ethiopia Reads, en ideell organisation som ger barn
tillgång till böcker och goda läsupplevelser.
Organisationen har bland annat öppnat 35
bibliotek runt om i Etiopien.
Istället för bokbussar har man sju åsnebibliotek som trafikerar mer otillgängliga områden. Ethiopia Reads arbete har utan överdrift
bidragit till spridandet av en läskultur i Etiopien och dess satsningar har även uppmärksammats långt utanför landets gränser. För
två år sedan utsågs Yohannes Gebregeorgis
till en av årets tio hjältar av nyhetskanalen
cnn för sitt arbete med att förändra världen
globalt genom att uppmuntra och stärka barn
genom utbildning. Han har även prisats av
ala för sitt internationella biblioteksarbete.
Yohannes Gebregeorgis växte upp under
fattiga förhållanden i Etiopien men fick chansen att gå i skola. Att få lära sig läsa och skriva
förändrade hans liv.
– Böckerna räddade mitt liv i min ungdom.
De har gett mig hopp, styrka, vägledning och
tankar, något som jag även velat ge andra
barn, säger Yohannes Gebregeorgis när bbl
träffar honom i Stockholm.
Yohannes Gebregeorgis engagerade sig politiskt i ett oroligt Etiopien som under flera år
styrdes med järnhand som en diktatur. 1981
sökte han politisk asyl och flydde till usa där
han utbildade sig till bibliotekarie. Därefter
arbetade Yohannes Gebregeorgis som barnbibliotekarie i San Fransisco. När han upptäckte att det inte fanns barnböcker på något
etiopiskt språk, trots att det fanns många
etiopier i staden, skrev han barnboken Silly
Mammo, baserad på en etiopisk folksaga. Intäkterna från bokförsäljningen blev en grundplåt till att realisera drömmen om att sprida

14  [ : ]

Vingklippt bibliotekariehjälte, Yohannes Gebregeorgis på besök i en bokhandel i Stockholm.

böcker till barnen i Etiopien. 1998 grundade
han organisationen Ethiopia Reads som fokuserar på läsfrämjande insatser i Etiopien.
Organisationen har ansträngt sig för att nå
de etiopiska flickorna, bland annat har man
anordnat en bokfestival som vänt sig framför
allt till dem. Det är frivilliga donationer från
framför allt usa som driver och stöttar organisationen. Yohannes Gebregiorgis lyckades
samla ihop 15 000 böcker och öppnade därefter det första Ethiopia Reads-drivna biblioteket i Etiopien. 2002 flyttade han tillbaka
till huvudstaden Addis Abeba för att fortsätta
arbetet med ebcef på plats i landet. Förutom
att han har byggt upp över 35 små bibliotek i
skolor över hela landet, skriver han, förlägger
och har tidigare delat ut gratis barnböcker på
tigrinja, engelska och amhariska.
När bbl träffar Yohannes Gebregeorgis,
som är på besök i Sverige för att medverka i
flera framträdanden under Bok & Bibliotek i
Göteborg, poängterar han att han numera inte
intervjuas som företrädare för organisationen
Ethiopia Reads utan talar i eget namn. Orsaken är en konflikt mellan honom och styrelsen

för organisationen – en konflikt som väldigt
förenklat har sitt ursprung i den gamla konflikten mellan Eritrea och Etiopien. Eritrea var
tidigare en provins till Etiopien men efter det
längsta kriget i Afrikas historia, blev Eritrea
självständigt 1991. Så sent som 1998–2000 var
det krig mellan de bägge staterna på grund
av en gränskonflikt. Yohannes Gebregeorgis
berättar att han vill satsa på bibliotek i den
tigrinja-talande och fattigaste delen av landet
som gränsar till Eritrea.
– Ethiopia Reads styrelse består av representanter för makten och den amharisk-talande delen av befolkningen som motsätter sig
en bibliotekssatsning på grund av politiska
skäl, konstaterar Yoannes Gebregeorgis som
menar att han vingklippts för att inte kunna
göra sin stämma hörd. Organisationen, som
är beroende av donationer, har på grund av
styrelsekonflikten förlorat två stora donatorer i usa. Samtidigt understryker Yohannes
Gebregeorgis att han kommer att fortsätta
med sitt projekt i den fattigare delen av landet, Tigray.
Han lyser upp som sol när han talar om det

Bokverket om arter i Sverige

Nationalnyckeln

senast öppnade biblioteket i norra Etiopien, The Segenat Children and
Youth Library. I augusti öppnades biblioteket i den lilla fattiga staden
Mekele i norra Etiopien, ett vackert och fullt utrustat bibliotek med
över 10 000 böcker och en datasal med flera datorer, bland annat två
e-bokläsare. Två mobila bibliotek med 2 000 böcker hör också till biblioteket. Böckerna ligger skyddade i en stor boklåda som bärs av åsnor.
Etiopien har, näst efter Kina, världens största bestånd av åsnor. Det
är de två åsnorna Sege och Nat som sprider läskultur till barnen i de
mer otillgängliga bergstrakterna dit få vägar går. Att det nyöppnade
biblioteket finns i ett hus som de lokala myndigheterna har skänkt till
Ethiopia Reads, är något som Yohannes Gebregeorgis uppskattar.
– Dels är det en framgång och ett erkännande av vårt arbete att borgmästaren i staden tog kontakt med Ethiopia Reads och gav oss ett hus.
Dels känns det mer stabilt och långsiktigt när myndigheterna satsar på
biblioteksverksamheten.
– Om jag ska ångra något kring vårt biblioteksarbete så är det nog
beroendet av privata hyresvärdar, säger Yohannes Gebregeorgis eftertänksamt.
– Dessutom tror jag att vi redan från början skulle ha satsat på skolbibliotek för att få ett större helhetsgrepp, både för barnens skull och
för organisationens. Också för att bibliotek och utbildning är så sammankopplade att de nästan är en förutsättning för varandras existens.
Dessutom finns det ju undersökningar som visar att skolresultaten
förbättras när barnen läser böcker.
Organisationen Ethiopia Reads har definitivt haft inflytande för
läskulturen i Etiopien, menar Yohannes Gebregeorgis. De senaste fem
åren har exempelvis allt fler barnböcker publicerats på andra förlag.
Tidigare var det enbart Ethiopia Reads som fanns på marknaden. Organisationen har totalt producerat 12 barnböcker. Det största hindret
att övervinna för Ethiopia Reads har varit den ofantliga byråkratin i
Etiopien, menar Yohannes Gebregiorgis. Det har varit extremt tidskrävande bara att fylla i rätt formulär för att få importera etiopiska barnböcker från andra länder.
– Vi hade nog kunnat prestera bra mycket mer och även haft fler bibliotek om bara byråkratin inte varit så tidskrävande.
Men med facit i hand kan man nog säga att Yohannes Gebregiorgis
lyckats med sin dröm att sprida böcker till barnen i Etiopien. Många av
barnen går långa avstånd för att få chansen att bläddra i böckerna. Några av dem bara för att få känna glädje och lust av att för första gången
någonsin hålla en bok i sina händer. "

Erbjudande till
Sveriges bibliotek
Beställ och betala fem böcker i
förskott så bjuder vi på tre valfria
utgivna böcker (värde 750 kr)
och porto (värde 405 kr).

Läs mer och beställ på
www.nationalnyckeln.se/bibliotek

Läs också Utblick på sid 32 som i detta nummer har som tema:
Biblioteket som motkraft.
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Bok & Bibliotek 2010

När en hel kontinent tog plats

:  

Åtminstone medialt fick årets
temasatsning stort genomslag. Förhoppningen från
arrangörerna är att intresset håller i sig. Annars var det
mesta sig likt.
  
”Hur är det möjligt att ha en hel världsdel som
tema när man något år innan hade en pyttenation som Estland som tema? ”Kritiken lät
inte vänta på sig när det stod klart att årets
tema på Bok & Bibliotek fokuserar på en hel
kontinent med inte mindre än fyra nobelpristagare i litteratur. Det må vara hur det vill med
den saken men nu har i alla fall ett första spadtag tagits i den afrikanska litteraturmyllan.
– Förhoppningen är att det afrikanska
temat leder till intensivare kontakter mellan
svenska och afrikanska författare. En annan
förhoppning är att trenden med ett ökat antal
översatta titlar (i år 24 stycken) håller i sig, säger Nordiska Afrikainstitutets direktör Carin
Norberg, som var med och arrangerade temasatsningen.
70 författare från 28 länder och ett tiotal
afrikanska förlag fanns på plats. Flera av författarna är publicerade på engelska eller franska förlag och skriver dessutom på de forna
kolonialspråken. Däremot lyste den nordafrikanska och arabiskspråkiga delen av kontinenten med sin frånvaro även om exempelvis
marockanen Tahar Ben Jelloun, som skriver på
franska och Ondjaki från Angola som skriver
på portugisiska, fanns på plats. Temamontern
var befriande ren från förutsägbar afrikansk
rekvisita som leopard- eller batikmönster.
Istället var montern mycket sober och snygg
i färgerna limegrönt och svart. Ur tillgänglighetssynpunkt var det dock ett minus att ha
temamontern på plan två. Alla hittade inte dit
även om seminarierna på samma plan ofta var
fullsatta. Nästa års tyskspråkiga mässa ”Tre
länder, ett språk” kommer därför att husera
mitt i mässhavet på gatuplanet.
Fokuseringen på Afrika innebar naturligt16  [ : ]

Mässa är lika med trängsel. Till Svensk Biblioteksförenings mingel kom både bjudna som oinbjudna.
Men uppskattat var det.

vis även att den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak i sin frånvaro ändå var närvarade på bokmässan. Nio år efter att han fängslades i Eritrea presenterades nu en bok med
Isaaks texter. Även Tidningen Karavan hade
en specialsatsning i form av ett dubbelnummer som fokuserade på det afrikanska temat
och där bl a Mocambiques första kvinnliga
romanförfattare, Paulina Chiziane, presenterades. Nordiska Afrikainstitutet delade ut
den utmärkta skriften ”Afrika har ordet”. En
bra ingång till några av de främsta afrikanska
författarna.
Ett i sammanhanget kanske udda inslag var
Björn Lundén som drivet förlaget Real Africa
Books. Han hävdar också att han är unik på
mässan:
– Jag ger ut böcker av afrikaner boende i
Rwanda, Nigeria, Burundi och Uganda. Här
finns inga böcker av afrikanska författare som
egentligen är amerikaner eller fransmän eller
som ges ut av de gamla bokförlagen i respektive länder.

Men böckerna i Björn Lundéns monter är
skrivna på engelska, bland annat novellsamlingen Taboo Love där ett urval författare medverkar. Han har även gett ut den blott 23-åriga
författarinnan Barassas berättelse Victory
om hur en ung pojke försöker bygga upp ett
fullvärdigt liv efter massmorden och grymheterna i Rwanda. Björn Lundén bor i Rwanda
och har på så sätt kommit i kontakt med litteraturen i landet och dess omnejd. Rötterna
finns i Näsviken i Hälsingland som han återvänder till då och då. Vad gäller bokutgivning
är han dock ingen dununge. Han har tidigare
skrivit handböcker inom ekonomi och juridik
och tillhör de 500 mest utlånade författarna
på landets bibliotek. Nu har han även skrivit
sin första roman, Missing Father, som utspelar
sig i Rwanda.
På mässan fanns som vanligt mycket att ta
del av: över 3 000 programpunkter som totalt
2 095 personer medverkade i, vilket är rekord.
Bland annat kunde man under rubriken ”Vad
händer efter valet” lyssna till f d kulturminis-

:  

ter Bengt Göransson, Orionteaterns konstnärliga ledare och initiativtagare till Skuggutredningen, Stina Oscarsson, och David Karlsson
som hoppade av Kulturutredningen och skrev
en bok om densamma. David Karlsson varnade
för populism och förenklingar som breder ut
sig och menade att det inte enbart är Sverigedemokraterna som står för dessa. Förslaget
från flera av riksdagens ledamöter om en litteraturkanon liknande den danska motsvarigheten, är ju ett slags förenkling i sig, hävdar
han. Sen må man tycka att det är lite sorgligt
att både Sveriges statsminister och landets
utbildningsminister föredrar att läsa Camilla
Läckberg framför po Enquist.
Stina Oscarsson menade att bara för att de
kulturpolitiska frågorna stod högt på agendan
exempelvis under politikerveckan i Almedalen, behöver inte det i sig betyda något konkret positivt. Snarare att motståndet sugs upp
av etablissemanget och avväpnas. Fortfarande
är man fånge i en beställar- och utförarmodell
där bristen på idépolitik är tydlig, hävdade
hon. Bengt Göransson menade att när blockpolitiken är själva lidelsen så leder det till galenskap. Riksdagen fungerar inte på bästa demokratiska sätt när ledamöterna hellre röstar
med partiet än sin egen övertygelse. Även dn
Debatt, som fungerar som en ren anslagstavla
för dessa partiutspel, leder till en uttunning
av samtalet, menar Bengt Göransson.
När det gäller besökare var det ungefär lika
många på plats som förra året, drygt 97 000.
Bok & Biblioteksmässan blir alltmer internationell vilket märks bland annat via International Rights Center (irc) som är mässans avdelning för handel med rättigheter. 59 förlag
och litterära agenter medverkade i år, jämfört
med 46 förra året. Dessutom har flera förlag
och agenter från andra länder besökt mässan.
Möjligen kan det bero på att det berömda askmolnet hindrade många från att besöka London Book Fair i april i våras.
Även på Svensk Biblioteksförenings scen,
där över 50 programpunkter presenterades,
fanns en internationell satsning. En biblioteksscen som arrangerades i samarbete med
nätverket Den hemliga trädgården fokusera-

Björn Lundén, mest känd för utgivning av handböcker inom ekonomi och juridik, har ett förlag där han
ger ut böcker skrivna av afrikaner.

de enbart på Afrikatemat. Bland annat presenterades Planète Jeunes – en afrikansk variant
av Kamratposten – av Eyoum Nganguè, chefredaktör och författare från Kamerun. Även
illustratörer, barnboksförfattare och bibliotekarier från bland annat Kongo-Kinshasa,
Tanzania, Etiopien, Elfenbenskusten, Sydafrika
och Mali fanns på plats.
Annars var det som vanligt stort fokus på
de tillresta amerikanska besökarna. Erica
Jong, som på sjuttiotalet skrev om det knapplösa knullet i Rädd att flyga, lanserade sin memoarbok Förföra demonen i Göteborg. Till och
med en amerikansk presidentkandidat för det
amerikanska miljöpartiet fanns på mässan i
Göteborg för att föreläsa: Ralph Nader.
Även bibliotek visade upp sig. 20 000 av
mässans besökare la sin hand på ett isblock
i Norrbottens och Västerbottens Länsbiblioteks monter. Temat i montern var Litterär

turism i norr, exempelvis i Torgny Lindgrens
fotspår eller stadsvandringar i nobelpristagaren Eyvind Johnsons hemstad Boden. De
som inte kunde närvara på plats vid någon av
de 48 programpunkterna kunde följa med via
webbsändningar från www.bibblo.se (vilket
några hundra gjorde) eller via storbilds-tv
på några bibliotek i Norrbotten. Ett utmärkt
biblioteksinitiativ.
Som vanligt fanns det även försäljare av
alla de slag på mässan. Förutom försäljning
av böcker och tidskrifter kunde man i år köpa
ekologiska kläder i flera montrar. Det var
ovanligt många tygkassar som delades ut och
flera av dem var naturligtvis ekologiskt framställda. Musikanterna, numera ett stående
inslag på bokmässan, var också i år rikligt representerade. Olle Ljungström puffade fram
nättidskriften Nya Upplagan genom att musicera. Håkan Hellström orsakade väldiga köer i
V-hallen där han sjöng och spelade i samband @
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@ med utgivningen av boken om honom. Stefan
Sundström lanserade sin miljömedvetna bok,
Stefans lilla gröna, i etc:s monter. I sammanhanget kan en annan skönsjungande sångare kanske nämnas, Christer Hermansson
tog ton för sin bok Kulturchefen men även för
biblioteken genom att göra reklam för sm i
bokberättande. Sociala medier var annars en
benämning som användes frekvent i samband
med seminarier och program. Det bloggades
och facebookades flitigt under mässan. Under
mässans två första dagar syntes 7 000 twitterinlägg vilket nästan är en tredubbling jämfört
med 2009. Inte helt ologiskt att det också var
ämnet i flera seminarier. Nästa år lär det väl
vara något annat diskussionsämne som är på
tapeten. Årets tema, en hel kontinent med ungefär 1000 språk och ett femtiotal länder, byts
då ut mot tre länder och ett språk.
Förberedelserna är redan igång. "

I likhet med biblioteken är bokmässan alltid så mycket mer än bara böcker…

Årets… Bok & Bibliotek 2010
Årets bibliotek 2010
Sandvikens folkbibliotek utsågs
till Årets bibliotek 2010 för sitt
aktiva arbete med sociala medier
och sin starka förankring i samhället och det lokala kulturlivet.
Dessutom: ”Biblioteket är väl
förankrat i den lokala kulturpolitik som präglas av att endast det
bästa är gott nog åt Sandvikens
innevånare”.
dik delar ut priset som är ett
stipendium om 20 000 kronor
och ett konstverk.
Nominerade till priset var
också Uppsala stadsbibliotek och
Linnéuniversitetets bibliotek.
Årets Amy
Mina bibliotek.se har tilldelats
tpb:s nyinstiftade tillgänglighetspris Amy för att man
”genom sitt mångåriga arbete
med den gemensamma webbplatsen minabibliotek.se som
bas, utvecklat en stimulerande,
tillgängligare och kompetenshöjande biblioteksservice som
positivt utmanat både låntagare
och personal.”
Bakom Mina bibliotek.se står
de sex bibliotek i Umeåregionen – Bjurholm, Nordmaling,
Robertsfors, Umeå, Vindeln
18  [ : ]

och Vännäs – som satsat på
tillgänglighet via en gemensam
webbplats. Priset, som består
av deltagande för två personer i
Svenska daisy-konsortiets konferens 2010 i Stockholm, går till
den som under året har satsat på
tillgängliga medier på ett spännande eller framgångsrikt sätt.
Årets skolbibliotekarie
Utmärkelsen Årets skolbibliotekarie har tilldelats Elisabet
Niskakari på Möllevångsskolan
i Södra innerstaden i Malmö för
”ett målmedvetet och utvecklande arbete i ett pedagogiskt
helhetsperspektiv”.
För sextonde året i rad uppmärksammas grundskolans
bibliotek och det viktiga arbete
som görs där. Nytt för i år är
att det är Sveriges regionala
skolbiblioteksföreningar som
står bakom priset och inte som
tidigare, barnboksförlaget Bonnier Carlsen.
Årets bästa ljudbok
Författaren Jonas Jonasson och
uppläsaren Björn Granath tilldelas Iris Ljudbokspris 2010 för
succédebuten Hundraåringen som
klev ut genom fönstret och försvann.

Pristagarna delar på 50 000
kronor och får varsitt konstverk
skapat av Tove Adman.
Årets kulturtidskrift
I hård konkurrens med tidskrifter som Expo, Filter, Nutida
musik och Paletten blev det
tidskriften Ful som erövrade den
åtråvärda utmärkelsen. Detta för
att man utan hämningar kombinerar ”såväl politik och estetik,
som allvar och lek. Reportage,
intervjuer och essäer sipprar ur
sina givna former och flyter samman till nydanande, genrebefriad journalistik…”
Priset delas ut av Föreningen
Sveriges kulturtidskrifter. Prissumman om 40 000 kronor är
skänkt av den litterära akademin
Samfundet De Nio. Utöver den
får vinnande tidskrift även ett
konstverk av Fredrik Norén.
Årets mest bespottade
författare
Liza Marklund. På många
seminarier var det alltid någon
av de inblandade deltagarna som
kände sig nödd till att kasta skit
på henne som författare, kvinna
eller som symbol för deckargenren.

Årets citat
”Internet har gjort att vi inte
längre är marginaliserade utan
gett oss entré till marknaden”,
sade Sefi Atta, författare från
Nigeria som idag bor i usa, i sitt
invigningstal vid öppnandet av
Bok & Bibliotek. Samtidigt är det
ett faktum att det på hela den
afrikanska kontinenten finns
ungefär lika många datorer som i
staden New York…
Årets längsta kö
Det var många som ville se och
höra Sofi Oksanens samtal med
Maarja Talgre men de 500 platserna i V-hallen räckte inte till.
Tema Afrika
70 författare från ett tjugotal länder deltog. De flesta dock boende
i usa, Frankrike och England.
Nästan samtliga svenska kulturskribenter och författare fick
frågan om de hade tagit del av
temat och de svarade ungefär att
”eftersom de jobbar under mässan så har de inte kunnat ta del av
det afrikanska utbudet. Men det
verkar jättespännande … ”

Sitt kvar och gå på konsert.
Kan en fåtölj ta dig med till världens alla scener? Självklart, åtminstone
om den heter Luna, har inbyggda högtalare och en design som stänger
ute omvärlden. Det är bara att sjunka ner, välja låt och trycka på play.
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Fegt om modiga bibliotek
:  

Det var fullsatt i lokalen och
kulturministern fanns på plats
som åhörare när The Daring
Library skulle diskuteras. Men
var fanns modet att låta fler
röster komma till tals?
  

N

är föreningen BiS anordnade
ett seminarium under rubriken
The Daring Library visade arrangören att man kanske själv skulle
behövt lite mera mod. Varningsklockorna för
konsensussamtal klingade oroande högt när
man såg att det var litteraturkritikern Annina
Rabe och poeten och chefredaktören Göran
Greider som skulle samtala om det modiga
biblioteket. Inget ont om de bägge utmärkta
yrkesutövarna men det hade varit bra både
för dem och för åhörarna om andra meningsmotståndare hade bjudits in till samtalet.
Här fanns en chans att få till en riktigt nyanserad debatt i ett ständigt angeläget ämne.
Rubriken för seminariet utgick naturligtvis
från Malmö stadsbiblioteks omdiskuterade
strategi The Darling Library. Samtalsledaren
Lena Lundgren, Regionbibliotek Stockholm,
inledde med att visa bilder från tre bibliotek:
Stockholms stadsbiblioteks vackra Rotunda
med sin branta trappa upp till bokskatterna;
en typisk interiörbild från barnavdelningen i
Vallentuna folkbibliotek och en politiskt korrekt bild (?) från Fisksätra bibliotek med vit
bibliotekarie som hjälper mörkhyad användare framför datorn. Annina Rabe beklagade
att biblioteken i dag inte verkar vara till för
böcker utan fokuserar för mycket på själva
lokalen.
– Böcker och tidskrifter är det centrala
innehållet i biblioteket. The Daring Library är
kanske det bibliotek som har modet att vara
ett tyst rum och som vågar stå emot tidens
trender.
Göran Greider menade att biblioteken i ett
demokratiskt samhälle har som uppgift att
stå för det som gnisslar mot omgivningen.
Han berättade om hur han som pojke hemma
i Vingåker fick ett nej när han skulle låna Mein
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– Typiskt vänstergnäll, kommenterade Lena Adelsohn Liljeroth uppgivet efter att ha lyssnat på
seminariet The Daring Library.

Kampf – något som han beklagar. Å andra sidan blev detta startskottet till ett mångårigt
intellektuellt samtal med bibliotekarien. Det
är i biblioteket som människor och tankar kan
mötas.
– Bibliotek i fashionabla områden som
Östermalm i Stockholm, skulle till exempel
kunna ha mycket socialistisk litteratur, vara
systemkritiska utopirum rent utav. Dessutom
skulle det vara en poäng med både cykelverkstad och gym i bibblan. Jag gillar idén med
bibliotek på ica, konstaterade Göran Greider.
– I biblioteket ska man kunna upptäcka
det man inte visste att man behövde, menade
Annina Rabe.
Men när hon en stund senare konstaterade
att digitala klyftor finns för att människor
själva väljer bort den nya tekniken, hördes
ljudliga protester från åhörarna som mestadels bestod av bibliotekarier. Därefter begärde
en bibliotekarie från Uppsala stadsbibliotek
ordet:
– Ni säger jättebra saker men ni vet ju inte

vad vi gör. Om ni går in på ett bibliotek så ska
ni se att där visst finns böcker!
Hon efterlyste fler bibliotekarier i samtal
om bibliotek vilket hon fick spontana bifall
för. Bibliotekschefen Elsebeth Tank, skaparen
av det kritiserade The Darling Library, reste
sig upp och påpekade skarpt att hela seminariet utgick från kritik mot en strategi som
man inte verkade veta så mycket om. För det
uttalandet fick hon applåder.
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth
såg lite uppgivet trött ut efter seminariet:
– Rätt typiskt vänstergnäll om högerns så
kallade bildningsfientlighet som hörts förr.
Kanske inte direkt sådant som ger någon ny
inspiration, konstaterade hon.
Kulturministern framhöll Dieselverkstaden och t-banebiblioteken i Stockholm som
två goda exempel på modiga bibliotek som vågat tänka nytt och därmed blivit tillgängligare
för nya grupper. Hon framhöll även Tensta
biblioteks adoption av författaren Eva Susso
som ett lyckat exempel på ett nytänkande som
realiserats. "

Bibliotekarien som digital coach
:  

Är bibliotekarier dödgrävare
eller guldgrävare i digitaliseringens tidevarv?
Frågan lockade många till
seminariet Sociala medier och
biblioteken.
  

U

pphovsrätts- och fildelningsdebattören Rasmus Fleischer slog
först och främst fast att alla borde
sluta att tjata om sociala medier.
– Benämningen sociala medier är bara en
catchphrase. Allt handlar om internet och internet i sig är socialt, hävdade han.
Rasmus Fleischer ingick i panelen som även
bestod av Kristina Alexandersson, gymnasielärare och utbildningsansvarig för Webbstjärnan, författaren Unni Drougge som bland annat publicerat en roman via nätet, doktoranden Sara Kjellgren som forskat kring forskares
bloggar och Cecilia Bengtsson, samordnare
för skolbiblioteken i Ekerö kommun. Alla fem
fick tillfälle att lägga fram sin syn på vad de
sociala mediernas entré innebär för biblioteken. Moderator var Jan Nolin, professor vid
Bibliotekshögskolan i Borås. Den bild som
framträdde var en av outnyttjade möjligheter
och stor framtidstro. Rasmus Fleischer hävdar
att bibliotekarier aldrig kan konkurrera med
de amerikanska företag som tillhandahåller
Flickr och liknande flödesverktyg. Istället bör
bibliotekarier ta tillvara sin styrka, det fysiska
mötet, och utveckla det på bästa sätt. Och det
kanske också innebär att man undersöker hur
det fysiska mötet mellan bok, bibliotekarie
och användare på bästa sätt kan förflyttas till
digitala arenor.
– Om biblioteken är en plats för konsumtion och produktion då kanske det är viktigare
att satsa på eluttag för uppkoppling på biblioteken än att skaffa en gilla- sida på Facebook.
Kristina Alexandersson menade att skolan ligger efter biblioteken när det gäller användningen av sociala medier. Skolan är inte
i den digitala världen ännu. Hon efterlyste
dock bibliotekarier som bättre kan informera
lärarna om sin verksamhet och som kan berätta hur de bägge yrkeskårerna sinsemellan

Det går uppenbarligen att vara social kring gammelmedier också.

kan berika varandra, utbyta erfarenheter och
bilda nätverk via nätet. Cecilia Bengtsson var
inne på samma spår:
– Genom alla nya kommunikationsverktyg
har det väl aldrig varit lättare att samverka och
nätverka. För att få tid att lära av verktygen är
det bara att begrava en del gammalt biblioteksarbete.
Hon nämnde några goda exempel på bibliotek som framgångsrikt använder webben i
sin verksamhet redan nu: Göteborgs stadsbiblioteks blogg, kth:s informationsfilmer och
Malmö stadsbiblioteks Facebook-sida.
Sara Kjellberg menar att nätet är dynamiskt
samtidigt som bestämbara och sökbara intressen görs tillgängliga. Där finns stora fördelar
som innebär att forskare och allmänhet har
en chans att föra informella samtal samtidigt
som andra kan ta del av dem. Unni Drougge
tyckte att det var dags att bibliotekarier inser
och marknadsför sin egen kompetens när det
gäller internet: ”Ni var ju först ut i cyberrymden!”. Både Fleischer och Drougge betonade
vikten av att bromsa en utveckling där man

förkastar grundläggande kompetenser och
funktioner till förmån för satsningar på upphaussade tjänster som ofta faller i glömska
en kort tid därefter. Drougge underströk att
folkbiblioteken borde fortsätta arbeta för att
utjämna skillnaden mellan informationselit
och informationsproletariat.
Hon menade dessutom apropå kvantitet
contra kvalitet någonting i stil med: för att bli
en kritiskt tänkande humanist kanske man
enbart ska läsa en riktigt bra kvalitativ bok
om året istället för mängder av kommersiella
böcker à la Liza Marklund.
Vill minnas att det inte var så länge sedan
som kritikerna var ganska pigga på att hacka
på Unni Drougges författarkonst. Men det
kanske är förlåtet nu. Eller så är det guldfiskminnet som spelar en ett spratt. Fleischer
varnade för att låta guldfiskminnet vara förhärskande i bibliotekens verksamhet. Å andra
sidan finns det de som hävdar att guldfiskminnet är en faktoid. Man får helt enkelt uppsöka
närmaste bibliotekarie för att få vägledning i
detta fall. "
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Den hemliga trädgården
öppnar dörren till Afrika
  

F

örlagens utgivning av översatt
litteratur fortsätter att sjunka och
det är främst litteratur från andra
språkområden än det anglosaxiska
som får stryka på foten.
Däremot är det inget fel på intresset för
svenska böcker utomlands. Enligt Svenska
Förläggareföreningens branschstatistik från
2009 nådde exporten av svenska titlar rekordhöjder förra året – export för över 122 miljoner kronor och en ökning med 26 % från 2008.
Bakom framgången står förstås det svenska
deckarundret med författare som Stieg Larsson, Camilla Läckberg, Måns Kallentoft, Henning Mankell, Lars Kepler med flera.
Här hemma är trenden sedan några år den
motsatta: svenskar vill helst läsa böcker av
svenska författare. Det är paradoxalt: i dessa
globaliseringens tider tycks intresset för världen minska. Vi sluter oss inåt, greppar efter
det som är nära och bekant och missar de källor som finns att ösa ur, de som kan öka vår
förståelse för andra kulturer, som kan vidga
våra vyer och faktiskt bidra till ökad tolerans
för det främmande. Enligt Förläggareföreningens branschstatistik minskar antalet
nyutgivna översatta titlar totalt sett men ökar
omsättningsmässigt vilket främst kan förklaras av ett mindre antal storsäljande titlar.
När det gäller barn- och ungdomsböcker
ser det något annorlunda ut och ändå inte.
Nya titlar och nya upplagor avseende översatta barn- och ungdomsböcker minskar om
än inte lika dramatiskt som på vuxensidan.
Enligt Svenska barnboksinstitutets Bokprovning årgång 2009 uppgick det totala antalet
översatta barn- och ungdomsböcker till 982
titlar att jämföra med 2008 års 1 110 titlar. Motsvarande siffror för antalet utgivna svenska
böcker 2009 var 768. Tittar man på statistiken
över antalet översatta titlar i förstaupplagor i
de största kategorierna (dvs bilderböcker, kapitelböcker, mellanåldersböcker, ungdomsböcker, faktaböcker samt tecknade serier) ser
siffrorna för 2009 ut som följer: 882 översatta
titlar att jämföra med 561 svenska titlar (i
förstaupplagor).
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Också på barn- och ungdomssidan är engelskan det språk varifrån majoriteten av alla
översättningar hämtas (61 %). 16 % av översättningarna hämtas från de nordiska språken,
8 % från det japanska språket samt 14 % från
övriga språk.
Styrbjörn Gustafsson, förlagschef för Tranan och Trasten, har specialiserat sig på översatt skönlitteratur från Afrika, Asien, Latinamerika och andra språkområden som ofta
försummas på den svenska bokmarknaden –
också barn- och ungdomsböcker som utkommer under vinjetten Trasten. I ett debattinlägg
under rubriken Öppna dörren!, i Svensk Bokhandel, räknar han ut att under de senaste tre
åren har svenska förlag gett ut 8 036 skönlitterära verk för vuxna, 3 435 av dessa var översättningar och endast 17 av dessa var skrivna
av afrikaner (varav nio är utgivna av hans eget
förlag). Liknande förhållande råder för litteratur från Latinamerika, Asien och från den
arabiska världen.
Det är bara att hoppas att årets temasatsning på Bok & Bibliotek bidrar till att öppna
dörren för världens berättelser. För den översatta skönlitteraturens försvagade ställning
på vuxensidan men även på barn- och ungdomssidan är olycklig. Därför är det också ett
nöje att kunna puffa för krafter som verkar i
motsatt riktning. Nätverket Hemliga trädgården arbetar sedan 2003 med att lyfta fram
barn- och ungdomslitteratur från Afrika,
Asien, Latinamerika och Mellanöstern och
skapa opinion för fler översättningar till
svenska.
Bland annat har man gett ut några vackert
formgivna idéskrifter varav en fjärde i serien
nu utkom lagom till bok- och biblioteksmässan i Göteborg och liksom mässan har Afrika
som tema. I Hemliga trädgården/Afrika riktar
man ljuset mot barnböcker från olika delar
av Afrika och liksom i de tidigare skrifterna
samsas här längre artiklar, essäer och översikter med korta porträtt (inalles tolv stycken av
välkända barnboksförfattare av vilka endast
hälften finns översatta till svenska), skönlitterära texter samt rikligt med smakprov på
den bildskatt som finns att hämta i afrikanska
barnböcker. En del av texterna är bekanta från
boken Världens barnboksförfattare från 2008

(också den redigerad av Britt Isaksson och
Sven Hallonsten) men har i den nya skriften
omarbetats och kompletterats en aning. Här
återpubliceras t ex en kondenserad version
av den sydafrikanska läraren och barnboksexperten Jay Heales utmärkta introduktion
”Var är Afrikas böcker” – om bokens ställning
på en kontinent med över 50 länder och nästan 1 000 språk, där vanligt folk sällan köper
böcker, särskilt inte till barn, ”då bröd kostar
så mycket”; där boken främst ses som en bärare av information och faktisk kunskap, inte
som en källa till fantasi och andra världar; där
kombinationen barn och böcker skrivna och
utgivna särskilt för dem är ett långsamt växande fenomen på denna kontinent.
Skriften fungerar som en utmärkt miniintroduktion inte bara till författare och illustratörer utan även till olika genrer och teman
som är aktuella i den samtida barn- och ungdomslitteraturen i olika delar av Afrika (läs
till exempel Mats Kempes intressanta text om
den afrikanska seriekulturen…).
Mia Couto, den moçambikiske författaren
som också gästade mässan, inleder med berättelsen ”Skuggornas innergård” ackompanjerad av några suggestiva illustrationer signerade konstnären Malangatanas). Berättelsen,
som publicerats i en liten skrift för skolbruk
i Moçambique, kommer ursprungligen från
Maconde men har omarbetats av författaren.
I Afrika finns många eldsjälar som engagerar sig i att främja läsning och öka både intresset för och möjligheterna till litteratur – i
hård konkurrens förstås till den rika muntliga
berättarkultur som finns på kontinenten.
Britt Isaksson framhåller klokt mot slutet
av skriften: också Sverige, där läskunnigheten
i jämförelse är nära nog total, kan både låta sig
inspireras och imponeras av de många intressanta läsprojekt som pågår i Afrika. En shortlist över läsfrämjande projekt i Afrika finns
listade i skriften – med webbadresser.
Den sydafrikanska illustratören Piet
Grobler, flitigt återgiven i Hemliga trädgården-sammanhang tillika årets Peter Panpristagare tillsammans med Maria Hendriks
(text), står för omslaget och är också rikligt
representerad mellan pärmarna i den nya
skriften. "

”Nätverket Hemliga trädgården arbetar sedan 2003 med att
lyfta fram barn- och ungdomslitteratur från Afrika, Asien,
Latinamerika och Mellanöstern och skapa opinion för fler
översättningar till svenska.”

Den hemliga trädgården /Afrika
Red: Sven Hallonsten/Britt Isaksson
FAKTA
Den hemliga trädgården är ett nätverk som bildades
 med syfte att lyfta fram barn- och ungdomslitteratur från hela världen och skapa opinion för fler
översättningar till svenska.
I nätverket ingår  (International Board on Books
for Young People) Sverige, Internationella biblioteket
vid Stockholms stadsbibliotek, Svensk Biblioteksförening och Världsbiblioteket i Solidaritetshuset i
Stockholm. Hittills har man gett ut fyra skrifter i serien Den hemliga trädgården samt en bok: Världens
barnboksförfattare,  förlag  (se även  nr
/).
Beträffande nätverkets samlingsnamn Den hemliga
trädgården har man inspirerats av den brasilianska
författaren Ana Maria Machado som efter att ha
mottagit HC Andersen- priset år  i sitt tacktal
beskrev vikten av översättningar med utgångspunkt
i den brasilianska barn- och ungdomslitteraturen
– på våra breddgrader och för de flesta av oss, en
hemlig trädgård.
Den hemliga trädgården är annars också en barnoch ungdomsbok från  av den brittisk-amerikanska författaren Frances Hodgson Burnett. Boken
handlar om flickan Mary som, efter att ha förlorat
sina föräldrar i Indien, kommer till England för att bo
med sin mystiske farbror på hans gods. Hon hittar
nyckeln till en trädgård där ingen varit på många år.
Tillsammans med kamraten Dickon, som vet allt om
växter och djur, börjar hon att återuppväcka den
gamla trädgården och hela hennes liv förändras...
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Ann Jäderlund har tilldelats Aniarapriset för…

”Beskrivningar av fruktansvärd
grymhet såväl som skir körsbärsblom…”

:  

Svensk Biblioteksförenings Aniara-pris tilldelas Ann Jäderlund, Stockholm, för hennes
diktsamling Vad hjälper det en människa om hon
häller rent vatten över sig i alla sina dagar.
Juryns motivering: ”2010 års Aniara-pris tilldelas Ann Jäderlund för hennes diktsamling
Vad hjälper det en människa om hon häller rent
vatten över sig i alla sina dagar. Med sitt senaste
verk ger Ann Jäderlund en ny bredd åt ett redan mycket starkt och betydelsefullt författarskap. Den inledande och högst berättigade
frågan: ”Varför är vi inte i paradiset?” blir
starten för ett akut existentiellt utforskande,
en undersökning som inte väjer för att rikta
blicken mot varats djupaste bottnar i en bok
som rymmer beskrivningar av fruktansvärd
grymhet såväl som skir körsbärsblom. Ann
Jäderlund skriver en poesi som inte liknar
någon annans, dikter som med sin starka integritet öppnar läsarens sinne för dolda nyanser
av språket och världen.”
Ann Jäderlund, född 1955 och bosatt i Stockholm, är framför allt lyriker men har också
skrivit dramatik. Sedan debuten med Vimpelstaden 1985 har hon konsekvent följt en egen
linje: hon låter inte bara orden ha de innebörder de har i vardagsspråket, genom att låta
språket sjunga avvinner hon orden nya och
hemlighetsfulla betydelser.

FAKTA ANIARA-PRISET:
Aniara-priset utdelas årligen till en svenskspråkig
författare av skönlitteratur för vuxna och består av
en skulptur av Linnèa Jörpeland samt en prissumma
på   kronor. Prisutdelningen ägde rum under
Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.
Juryn har bestått av Jonas Brun, författare, Göran
Schmitz, bibliotekarie och Gunnel Arvidson Nilsson,
bibliotekarie och juryordförande.
Aniarapriset utdelades första gången  och då
till P C Jersild. De fem senaste pristagarna är Monika
Fagerholm, Magnus Florin, Tua Forsström, AnneMarie Berglund och Erik Eriksson.
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Dessa förtvivlade avstånd. Som varken
kan vara här eller där. De skimrar
ur sina domäner. Lyfter ut sig
själva och svartnar. Det är
så tjockt. Det är bara
de här sista dagarna
som ska återvända
till sina platser. Man kan byta
plats. Men
ingen gör det. Själva
atomerna kan byta sina
platser med varandra. Och
allt själv.

Och havet gav tillbaka de döda. Som hade kastats däri. Men
inte det som hade dödats i dem. De halshuggna fick tillbaka
sina huvuden och själar. Och de som hade huggit av varandra
händerna fick tillbaka dem. Och djävulen som hade lurat dem
blev uppbränd på en pinne. Och den som inte hade varit skriven
i livets bok blev nu för alltid. Inskriven däri.

Ur Ann Jäderlunds senaste diktsamling:
Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar
(Albert Bonniers förlag 2009)
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Kritik mot upphovsrättsutredningen
Redan nu står det klart att upphovsrättsutredningen (Avtalad upphovsrätt  :) inte
lyckats ena de stridande parterna – kulturskaparna och förmedlare av upphovsskyddade verk.
Det blir tydligt allt eftersom remissvaren på utredningens delbetänkande inkommer.

I

det underlag till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång
och digitalt bevarande som Riksarkivet
lämnade till Kulturdepartementet i april
framhölls att de föreslagna avtalslicenserna
inte skulle kunna utgöra en total lösning för
abm-sektorn när det gäller hanteringen av
upphovsrättsligt skyddade objekt. Fackförbundet dik menar att ”allmänhetens och medborgarens intresse av tillgång till kulturarv och
kunskap är dåligt företrädda i utredningens referensgrupp. Detta är beklagligt då arkiv, museer
och bibliotek har som huvuduppdrag att ge medborgare tillgång till delaktighet i frågor kring kulturarvet”. Samtidigt ställer sig dik i huvudsak
positiv till utredningens förslag eftersom det
skulle vara ”ett halvt steg framåt”. dik finner svagheter i resonemangen kring Orphan
Works (s k föräldralösa verk) som är en viktigt
knäckfråga för kulturarvssektorn.
Också Svensk Biblioteksförening ställer sig
positiv. Föreningen tillstyrker utredningens
förslag om utvidgning av avtalslicensbestämmelsen i syfte att underlätta för bibliotek och
arkiv att digitalisera och tillgängliggöra verk
som finns i deras samlingar. Samtidigt poängterar man att det behövs nationella samordnade insatser för bibliotekssektorn, bl a stöd till
att teckna generella avtalslicenser: ”Denna typ
av samordning ryms inom den nationella bibliotekspolitik och den nationella biblioteksmyndighet som vi efterfrågat och som regeringen i sin kulturproposition aviserat. Genom den nu föreslagna
utvidgningen av avtalslicensbestämmelsen öppnas goda möjligheter för en framgångsrik samordning och därmed ett utökat antal avtalslicenser”,
skriver Svensk Biblioteksförening bland annat. Man framhåller också att det i längden
inte är möjligt att behålla dagens ordning
med olika system för olika material, dvs biblioteksersättning för böcker, ett annat system
för film och musik samt separata lösningar
för e-böcker respektive digitalt material.
Författarförbundet, som under lång tid drivit frågan om en stärkt ställning för upphovsmannen som avtalspart, är kritisk till att de
lagregler som föreslås inte är tvingande utan
skall vara möjliga att avtala bort. Istället anser
man att lagstiftningen borde vara proaktiv
och stimulera tecknande av branschavtal: ”En
civiliserad och flexibel marknad kan inte tvingas
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fram genom detaljerade lagregler eller domstolsprövningar i enskilda fall. Det bästa vore om lagstiftningen istället kunde underlätta för marknadens parter att själva åstadkomma välavvägda
lösningar. Men det måste ske genom avtal träffade
mellan jämbördiga parter. Och för det krävs en
lagstadgad förhandlingsrätt för upphovsmannaorganisationerna”, menar Författarförbundet.
Däremot ställer man sig försiktigt positiv
till de ambitioner som finns med ett utvidgat avtalslicenssystem – bestämmelser som
man menar är nödvändiga för att ge läsarna
tillgång till det litterära arvet genom digitala
bibliotek. Dock inte utan förbehåll: ”Tyvärr
riskerar avtalslicensbestämmelserna att bli ett
rent producentskydd eftersom de kan fortsätta
att lägga beslag på rättigheter utan att egentligen
förhandla om det först. Vi måste kunna företräda
våra medlemmar kollektivt. Precis som fackföreningar gjort i alla tider.”
Författarförbundets motpart, Svenska
Förläggareföreningen, är i huvudsak positiv
till de förslag som utredaren presenterar och
hans utgångspunkt att avtalsfrihet ska råda
vid upplåtelse och överlåtelse av upphovsrätt.
Det är ingen hemlighet dock att förläggarnas
hållning är att lagstiftningen – på tvärs mot
vad Författarförbundet anser – även fortsättningsvis bör ge parterna frihet att själva
förhandla de enskilda avtalen, utan tvångsmedling eller detaljstyrning. Den hållningen
får delvis stöd i delbetänkandets dispositiva
linje, dvs lagregler som inte är tvingande utan
som skall vara möjliga att avtala bort eller om
man så vill: avtal som parterna kan komma
överens om utan att lagen hindrar.
Organisationen alis, Administration av
litterära rättigheter i Sverige, skriver i sitt remissvar: ”Istället för att bidra till en mer jämbördig avtalsmarknad kommer utredarens förslag att
försvaga upphovsmännens förhandlingsposition
och leda till sämre möjligheter för upphovsmännen att råda över de verk de har skapat”. Tidningsutgivarna, tu, avstyrker bland annat
förslagen om utvidgade s k avtalslicenser för
bland annat digital kopiering eftersom det
kan komma att konkurrera med medieföretagens egna verksamheter. tu tillstyrker
införandet av en särskild bestämmelse om
upphovsrätt i anställningsförhållanden, men
förordar att den utformas så att den ekono-

miska upphovsrätten till vad som framställts
i ett anställningsförhållande i sin helhet övergår till arbetsgivaren.
klys, konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, kritiserar den så
kallade arbetsgivarregeln som ska kunna ge
arbetsgivarna ”ensamrätt” till upphovsmannens arbetsresultat utan någon begränsning i
tid. Sveriges Radio menar att utredarens förslag leder till att balansen mellan upphovsmän och användare förskjuts till upphovsmännens förmån. tv4 menar att utredningen
har missat att upphovsmakarna är starka och
inte svaga. Dessutom saknar man en konsekvens- och kostnadsanalys av förslagen – vad
det kommer att kosta, helt enkelt. Och varför
införa tvingande regler på en marknad som
är så heterogen och som behöver flexibilitet,
/
undrar tv4. "
FAKTA DELBETÄNKANDET
Professor Jan Rosén har som särskild utredare haft
i uppdrag att göra en översyn av upphovsrättens
övergång i avtalsförhållanden, att se över frågor
om massutnyttjande av skyddade verk och andra
prestationer på grundval av så kallade avtalslicenser
samt att se över upphovsrättslagen i redaktionellt
och språkligt hänseende.
I delbetänkandet föreslås en rad nya bestämmelser
av allmän natur och som har giltighet för alla slags
upphovsrättsliga avtal. En fråga har varit att utreda
och ta ställning till om upphovsmannens ställning
som avtalspart bör stärkas men också utreda mer
speciella frågor som arbetsgivarens rätt till sådant
som skapats inom ramen för ett anställningsförhållande (en så kallad arbetsgivarregel). Förenklade
möjligheter att ingå avtal i kollektiva former – genom
s k avtalslicenser – beträffande användning av
upphovsrättsligt skyddat material på arbetsplatser,
radio- och TV-bolag och vid bibliotek och arkiv, är
frågor som också ingått i uppdraget.
Förslag ur betänkandet:
i att en upphovsman som utgångspunkt ska ha rätt
till ersättning när upphovsrättigheterna överlåts
till någon som avser att nyttja dem i förvärvsverksamhet
i att en arbetsgivare som utgångspunkt ska ha en
viss begränsad nyttjanderätt till upphovsrättsligt
skyddat material som skapats i anställningsförhållanden
i att det ska bli enklare för arkiv och bibliotek att
ingå nödvändiga avtal med berörda rättighetshavare när samlingarna digitaliseras och tillgängliggörs för allmänheten
i att det ska bli enklare för radio- och TV-företag
att ingå nödvändiga avtal med rättighetshavarna
när upphovsrättsligt skyddat material används i
nätmiljön

Regional kultursamverkan och biblioteken:

Vem får pengarna?
Snart är det dags. Den  januari  ska den nya modellen för
regional kultursamverkan sjösättas på allvar och enligt planerna börja gälla i fem regioner/län. Fortfarande är det oklart
vem som ska fördela de statliga pengarna till regional biblioteksverksamhet,  eller Kulturrådet?
  

D

e landsting som först ska ingå i
samverkansmodellen är Region
Skåne, Region Halland, Gotlands
kommun, Region Västra Götaland
samt Norrbotten. Detta förutsatt att regeringen fattar beslut och riksdagen godkänner
beslutet under hösten 2010. Hittills ser tidtabellen ut som följer: Regeringen kommer
under hösten att lägga fram förslag i budgetpropositionen och i december ska beslut fattas
av riksdagen. Ganska korta puckar
alltså med tanke på alla planer som
ska upprättas och alla dialoger som
ska föras för att få till stånd en start
på nyåret.
Under hösten kommer även Kulturrådet att besluta vilka län som
ska omfattas av modellen från 2012.
Senast 2015 ska landets samtliga län
finnas med.
Det kan vara på sin plats med en
liten uppdatering om vad kultursamverkansmodellen, eller portfölj/
koffert-modellen som den också
har kallats, är. Idag avgör staten via
Kulturrådet vilka kulturinstitutioner som är berättigade till statligt
stöd. Den nya modellen innebär
att landsting/region i samverkan
med kommunerna ska upprätta
en kulturplan – som föreslås vara treårig. En
kulturplan ska innehålla sådant som regionala förutsättning, ekonomi, förslag kring
kulturpolitiskt prioriterade områden så som
barn och unga, jämställdhet, tillgänglighet
etc samt beskrivningar av de verksamheter
som länen, enligt förslaget, får fördela statliga
medel till, t ex regional musei- och biblioteksverksamhet, teater, dans och musik och konst
etc.

Innehållet i planen ska vara föremål för en
dialog mellan landstingen och Kulturrådet,
som beslutar om hur statsbidragen ska fördelas. Statsbidraget ges i samlad form till landsting/region som sedan själv ansvarar för fördelningen till kulturverksamheter inom sin
region. Syftet med modellen är att främja ett
varierat kulturutbud präglat av förnyelse och
kvalitet. Staten ska även i fortsättningen ha ett
övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken men med samverkansmodellen ska det skapas ett ökat utrymme för
regionala prioriteringar och variationer.

En fråga som är oklar och som det råder delade meningar om (också bland biblioteken)
är vem som ska ansvara för fördelningen av
pengarna till regional biblioteksverksamhet:
Kulturrådet eller Kungliga biblioteket?
Kulturrådet, som hittills fördelat bidragen
till regional biblioteksverksamhet, anser att
dessa ska fördelas inom ramen för kultursamverkansmodellen. Det gör även Sveriges
Kommuner och Landsting (skl) och stöder

sig bland annat på den enkät som man genomförde i våras (se även bbl nr 4/2010) där 198 av
landets 290 kommuner svarade samt 19 av de
20 länsbiblioteken.
Kungliga biblioteket å sin sida är angelägen
om att resurserna ska hamna hos nationalbiblioteket i samband med det nya ansvar som
nationell samordnare för Sveriges bibliotek
man får från årsskiftet. Pengarna bör kopplas
till uppdraget.
skl har föreslagit att kb ska tillföras nya
resurser av regeringen för att klara sitt nya
uppdrag.
Svensk Biblioteksförening anser att det
är ytterst angeläget att motverka en ny uppsplittring av stödet till biblioteksområdet på
olika myndigheter. Att kompetens, resurser och ansvar finns hos en samlande nationell aktör är en förutsättning för att kb ska
kunna fullgöra sina nya samordnings- och
utvecklingsuppgifter på ett bra sätt. Svensk
Biblioteksförening anser alltså att
kb ska ansvara för fördelningen av
biblioteksmedlen inom ramen för
det nya anslaget ”Bidrag till regional
kulturverksamhet”, där övriga medel
för samverkansmodellen också samlas. Man menar också att bidraget till
kommunernas inköp av litteratur till
folk- och skolbibliotek samt stödet
till litterära evenemang och läsfrämjande insatser bör föras över till kb för
att undvika en fortsatt uppsplittring
av stöden till biblioteksområdet.
Hur det sist och slutligen blir
ifråga om uppdrag och resurser torde klarna när regeringen lägger sin
budgetproposition i oktober. I skrivande stund (mitten av september)
finns det dock en del som tyder på att
bidragen till regional biblioteksverksamhet hamnar i kofferten. kb får uppdraget,
men får myndigheten några nya pengar? "
VERKSAMHETER/BIDRAG SOM INTE INGÅR I
KULTURSAMVERKANSMODELLEN:
· Inköpsstödet till bibliotek
· Läsfrämjande insatser och litterära evenemang
För de län som inte är inne i det nya systemet gäller
samma principer för bidragsgivningen som tidigare.
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Bokcirklar.se nu i bibliotekens regi

Den  juli i somras blev det
klart att Bokcirklar.se får
ett bibliotekshem. Från
och med i höst kommer
Sveriges samtliga läns- och
regionbibliotek gemensamt
att svara för driften.
  

B

Redaktionen för Bokcirklar.se. Nina Frid t h och Annika Koldenius samt Peter Wahreus som även efter
nyordningen blir kvar i projektgruppen som läsarrepresentanter.
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okcirklar.se – en mötesplats på
nätet för bokläsare där man samtalar om böcker och läsning samt
byter boktips – startades 2007 som
ett privat initiativ av Nina Frid. Hon har drivit det som ett projekt på fritiden vid sidan av
ordinarie arbete. Tiden har inte räckt till för
att underhålla Bokcirklar.se så som hon skulle
vilja.
– Jag har på något sätt alltid känt att det här
är något som egentligen hör hemma inom
ramen för bibliotek, själva idén kommer ju
från att jag jobbar på bibliotek. När tiden
inte riktigt ville räcka till tyckte jag att det
vore ohyggligt sorgligt att lägga ner sidorna
eftersom de fungerar så bra. Det är många
som är aktiva, det är jätteintressanta samtal
och diskussioner som förs och samtalstonen
är bra… – Bokcirklar.se har blivit allt det som
jag ville att det skulle bli. Så jag började arbeta
för att biblioteken skulle ta över.
Alla läns- och regionbibliotek ställde sig
bakom en ansökan till Kulturrådet för att göra
Bokcirklar.se till ett läsfrämjande projekt som
drivs av biblioteken. Den beviljades, man
fick 400 000 kronor och nu drivs sajten som
ett projekt under ett år. För administrationen
svarar Regionbibliotek Stockholm som står
som ägare för projektet.
Och Nina Frid har inte på något sätt övergivit sin baby. Hon har sagt upp sig från sin
tjänst som bibliotekarie på Bibliotek Forum
Nacka och är nu projektanställd av Regionbibliotek Stockholm för att på halvtid ett år
framåt ta hand om Bokcirklar.se, dvs samord-

na arbetet, marknadsföra och utveckla konceptet. Därutöver har Nina Frid hand om ett
annat projekt (på halvtid) som Regionbibliotek Stockholm också är projektägare för: Den
långa svansen – en del i Stockholm stadsbiblioteks satsning för att skapa möten mellan
svensk samtida och äldre skönlitteratur.
Hur kommer det då att märkas att Bokcirklar.se nu är bibliotekens egendom. Nina Frid
säger att man planerar att göra om hemsidan
en aning.
– Själva grunden kommer nog att vara kvar
– än så länge i alla fall. Den kommer att se ut
ungefär som den gör idag men det kommer
tydligt framgå att det är en bibliotekssida.
Första steget blir att inventera vad som finns
på biblioteken idag och vilka saker man skulle
kunna föra in på sidan och länka till.
– Och så ska vi förstås använda biblioteken
som en marknadsföringskanal för att nå fler
läsare än vad vi har idag.
Idag har Bokcirklar.se ungefär 2 600 ”läsvänner”. Journalisten och tv-fotografen Annika Koldenius som jämte Nina Frid fungerat
som redaktör för sajten, finns kvar i projektgruppen som läsarrepresentant, liksom Peter
Wahreus, som hittills dolt sig bakom pseudonymen Fiskargatan 9 på Boklcirklar.se.
– Han var från början en helt vanlig läsare
vars blogg blev så populär att man började
efterfråga att han skulle få en egen ruta på

Bokcirklar.se. Så på allmän begäran och för
att man lättare skulle hitta till hans blogg fick
Fiskargatan 9 en egen hemvist på sajten – då
visste jag fortfarande inte vem han var.
Nina Frid, Annika Koldenius och Peter Wahreus är också trion som står bakom antologin
Du är bland läsvänner! (Regionbibliotek Stockholm i samverkan med alla läns- och regionbibliotek i Sverige 2010). I den har man samlat
de bästa texterna från de tre första åren, dvs
bloggplock i urval från 2007–2010.
Boken, som är på 236 sidor, var färdig lagom
till Bok & Bibliotek och fanns att få i Regionbibliotek Stockholms monter. Den markerar
också en nystart för Bokcirklar.se och är ett
bra sätt att marknadsföra och berätta vad Bokcirklar.se är.
– Om man nu får blicka ännu längre fram
i tiden hoppas jag och tycker att det vore bra
om alla läsfrämjande projekt och goda initiativ på området kunde samordnas och därmed
få den uppmärksamhet de förtjänar. Det borde
finnas en samlad plats för och ingång till allt
det som görs som handlar om skönlitteratur,
läsning och läsfrämjande. En samlad plats gör
att man blir mycket starkare.
– Jag tycker verkligen att biblioteken ska
vara den självklara platsen för läsare. De vi
konkurrerar med är ju förlagen, och de har en
helt annan agenda. "

”Bokcirklar.se har blivit allt det
som jag ville att det skulle bli.
Så jag började arbeta för att
biblioteken skulle ta över. ”

Snabbt, tryggt, enkelt
Handla fraktfritt
på nätet!
www.axielldirekt.com
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Folkbiblioteken och den nationella katalogen
En nationell katalog står högst på folkbibliotekens önskelista och nu finns ett gyllene tillfälle att starta på ny kula med katalogarbetet,
menar Anna Christina Rutquist, Länsbibliotekarie i Värmland.

I

poster levererade vid bokbeställning. Förmodligen kommer ett flertal leverantörer inom
kort att erbjuda gratis libris-poster direkt
till den lokala katalogen, vid köp av böcker
etc. Folkbiblioteken blir då ägare till sina nya
poster. Men om man samtidigt abonnerar på
en tjänst som uppdaterar posten, vem blir då
ägare till själva posten, och i förlängningen
hela bibliotekets katalog?

februari 2010 gick kb och btj ut
med ett gemensamt pressmeddelande
att Burk och libris går ihop. Där säger
man att kb kommer att ansvara för drift
av den nationella basen. btj fortsätter att Vem ska katalogisera? Ett problem är att det
leverera bibliografiska data och ger service till inte finns libris-poster till allt. Det kan folkbiblioteken. Under våren har kb genomfört biblioteken lösa genom kooperativ katalogien kraftfull turné genom landet, för att höra sering, precis som forskningsbiblioteken gör.
vad folkbiblioteken förväntar sig av det nya Göteborgs stadsbibliotek katalogiserar redan
uppdraget, och skl har gjort en enkät om vad sina nyförvärv direkt i libris. Några bibliofolkbiblioteken önskar. Svaret blev entydigt: tek kan också få särskilda uppdrag att katadet är en nationell katalog som står högst på logisera för den nationella basen mot rimlig
önskelistan. Katalogen ska ge bättre förutsätt- ersättning. Exempel på sådana bibliotek är
ningar för biblioteken att utveckla de virtuella ib, Internationella Biblioteket, och tpb, Taltjänsterna, och göra det enklare för användar- boks- och punktskriftsbiblioteket. Varje post
m AB 090312
na att söka och finna material.
ska helst bara produceras en gång.
Vilka förväntningar har vi som folkbibliotek på den gemensamma katalogen och Hur ska katalogposten se ut? En annan
är rimliga
att(3,
ställa?
Hur7,ser8,nästa
örande i vilka
alla krav
nr utom
nr 6.
4, 5,
9, 10)fråga är om libris-posterna passar för folkgenerations
katalog
ut?
Vilket
ansvar
har biblioteken. Katalogreglerna är desamma,
ekräftelse.)
folkbiblioteken för att det ska bli bra? Kanske men det skiljer en del i praxis. Idag tillämpar
måste också arbetsrutinerna förändras på det libris t ex inte förkortad katalogisering på
usstopp.enskilda biblioteket när det sker stora natio- skönlitteratur, och ämnesorden och hyllsigna
nella förändringar? Frågorna är många, här är inte helt folkbiblioteksanpassade. Kanske
a runt annonsen)
är några till:
är det inte så stor skillnad i behov mellan folkoch forskningsbibliotek i de virtuella kataloGratis katalogposter? Alla poster i libris gerna?
är redan idag fritt tillgängliga för bibliotek
och andra användare. Folkbiblioteken kan Vad ingår i bibliografisk service? libris har
t ex ställa krav i medieupphandlingar på att få tydligt sagt att man inte kommer att leverera
bibliografisk service. Vad är det då som man
får om man abonnerar på bibliografisk service
hos btj?
Bibliografisk service har två syften: dels
bygga upp kataloger med nya katalogposter
– i bibliografisk service ingår ett antal fria katalogiseringar för de bibliotek som abonnerar
– dels underhålla kataloger med kompletteringar, korrigeringar och revideringar. Utan
(2)
bibliografisk service går man miste om dessa.
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För bibliotek som så önskar kommer denna
tjänst att kunna köpas som tilläggstjänst.
Det är alltså underhållet samt ett antal katalogiseringar som man går miste om. Hur
mycket underhåll av gamla poster är folkbiblioteken i behov av?
Hur ser vi på kommersiella aktörer? Jag
tycker det är bra om det finns kommersiella
aktörer som vill katalogisera samt förädla och
vidareutveckla katalogen. Det viktiga är att
folkbibliotekens poster inte ska vara inlåsta,
försedda med speciella nummer. Till de fria
posterna kan tilläggsinformation produceras
och säljas till biblioteken. Den information
som ger mervärde åt posterna ska skiljas från
själva posten.
När blir den klar? En katalog blir förstås aldrig klar. Det kan också vara problem att göra
den fullständig bakåt. Men jag hoppas att
libris kan börja registrera folkbibliotekens
nyinköp snarast och lösa problemen med det
gamla beståndet efterhand. I våras hoppades
kb och btj att man skulle få fram ett avtal
under våren, och att den gemensamma nationella katalogen skulle bli verklighet i januari
2011.
Katalogens strategiska inriktning är av stor
vikt för folkbiblioteken som nu har ett gyllene
tillfälle att starta på ny kula med katalogarbetet!
  
Länsbibliotekarie i Värmland

GRAND PUBLIC

VIK T IGT MEDDE L ANDE

ÄR NI ETT AV ALLA BIBLIOTEK SOM
VALT SOF TL INE /SL IML INE?

SOF T L I N E

S L I ML I NE

Vår otroligt populära bokhylla Softline/Slimline har sedan starten 1981 genomgått två
större förändringar. Den senaste genomfördes 2007 – samma klassiska uttryck som
man är van vid men med ett större antal nya funktioner att välja ifrån. På så vis kan
man med fördel använda nya bokhyllor tillsammans den tidigare modellen, så länge
man inte tänker koppla samman de nya hyllorna med de äldre.
Om du funderar på att komplettera den tidigare versionen av Softline/Slimline med
kompletta hyllsektioner eller enstaka tillbehör, så finns den möjligheten kvar. Vi lagerhåller ännu en tid en större del äldre komponenter, men för att inte stå utan så kan det
vara dags att beställa redan nu!
Hör av dig till oss så hjälps vi åt att uppdatera dina Softline/Slimline bokhyllor.
Telefon 046-31 18 51 eller order@eurobib.se.
Vi ger dig råd!

PART OF L AMMHULTS DESIGN GROUP

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.SE
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Tema: Bibliotek som motkraft.

Mot okunnighet
Runtom i de fattiga
delarna av världen finns det många idealister
som bygger upp bibliotek och på så sätt öppnar nya möjligheter för befolkningen. I staden
Mekele i regionen Tigray i Etiopien öppnades
t ex i augusti ”Segenat Children and Youth
Library”. Det var möjligt tack vare idealisten
och bibliotekarien Yohannes Gebregeorgis
och hans medhjälpare (läs även bbl:s intervju med Yohannes Gebregeorgis på sid 14).
Han har via sin organisation ”Ethiopia Reads”
lyckats skaffat fram både pengar till böcker
och personal och därtill engagerat frivilliga
krafter, skriver American Libraries. En av dessa volontärer är Janet Lee från Regis University i Denver, usa. Hon har tagit ledigt från
sitt arbete under fem månader för att bygga
upp biblioteket och träna personalen som ska
ta över om några månader. Förutom att donera egna pengar, hjälper hon till med att söka
andra finansiärer och rekrytera ytterligare volontärer. Biblioteket, vänder sig till barn och
ungdom mellan 0 och 18 år och är det första
biblioteket i Mekele. Man samarbetar med
lokala lärare och författare.
Det är lätt att föreställa sig barnens förtjusning när bibliotekets ”bokbussar” – åsnorna
Sege och Nat – kommer med böcker från biblioteket.


Patriotiska boktjuvar
I en artikel i Bibliotekforum om medieurval och förhållandet bibliotekarie/låntagare ges bland annat en bild av
hur Kristiansands bibliotek blev en motkraft
under andra världskrigets tyska ockupation
när hela personalen arresterades och biblio32  [ : ]

teket stängdes. Bibliotekschefen fängslades i
januari 1944 och satt på Grini tills freden kom,
och en annan bibliotekarie satt i fängelse i
Tyskland till krigets slut för sitt motståndsarbete. Böcker bannlystes och Gestapo gjorde
ofta besök. Ändå upptäckte inte ockupationsmakten att personalen uppmanade låntagarna att ”stjäla” de böcker som Gestapo krävde
skulle tas bort. De ”stals” och kunde lämnas
tillbaka efter kriget. Liknande historier lär
existera om flera andra norska bibliotek. Allt
som allt blev cirka 1 500 titlar bannlysta, i huvudsak böcker av judiska eller marxistiska
författare.
Kirkedepartementet gav under kriget ut en
lista på 24 sidor över ”Beslaglagte bøker” som
även omfattade förteckningar över förbjudna
författare och förlag. Den gavs ut av Biblioteksentralen i faksimil 1995 och är tillgänglig på den internationella databasen ”Beacon
for Freedom of Expression”, som drivs av det
norska Nasjonalbiblioteket på initiativ av bl a
Norsk Bibliotekforening.

Mot censur
Banned Books Week 25/9–2/10 är den 29:e
årliga manifestationen för det fria ordet. I
år startade den i Chicago med högläsning,
”Read out”, bl a under medverkan av några
av de författare som hamnat på listan ”Top
Ten Most Frequently Challenged Books of
2009”. Listan kom i våras och rapporterades
då i Utblick (bbl nr 4/2010). Liksom tidigare
år firades ”Banned Books Week” av bibliotek
och bokhandlar över hela usa med manifestationer för det fria ordet. Många fler böcker
skulle förmodligen förbjudas eller begränsas
om inte bibliotekarier, lärare och bokhandlare använde ”Banned Books Week”. Detta för
att påminna om de faror som kan uppstå när
tillgången till information begränsas i ett fritt
samhälle, påpekar ala Office for Intellectual
Freedom.

(Bibliotekforum 2010:7, www.beaconforfreedom.org)

Mot analfabetism
Bibliotek runtom i världen har gjort och gör
stora insatser i arbetet med att öka läs- och
skrivkunnigheten. Om man som unesco definierar analfabetism som ”oförmåga att med
förståelse läsa och skriva en enkel redogörelse av betydelse för ens dagliga liv”, så är en
skrämmande del av jordens vuxna befolkning
fortfarande analfabeter. Målet för allmän läsoch skrivkunnighet i världen är alltså långtifrån uppfyllt, även om unesco nu anser det
värt att belysa de framsteg som gjorts sedan
fn proklamerade ”United Nations Literacy
Decade” i januari 2003.
”International Literacy Day” skapades av
unesco i avsikten att sätta fokus på behoven
när det gäller allmän läs- och skrivkunnighet i
världen. Den ägde rum den 8 september.


Mot religiös extremism
Nioårsdagen av attacken
mot World Trade Center i New York och andra
måltavlor i usa den 11 september 2001, fick
stor uppmärksamhet och väckte heta känslor. Media rapporterade bl a om den fanatiske
pastorn i Florida som hade planer på att offentligt bränna Koranen. Främlingsfientlighet och islamofobi sägs växa i usa. All extremism fördöms dock av många religiösa och
politiska ledare liksom av andra motkrafter.
Bland dessa finns också biblioteken. American Library Association anordnade t ex en offentlig högläsning av Koranen den 11 september som demonstration.

(www.ala.org)
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Wikipedia – banar väg
för en ny kunskapssyn
Litar bibliotekarier på Wikipedia? Och hur förhåller sig gymnasiebibliotekarier till det webbaserade uppslagsverket Wikipedia? Det är några frågor som Malene Jensen och Caroline TörnqvistAndersson har valt att undersöka i sin magisteruppsats.

U

ppsatsförfattarna har i
uppsatsen ”Statistiskt sett har ju
ne också fel” valt att belysa gymnasiebiblioteken eftersom det är
där som eleverna på allvar kommer i kontakt
med undervisning i informationssökning och
källkritik. Gymnasiestudier ska också förbereda eleverna för högre utbildning där informationskompetens blir än mer väsentlig för
studieresultaten.
Genom kvalitativa intervjuer ville man undersöka hur bibliotekspersonalens attityder
till och användning av Wikipedia kan påverka
undervisningen.
Jensen och Törnqvist-Andersson ger först
ett historiskt perspektiv på Wikipedia genom att beskriva det som ”en fortsättning på
upplysningstidens kunskapsideal”, då upplysningsfilosoferna Denis Diderots och Jean
Baptiste le Rond d’Alemberts ”Encyclopédie”
kom att bli en symbol för upplysningen i
1700-talets Europa.
Uppslagsverket motarbetades av katolska
kyrkan, jesuitorden och franska staten, vilket
kan påminna om motståndet och skepsisen
mot Wikipedia. Samtidigt bryter Wikipedia
mot uppslagsverkets tradition i och med att
”alla” kan vara med och skriva och redigera
artiklarna. Innehållet blir därmed föränderligt och dess auktoritet i form av sakkunskap
kan ifrågasättas.
I debatter ”för” och ”emot” Wikipedia görs
ofta jämförelser med ne, Nationalencyklopedin, som representerar traditionell kunskapsauktoritet.
Malene Jensen och Caroline TörnqvistAndersson beskriver hur de förväntade sig att
kunna påvisa ”skillnader i kunskapssyn och
auktoritetstro” utifrån bibliotekspersonalens
utbildningsnivåer och ålder, men hittade inga

sådana samband. De blir också överraskade
över att en majoritet av de intervjuade tar upp
lärarnas okunnighet som ett påtagligt problem – det förekommer att lärare helt förbjuder användning av Wikipedia.
De intervjuade är bibliotekarier samt annan personal som på olika sätt är knutna till
biblioteksverksamheten. En av dem är Emil
(informanternas namn är fingerade, reds.
anm), tidigare mellanstadielärare som övergått till att arbeta som extern resurs i samband med lärares och elevers användning av
digitala medier. Han menar att skolpersonalens motstånd mot Wikipedia beror på att det
”avslöjar att de inte kan allt. De förlorar lite i
sin egen auktoritet”. Emil ser själv Wikipedia
som en källa bland andra (ne, böcker och tidningsartiklar) och understryker att alla källor
måste granskas ”lika tufft”.
Informanten Anna har en annan attityd
till Wikipedia. Hon är bibliotekarie ”i 40-årsåldern” och arbetar mycket aktivt med att
undervisa elever i källkritik. Hon använder
sällan Wikipedia och påpekar att nätuppslagsverket, jämfört med ne, saknar redaktion
och ämnesexperter. För eleverna framhåller
hon ofta att man inte kan lita på innehållet i
Wikipedia.
Börje, också han bibliotekarie, menar att synen på uppslagsverket har förändrats. När han
utexaminerades 2003 var det illa sett och dess
status inte särskilt hög. Numera litar han på
Wikipedia och hänvisar till undersökningar
som visar nätuppslagsverkets tillförlitlighet.
Det han använder mest är den engelskspråkiga
Wikipedia, som har kvalitetsgranskats i betydligt större utsträckning än den svenskspråkiga
versionen. Utöver Börje, Anna och Emil har
även Cecilia och Dennis intervjuats, som båda
har en hyfsat positiv syn på Wikipedia.

En av slutsatserna blir att ju mindre kunskap om och vana vid Wikipedia som bibliotekspersonalen har, desto större är tilltron till
de gamla, traditionella uppslagsverkens auktoritet.
Författarna påpekar själva att intervjuunderlaget är litet (av åtta tillfrågade gymnasieskolor medverkar representanter från fyra
skolor) och man understryker att materialet
inte avser att generalisera. Man lämnar klokt
nog öppet för sannolikheten att Wikipedia
i andra skolor och bibliotek används på ett
annat sätt och framför allt att åsikterna kan
variera mer än vad som framgår i Jensens och
Törnqvist-Anderssons intervjuer.
Men avsikten med uppsatsen är uppenbarligen inte att enbart kartlägga attityder och
användning. Man intresserar sig i hög grad
också för kunskapsbegreppet och framhåller
att Wikipedia inte bara samlar och förmedlar
kunskap, utan också skapar kunskap. Uppsatsen lyfter exempelvis fram Dan 0’Sullivans
argumentation i ”Wikipedia: A new community of practice?”, som hävdar att nätuppslagsverket ”borgar för en helt ny typ av
kunskap”.
Man kan också notera uppsatsens titel ”Statistiskt sett har ju ne också fel” som något författarna vill betona.
Det går alltså att läsa uppsatsen som ett
engagerat ställningstagande till förmån för
Wikipedia och för en ny, icke-auktoritär kunskapssyn.
Det är ett samband som Malene Jensen och
Caroline Törnqvist-Andersson också tycker
sig kunna utläsa ur intervjuerna: Ju mer positiv
inställning till Wikipedia, desto mindre fokus
på traditionell katederundervisning.
En av uppsatsförfattarnas slutsatser blir
också en uppmaning till bibliotekarier att
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överge en ”traditionell, modernistisk kunskapssyn” och börja ”tänka och arbeta utifrån
en mer senmodernistisk kunskapssyn”.
Det ”senmoderna” definierar de som relaterat till problemorienterat lärande (pbl), med
diskussioner och praktiska övningar. Kraven
från ”det nya samhället” förutsätter, enligt
författarna, bibliotekariers individuella vilja
att vara öppna för förändringar.
Att uppsatsförfattarna driver tydliga kunskapsideologiska teser gör inte deras undersökning mindre intressant. Det blir snarare
själva poängen med uppsatsen som har goda
förutsättningar att, precis som Malene Jensen
och Caroline Törnqvist-Andersson hoppas,
fungera som ytterligare underlag och bränsle
i den diskussion som oavbrutet pågått, inte
minst i biblioteksvärlden, sedan Wikipedia
introducerades 2001. "
Malene Jensen och Caroline TörnqvistAndersson: ”Statistiskt sett har ju NE
också fel”. En kvalitativ studie rörande
gymnasiebibliotekariers uppfattning
och undervisning kring Wikipedia.
Magisteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap vid institutionen
för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitet.
.

Ladda ner vår iPhone-app,
Första hjälpen A-Ö, så får
du praktiska tips och råd
om allt från myggbett
till hjärtstillestånd! Det är
både smart och gratis.
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Dan Andersson
Folkbibliotek, makt och disciplinering:
en genealogisk studie av folkbiblioteksområdet under den organiserade
moderniteten.
 , 
, 

Redan på sidan 14 i Dan
Anderssons avhandling
hajar jag till. Här talas
om att folkskolan ”inrättas” 1841. I alla lexikon jag
slår i står det 1842 (sedan
reformen diskuterats på
riksdagarna 1840–41). Inrättas? På vilket sätt då?
Nåja, jag fortsätter läsa
(årtalet 1841 upprepas dessutom två gånger).
Några sidor senare kommer Andersson in på
mitt specialområde Stockholm. Här stämmer
det ännu mindre. De äldsta församlingsbiblioteken var Klara och Storkyrkoförsamlingen,
inte Adolf Fredrik. Att 1800-talets ”stadsbibliotek” drevs av kyrkan stämmer inte heller.
Visserligen var Dicksonska i Göteborg störst
vid sekelskiftet 1900, men Andersson har inte
uppmärksammat Stockholms arbetarebibliotek som var lika stort.
Lite längre fram ser jag att Andersson uteslutit ett viktigt ord från riksdagsbeslutet om
allmän folkskola, som publicerades som sfs
1842. Prästerskapet skulle enligt texten tjänliga böcker föreslå. Andersson har utelämnat
ordet föreslå vilket gör att texten får en helt
annan mening, mer i linje med författarens
resonemang. Ytterligare lite senare kommer
en ny uppgift om det största församlingsbiblioteket i Stockholm ”i början av 1900-talet”.
Några sidor tidigare står alltså Adolf Fredrik,
men nu står det istället Kungsholmen (som
verkligen var Stockholms största folkbibliotek, men först på 1920-talet). I skildringen av
Nick Carter-fejden 1909 har Andersson missat standardverket av Ulf Boëthius. Misstagen
tror jag beror på att han litat för mycket till
Valfrid Palmgrens siffror från utredningen
1911. Här förekommer direkta felaktigheter,
och inte minst en tendentiös beskrivning

som förringar arbetarrörelsens insatser helt.
Andersson använder sig här och senare av
andrahandskällor som en historiker knappast
skulle ha godkänt. Och citationstekniken är
tvivelaktig med ideliga uteslutningar.
Folkbibliotek, makt och disciplinering är
en avhandling i pedagogik och som sådan en
skrivbordsprodukt som bygger på teori, men
mycket lite på hur det praktiska arbetet bedrevs vid folkbiblioteken i Sverige. Den bygger
på Foucaults disciplineringsteorier som jag
ställer mig ganska kritisk till. Bilden av folkbiblioteksarbetet – avhandlingen omfattar
nästan hela 1900-talet – det Andersson kallar
”den organiserade moderniteten”, blir väldigt
konstig: hela det svenska folkbiblioteks- och
även folkbildningsarbetet, styrs manipulativt
av några stora riksorganisationer, där staten
övertar kyrkans roll som indoktrinerare under förra seklet.
Foucaults exempel på ”panoptikon” bygger
på observationer gjorda vid fängelser, mentalsjukhus och andra vårdinrättningar i ett
långt historiskt perspektiv. Samma metoder
för statlig kontroll och övervakning ser Andersson på skolor och universitet, och även
på folkbibliotek och studiecirklar. Jag menar
att detta är ett i första hand teoretiskt resonemang där all verksamhet från bokinköp, inre
och yttre verksamhet, personalpolitik, utlåning, marknadsföring till exponering, enligt
författaren styrs av den Foucaultska ”osynliga
handen”. Jag skulle tvärtom mena att folkbibliotekens historia i Sverige i stora drag är lokal,
just i brist på en nationell bibliotekspolitik.
Att den övergripande ideologin skulle vara
konservativ stämmer inte heller. I Stockholm
och Göteborg var den snarast socialliberal.
Där var de konservativa den stora bromsklossen när utbyggnader skulle göras. En så oerhört central person som Bengt Hjelmqvist var
knappast särskilt konservativ, tvärtom uttalat
(även politiskt aktiv) liberal.
Den Foucaultska teorin fungerar, som
många kritiker, t ex Marshall Berman påpekat,
som en tvångströja – alla fakta måste knådas,
sågas till och formas för att passa in i pusslet. Vi brukar ju skryta med svenskt folkbiblioteksväsens stora framgångar på 1900-talet
som globalt närmast exceptionella efter ett
litet lands förutsättningar. Bibliotekens stora
antal, centrala placering, de vackra byggna-

derna, det rika bokutbudet, den (senare delen
av 1900-talet) uppsökande verksamheten, ser
vi som storartade framsteg. Andersson ser
dem bara som beräknande och listiga drag i
”det fostrande uppdraget”, vilket förutsätter
att så många som möjligt går till biblioteket
för att läsa och bli indoktrinerade.
Som exempel på indoktrinering ser Andersson också btj:s sambindningslistor, och
dess föregångare, bibliotekskonsulenternas
”Grundkatalog”. Här ”föreslogs och graderades och betygsattes den litteratur som
folkbiblioteken skulle köpa in”. Det är ett
resonemang som frånkänner landets många
bibliotekarier fullständigt egen förmåga till
initiativ. Det stämmer däremot bra med Foucaults syn på människan som förtryckt och
utan valmöjligheter och ständigt kontrollerad
och styrd av en osynlig hand. Mina studier av
Stockholms stadsbibliotek visar också tvärtemot att den största tilltron sattes till Biblioteksbladets recensioner samt naturligtvis till
recensioner i andra tidningar och tidskrifter.
Redan Nils-Åke Sjöstens undersökning av
sockenbiblioteken på 1800-talet visar ju också
att man lokalt inte brydde sig särskilt mycket
om centrala beslut, man köpte i högre grad
efter eget huvud. Forskare, inte minst utländska, glömmer ofta att den kommunala självbestämmanderätten tidigt är väl etablerad i
Sverige. Och att 1930 års biblioteksförordning
inte är någon lagtext utan snarare just råd,
om än stränga, och förmaningar. Anders Sjöbohm har visat att en bibliotekarie som Edvin
Trettondal, aktiv kommunist i Mölndal, t ex
inte alls brydde sig om de förnumstiga råden.
Jag håller naturligtvis med författaren om
att en av folkbibliotekets huvuduppgifter under 1900-talet var pedagogisk, som stöd till
folkbildning och skolans studier. Syftet var,
som Andersson skriver, att fostra goda och
lämpliga medborgare. Det är väl belagt i nordisk forskning och kanske inte något nytt. Andersson ger också en tydlig indikation på vad
de styrande i staten ville med verksamheten,
om än bara i teorin. Många lokala undersökningar pekar i stället på lika viktiga faktorer:
individuella personers betydelse, besökarnas
möjlighet till styrning av bokurvalet, enskilda
bibliotekariers initiativ osv.
F d kulturministern Bengt Göransson motarbetade in i det sista att en bibliotekslag an-

togs i Sverige. Folkbildningens lokala bestämmanderätt av tradition, det ”fria och frivilliga
arbetet”, var viktigare, menade han. Idag tror
jag att han är glad att vi fick lagen. Tack vare
den kan den verksamhet som byggts upp under hela 1900-talet kanske räddas till viss del,
nu när vi går in i ett helt nytt paradigm i bibliotekshistorien.
 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Christer Hermansson
Kulturchefen
, 

Oliver C. Johansson har
tagit ett kliv i karriären.
Av Gud själv, dvs kommunchefen i Strangeness kommun, har han
erbjudits befattningen
som kulturchef. Den
servilt fjäskande och
hunsade Oliver C. som vi
mötte i Ich bin ein Bibliothekar har förbytts i sin
motsats – uppblåst, egotrippad och stendöv.
En ”vinnarskalle” med uppdrag att stärka kulturens varumärke i den ”dynamiska idyllen”
Strangeness. Han har laddat verktygslådan
med allsköns managementmumbojumbo
och praktiserar teorierna med en sådan nit att
resultatet blir förödande – för omgivningen.
(Men hysteriskt roligt för den som befinner
sig utom räckhåll för hans ledarskap).
Självhävdelse och ärelystnad, furstedygder
som går tillbaka till Machiavelli, praktiseras
i modern tappning. Ledarfilosofin innefattar
dessutom samtliga senare definierade härskartekniker. Till exempel att konsekvent säga
fel namn, att aldrig visa respekt för andras
åsikter, att tala själv hela tiden, att förlöjliga,
förorätta och kritisera underordnade i alla
tänkbara sammanhang.
Den dagliga gärningen upptas av att författa underlag inför kulturnämndens sammanträden. När han inte läxar upp nämndens
ledamöter sitter han i möte med lednings-

gruppen eller håller utvecklingssamtal, vars
väsentligaste komponent är kompetensutvecklingsplanen. Dialogerna med de arma
medarbetarna är sataniskt roliga i sin blandning av absurdism och realism. Roligare än så
här går det knappast att skriva om den kommunala biblioteks- och kulturverksamheten.
Boken är en drift, inte bara med managementprosan, utan även med kulturmålsättningsprosan. Vad sägs om följande: ”Ett rikt
kulturliv bidrar starkt till en förbättring av medborgarnas livskvalitet, främjar kreativiteten och
fyller en viktig identitetsskapande funktion”. Är
detta verklighet eller satir? Dessvärre är det
inte satir, utan en direkt återgivning av de formuleringar som finns i bl a de regionala kulturplaner som nu författas i varje landsting.
Herregud, tänker man, måste kulturen omgärdas med den här typen av väckelseprosa.
Och är detta unikt för kulturområdet?
Den dynamiska idyllen Strangeness har,
också för den oinvigde, vissa likheter med
den kommun där författaren finns på lönelistan. Till exempel kan man ana att det välkända
Strängnäsantikvariatet, Hundörat, har stått
modell för Kattnäsan. Och så är det ju det där
med att Oliver C. Johanssons favoritplagg råkar vara läderbyxor – gärna bordeauxfärgade.
År 1949 utkom Berit Spongs Sjövinkel, en
nyckelroman befolkad av det religiösa och
kulturella etablissemanget i idyllen Strängnäs, som då ännu inte blivit dynamisk. Den
lämpade sig inte för högläsning i syföreningar. Ingen ville heller erkänna sig ha läst den.
Förhoppningsvis får Kulturchefen ett mindre
snarstucket mottagande i den svenska kulturidyllen – i och utanför Strangeness. Boken
lämpar sig dessutom alldeles utmärkt för
högläsning, eller kanske än mer för en dramatisering. (Varför inte på Kristina Lugns
teater, Brunnsgatan 4, och med Staffan Göthe
i huvudrollen).
Kulturchefen borde också kunna tjäna som
alternativ till managementlitteraturens
näringslivscentrerade ledarskapsteorier och
användas som kursbok vid chefs- och ledarutbildning inom offentlig sektor. Mer distanserad, mer insiktsfull och framför allt mycket
roligare än den ofta träaktiga managementprosan.
 
F.d. biblioteksråd vid Kungliga biblioteket
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Ny myndighet för kulturanalys
IJODN@M
                    
Få bonusar på
litteraturens område
   i rad har Stockholms kulturförvaltning delat ut kulturbonus till det fria
kulturlivet.  handlar det om sammanlagt
sex miljoner kronor som fördelats till teatrar,
konsthallar, danskompanier, jazzklubbar etc.
Kulturbonusen delades ut för första gången
 som en del av ett större (incitaments)
paket ”för att skapa tillväxt i kulturlivet” i
Stockholm. Bonus tilldelas de kulturarbetare
som kvalificerat sig för verksamhetsstöd. Bonusberäkningen görs utifrån ”hur stor andel
egna intäkter och barn- och ungdomspublik
som verksamheterna har, och hur mycket
de två faktorerna har ökat sedan året före” –
ergo till kulturverksamheter som antingen har
god eller ökande självfinansiering eller lyckats
locka många barn och ungdomar.
Systemet har varit och är omdiskuterat till
och med bland dem som gynnas. Bland annat har sambandet mellan stor publik och hög
kulturell kvalitet ifrågasatts. Många har också
pekat på att smalare kultur riskerar att bli
förlorare på bonussystemet. I början av året
gjorde Svenska Dagbladet en undersökning
som visade att Stockholms stads kulturbonus
inte är särskilt populär bland kulturarbetarna:
 % tycker inte att systemet är bra och  %
anser att det borde avskaffas.
Ett område som har svårt att hävda sig i
systemet är litteratur vilket kanske inte är så
konstigt – verksamhetskopplingarna är få.
Men det finns några inom området som ändå
bonusbelönats: Svenska Barnboksinstitutet (  kr), Tidningen 00Tal Evenemang
(  kr) och Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige/biblioteket (  kr). Forum –
Nutidsplats för kultur får bonus på   kr,
visserligen inom området musik men alla som
besökt Forum i Stockholm vet vilka spännande evenemang som där görs inom litteraturens område. Utan bonus (inom området
litteratur) blev Kurdiska biblioteket samt Tidskriftsverkstaden i Stockholm.
I den absoluta bonustoppen återfinns institutioner som Folkoperan, Orionteatern och
Intercult som får   kronor vardera.


Departementsrådet Göran Blomberg har
fått i uppdrag av Kulturdepartementet att
genomföra bildandet av en ny myndighet
som ska granska den offentligt finansierade
kulturen.
  att Myndigheten för kulturanalys ska bli en enrådsmyndighet utan styrelse
men med ett insynsråd. Myndigheten, som
ska starta sin verksamhet den  januari 
och vara lokaliserad i Stockholm, kommer att
ta över vissa av de utvärderings- och analysuppdrag som i dag utförs av Statens kulturråd
och Riksantikvarieämbetet. Beträffande den
officiella statistiken på biblioteksområdet som
Kulturrådet ansvarat för, står det i promemorian till ”En analysmyndighet på kulturområdet” att utgångspunkten är att det ansvaret
förs över till Kungliga biblioteket i samband
med att nationalbiblioteket får ett utökat ansvar för biblioteksfrågorna .
Utredaren Göran Blomberg ska bl a lämna
förslag till instruktion för myndigheten, underlag till regleringsbrev för  och förslag
till kompetensprofil för ledamöter i ett insynsråd. Utredaren ska även besluta om organisation, verksamhetsplan och bemanning av
myndigheten.
Initiativet till en ny myndighet presenterades i propositionen ”Tid för kultur” som offent-

liggjordes i september  och är en följd av
de slutsatser som drogs i den omdebatterade
kulturutredningen.
Myndighetens inriktning kommer inte att
vara att fördela bidrag och att ägna sig åt lagstadgad tillsyn. Uppdraget är att utvärdera
om kulturpolitiken når de mål som har satts
upp och att komma med förslag på förändringar för att politiken ska nå de målen. Till de
huvudsakliga uppgifterna hör att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter
av föreslagna och genomförda åtgärder inom
hela kulturområdet. Myndigheten ska inom
sitt ansvarsområde bistå regeringen med
underlag och rekommendationer som kan
ligga till grund för omprövningar av politiken.
Därutöver förväntas myndigheten också t ex
bedriva omvärldsbevakning och följa den internationella utvecklingen på kulturområdet,
analysera och utvärdera kulturlivets samlade
finansiering, att bedöma den statliga verksamhetsstyrningen och bidragsordningarna
på kulturområdet samt att följa utvecklingen
inom andra sektorer med betydelse för kulturlivet i Sverige.
Den nya myndigheten får en blygsam budget – anslaget för Myndigheten för kulturanalys har preliminärt beräknats till  miljoner

kronor om året från och med .

:s sparplan hösten 2010
  måste  spara minst , miljoner kronor, detta enligt information som
:s ledning förmedlat till personalen.
Prognosen för helåret  visar, som  tidigare skrivit, ett underskott på över  miljoner kronor. Till det kommer ett underskott från  vilket innebär att det ackumulerade
prognostiserade underskottet för  landar på , mkr. En myndighet får ha ett underskott som motsvarar tre procent av anslagen. För :s del med ett ramanslag på drygt 
miljoner handlar det om ett tillåtet underskott på , miljoner kronor.
Enligt :s ledning kommer besparingsarbetet att ske både kort- och långsiktigt. Det
kortsiktiga arbetet för att minska kostnaderna sker på enhets- och avdelningsnivå. Det
långsiktiga arbetet kommer, enligt ledningen, att påverka alla anställdas arbeten. På sikt
kan det också bli frågan om personalnedskärningar. Det långsiktiga översynsarbetet förväntas vara klart i december då budgeten fastställs.
I informationen från :s ledning antyds att om man inte klarar tre procents-gränsen
”kan initiativet för besparingar tas över av utbildningsdepartementet och finansdepartementet”. Att departementen skulle gå in och detaljstyra över en myndighets besparingar
hör dock till ovanligheterna. Det kan och får de nämligen inte – regeringen kan inte peka ut
vilka prioriteringar som ska göras.
Det man kan göra är att t ex se över uppdrag och regleringsbrev.
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Folket röstade emot flytt
   flytt av biblioteket i Lidköping.
Väljarna sade ett klart nej till en flytt av biblioteket till Sockerbruket.
Nästan   röstade nej till en flytt medan
knappt   röstade ja i Västsveriges enda
lokala folkomröstning.
När Lidköpingsborna gick till val i september folkomröstade de samtidigt om Stadsbibliotekets placering.
Stadsbiblioteket i Lidköping flyttade in i
de nuvarande lokalerna i Orionhuset i centrum .  byggdes biblioteket om och
utökades. Sedan dess har verksamheten
utvecklats och förändrats allt eftersom nya
behov har uppkommit.  föreslog kommunstyrelsen att ett nytt bibliotek skulle
byggas i Sockerbruket. Bland annat för att de
anställda ska få en bättre arbetsmiljö. Man an-

såg att Sockerbruket var den bästa lösningen
för ett modernt bibliotek vad gäller ekonomi,
tillgänglighet, utrymme och samordningsvinster.
Men förslaget fick protester från Lidköpingsborna och det beslöts då att de själva
skulle få vara med och bestämma genom en
folkomröstning.
Kritikernas huvudargument mot en flytt till
Sockerbruket är att centrumkärnan utarmas.
Biblioteket har nästan   besökare per dag
och de människorna är viktiga för ett levande
centrum. Många Lidköpingsbor tycker att
biblioteket kommer för långt från centrum om
det flyttas till Sockerbruket.
Andra menar att Sockerbruket – en gammal fabrikslokal som ligger några hundra meter bort från centrum – redan idag är en plats

där många samlas, där finns redan idag café,
Friskis & Svettis och annat. Flytten skulle, enligt politikerna innebära en ny och modern biblioteksmiljö och en utökad yta med   kvm,
till samma hyreskostnad som idag. Och vidare
ökad tillgänglighet samt samordningsvinster
genom förenklat samarbete med exempelvis
föreningar, studieförbund och Sockerbrukets
ungdomsverksamhet.
Men nu har man alltså röstat nej till en flytt
och resultatet av omröstningen kommer att
ligga till grund för ett beslut där andra alternativ kommer att utredas för att klarlägga
lämplig lokalisering, tillgängliga lokalytor och
ekonomiska konsekvenser.
Värt att komma ihåg är att kommunala
folkomröstningar alltid är rådgivande.


e-arkiv Stockholm
   e-strategi slås det fast att den information
som genereras i stadens verksamheter är en gemensam resurs
som ska kunna återanvändas.
Olika -satsningar gör Stockholms stad till en e-förvaltning
där information och tjänster är mer tillgängliga. En viktig del är att
skapa en effektiv hantering och förvaring av den digitala information som skapas. Därför har fullmäktige beslutat att staden ska ha
en gemensam arkivlösning för stadens verksamheter.
Därför lanserades e-arkiv Stockholm i slutet av augusti – en
gemensam informations- och arkivlösning för hela staden inom
ramen för Stockholms stadsarkivs verksamhet.
e-arkiv Stockholm ska öka tillgängligheten till stadens information, minska kostnaderna för lagring och hantering av information samt säkerställa digital lagring på lång sikt i enlighet med
gällande lagkrav.
Medborgare, näringsliv och stadens verksamheter får förbättrade möjligheter att söka och återanvända stadens information.
Möjligheterna att få ta del av informationen i e-arkivet begränsas dock av Personuppgiftslagen () och Offentlighets- och
sekretesslagen ().
Allteftersom stadens förvaltningar och bolag ansluter till earkivet kommer det att fyllas med olika typer av information.
Enligt Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt () är
ambitionen att Stockholms stadsarkiv ska bli världsledande i arbetet med att utveckla öppenheten i offentliga arkiv.
Läs mer på Stockholm stadsarkivs hemsida http://www.ssa.
stockholm.se


www.lattlast.se/bibliotek

En ny bokhöst för alla bibliotek!
Nu är det dags att beställa abonnemang och få hela höstens breda
utgivning skickad direkt till er. Besök vår Bibliotekswebb för att
beställa lättläst till ditt bibliotek. Där hittar du också massor med råd
och tips kring hur ni kan jobba med lättläst och göra läsningen mer
tillgänglig för alla.
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Upphandling underkänd
IJODN@M
                    

FP i Stockholm vill
satsa på bibliotek
   före valet presenterade
folkpartiet i Stockholm sitt biblioteksprogram
”Världens modernaste bibliotek”. Och här
fanns gott om valgodis med flera nya satsningar. Bland annat förs förslaget om ett nytt
bibliotek vid Slussen åter upp på agendan.
T-banebibliotekskonceptet, hittills genomfört med lite varierande framgång i Högdalen,
Bredäng och Stureplan, ska utvidgas med
nya t-banebibliotek vid Gullmarsplan och
Tekniska Högskolan (Östra Station). Även
biblioteket i Spånga vill man utveckla enligt
T-banekonceptet till ett pendeltågsbibliotek.
Det arbete som pågår i Kista med Kista
Idea Lab där bibliotek, universitet, stadsdelen,
skolor, lokala företag och kulturverksamheter
tillsammans bygger ett bibliotek från grunden, kan enligt folkpartiet stå modell för innovationsbibliotek i de nya stadsdelarna Norra
Djurgårdsstaden och Norra stationsområdet.
I biblioteksprogrammet slås det vidare
fast att skönlitteraturen ska vara bibliotekens
kärna och man vill att inköpen av litteratur
från andra språkområden ökar. Det digitala
biblioteket utvecklas med mobila tjänster och
nya sökfunktioner och i början av nästa år
blir Stockholms stadsbibliotek i fickan verklighet. I programmet slår man också ett slag
för ambitionen att varje skolelev har tillgång
till ett skolbibliotek med utbildad bibliotekspersonal.


  upphandling – Litteratur  –
som :s upphandlingsföretag Kommentus
gjort för  kommuner och landstings räkning avseende biblioteksinköp av böcker och
andra media, måste sannolikt göras om. I upphandlingen ingår stora stadsbiblioteksaktörer
som Stockholm, Uppsala och Umeå.
Upphandlingen, som  till stor del vann i
ett första skede, klassas som den största hittills i branschen. Det är tredje gången som SKL
Kommentus (ett företag inom Sveriges Kommuner och Landsting) genomför en samordnad upphandling av litteratur som även omfattar vissa andra media för bibliotek. I jämförelse med föregående upphandling då 
kommuner deltog, var denna med  intressenter alltså betydligt större. Upphandlingen,
värd över  miljoner kronor, överklagades
av :s konkurrenter Adlibris och Bokus.
I september avgjorde Förvaltningsrätten i
Stockholm ärendet genom att underkänna
upphandlingen. Man anser att förfrågningsmaterialet varit så otydligt att upphandlingen
inte kunnat genomföras på ett ”godtagbart
sätt”.
Jonas Arvidsson, vd på , säger sig ha
jobbat mycket med offentliga upphandlingar
och fann inte att upphandlingsunderlaget på
något sätt var otydligt.
– Jag tycker att det var väldigt lätt och enkelt att tolka. Det såg ut som många andra
upphandlingar har sett ut genom åren så vi
hade aldrig några funderingar kring tolkningen av upphandlingen. Den var klar, rak och
enkel och läser man upphandlingsunderlaget
och följer det, så tycker jag att det var tydligt.
Det var dessutom bra formulerat av människor som verkligen kan bibliotek, säger Jonas
Arvidsson.
 vann den del av upphandlingen som
handlar om utrustade böcker– plastade och
bundna böcker.
– Vi fick det som var viktigast för oss – ut-

Bli en hjälte!
Skicka “bris50” i ett SMS till 729 09 och skänk 50 kr
till BRIS verksamhet.

bris.se
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rustade böcker. Det är det som vi är bra på.
Det har blivit allt vanligare att upphandlingar överklagas.
– Det har blivit väldigt vanligt med överklaganden och det ser man också på belastningen i förvaltningsrätterna – de har så många
överklaganden att handläggningstiderna har
blivit jättelånga vilket i sin tur medför att det
blir förskjutningar i alla led i processen.
Enligt Jonas Arvidsson hänger det ökande
antalet överklaganden i viss mån samman
med svårigheterna att skriva upphandlingar
där man förutom priskriteriet också måste
formulera kvalitetsparametrar på ett objektivt och transparent sätt.
– Kunden vill handla upp både på kvalitet
och på pris, dvs man vill ha en bra sak så billigt
som möjligt. Problemet uppstår när man ska
utvärdera kvalitet, sist och slutligen är det någon som ska bedöma det kriteriet. Och så fort
man börjar jobba med kvalitetsparametrar av
något slag, ger det en grund för överklaganden. Juristerna i sin tur har svårt att förhålla
sig till om kvalitetsutvärderingen är objektiv
eller subjektiv. De negativa konsekvenserna
av det är att alltfler upphandlingar bara handlar om priskriteriet. Och då blir det billigt men
kanske inte alltid så bra. Det är inget som är
specifikt för bibliotekssektorn, det är risken
med upphandlingar överlag.
Hur SKL Kommentus nu kommer att gå vidare är oklart. Förvaltningsrättens beslut kan
överklagas. Det troligaste är att upphandlingen måste göras om. Anna Stormats, den
konsult som ansvarat för upphandlingen, var
på semester och gick inte att nå innan denna
tidning gick i tryck.
– Vi får bara avvakta och se när nästa upphandling offentliggörs. Blir det en ny upphandling kommer vi absolut att vara med och
lägga anbud, säger Jonas Arvidsson.


Tack men nej tack!

  slutar på Stockholms stadsbibliotek för en tjänst
som Key Account Manager på .
Hon börjar på  den  december
och kommer att vara stationerad
i Stockholm. Tjänsten innebär att
hon kommer att ansvara för :s
stora bibliotekskunder i Göteborg,
Stockholm, Uppsala och Umeå.
– Key Account Manager är väl
bara en finare omskrivning för
säljare. Jag kommer att jobba
med säljfrågor och med relationer
till biblioteken.
–  vill förstärka sin bibliotekskompetens och få in någon
som har erfarenhet av bibliotek
ur olika perspektiv. Jag har en bred kompetens med erfarenhet från
såväl nationell, regional och kommunal nivå – framför allt inom medieområdet.
Jenny Poncin är  år och har tidigare arbetat på länsbiblioteket i
Västerbotten som projektledare inom en rad områden men framför allt
med mediefrågor. De senaste åren har Jenny Poncin arbetat på Stockholms stadsbibliotek som enhetschef och nu senast som projektledare
i arbetet med en ny biblioteksplan. På  blir hennes närmaste chef
Jonas Fröberg, försäljningschef.
Även om hon fortsättningsvis kommer att arbeta mot bibliotek
innebär ändå tjänsten på  att hon lämnar bibliotekarieyrket.
– Anledningen till att jag gör det här är för att jag är nyfiken på att
jobba i en annan bransch – att jobba med bibliotekssektorn från ett
annat perspektiv.
Steget över till en kommersiell aktör innebär också att hon lämnar
sitt uppdrag i Svensk Biblioteksförenings styrelse och uppdraget som
ordförande i dess programutskott.
– Det är kanske det svåraste, det har trots allt varit en av de enskilt
roligaste och mest utmanande uppgifterna inom biblioteksvärlden
som jag har jobbat med.
– Men jag känner att det är rätt tid för mig att gå vidare nu. Jag tror
att jag kommer att tillföra mycket, både till  och till biblioteken i deras
arbete tillsammans med .

”   ”, sjöng en gång Kjell Höglund. Bland
det senaste som de kan hjälpa till med är att låta bokförläggare slippa
trötta ut sig med att läsa en massa ointressanta manus. Genom den
digitala tjänsten Pubmission, skapad av före detta förläggaren Wolf
Hoelscher, tvingas författarna beskriva och sätta metataggar på sina
alster i samband med att de skickar in dem, vilket möjliggör en automatisk sållning av vad som faller utanför utgivningsprofilen. Redan har
ett tiotal förlag anmält sig till tjänsten. Man behöver alltså nu inte längre
påstå sig ha läst med intresse utan kan informera om att manuset inte
förtjänar att läsas. Smidigast vore förstås en vidareutveckling där programmet även skrev själva böckerna men till detta krävs än så länge en
hjälpande mänsklig hand.

:  

Jenny Poncin till 

 

Två lämnar styrelsen
  Jenny Poncin lämnar Svensk Biblioteksförenings styrelse när hon övergår till nytt jobb på . Även Christina Jönsson
Adrial, tidigare chef för LärandeResursCentrum vid högskolan i
Kristianstad, lämnar styrelsen i samband med sitt nya jobb som
chef på den nya samordningsenheten på KB.
Jenny Poncin invaldes i styrelsen  och Christina Adrial
Jönsson .
Svensk Biblioteksförenings styrelse kommer fram till nästa
årsmöte i maj  att bestå av tio personer istället för tolv.
  



   

    

   



Ny bibliotekschef i Lund
  blir ny chef på stadsbiblioteket i Lund när den nuvarande bibliotekschefen, Karin Sandberg, pensioneras.
Sedan tre år arbetar Karin Bergendorff,  år, som bibliotekschef i
Ängelholm. Hon börjar sitt nya jobb i Lund i slutet av oktober. I dagsläget är hon chef över ett trettiotal anställda, i Lund blir det ett nittiotal.
Karin Bergendorff har arbetat som bibliotekarie och bibliotekschef i
tjugo år, bland annat i Sala, Helsingborg och Ängelholm.
– Jag är smickrad över att ha fått jobbet. Det är framför allt Lunds
snabba utveckling som lockar. Det känns spännande att få vara med
när de stora forskningsprojekten  och MaxIV byggs upp, säger
Karin Bergendorff när  ringer upp.
Totalt sökte nitton personer tjänsten i Lund. Sex valdes ut för intervjuer – samtliga kvinnor. Karin Bergendorff tillträder sin tjänst i Lund

den  oktober.
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n av Bok- & Biblioteksmässans intressantaste gäster i år var Pettina
Gappah som i dagarna dessutom
medverkat på Internationell författarscen på Kulturhuset i Stockholm. Gappah
är född och uppvuxen i Zimbabwe men sedan
ett antal år bosatt i Schweiz där hon arbetat
som jurist. Hennes lovordade fjolårsdebut
An Elegy for Easterly, som bland annat mottog
The 2009 Guardian First Book Award, utkom i
våras på svenska, översatt av Helena Hansson.
Det är fråga om 13 noveller som alla utspelar
sig i dagens Zimbabwe, med Mugabes regim
som en ständigt närvarande fond. Hotet från
hunger, sjukdom och en valuta präglad av
absurd inflation (en fyrtakts dieselgenerator
kostar 900 miljarder) gör att desperationen
aldrig känns långt borta. Detta gäller även
de som har positioner högt upp på samhällsstegen. Det gör också att exempelvis huvudpersonen i novellen ”I hjärtat av den gyllene
triangeln”, som är gift med en rik affärsman,
inte oroar sig för huruvida hennes make är
otrogen eller inte, utan huruvida han använder kondom när han är det. aids är det stora
onämnbara. Man studerar varandras ögon
och läppar efter tecken men ingen uttalar
sjukdomen vid namn. Det är just i detaljerna
de stora förändringarna konkretiseras. När
Rambanai, huvudperson i en annan av novellerna, återvänder till hemlandet efter fem år
I usa kan hon knappt känna igen sig. Inflationen är astronomisk, valfusket grundmurat
och trycket från det diktatoriska ledarskapet
krossande. Men vad som verkligen chockar
henne är flugorna på det italienska bageriet:
”Flugor, tänk dig. Jag var så upprörd.”
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av Anders Mathlein

Det är här, i den specifika observationen,
desillusionen slår igenom. Mitt i alltsammans
finns ändå utrymme för värme och livstro,
som i novellen ”Dansmästaren i Mupandawana”. Den handlar om en man som på äldre
dagar försörjer sig på att tillverka likkistor
samtidigt som han lever (och dör) för dansen.
Gappahs berättarstil må vara krass men
definitivt inte utan komiska poänger. Det är
ett färgstarkt myller av öden vi möter. Och
även om landet Zimbabwes rådande tillstånd
spelar en viktig roll i novellerna, är det ändå
de enskilda karaktärerna som står i fokus –
skildrade med såväl smärtsam inlevelse som
humor. Detta räddar skildringarna från att bli
alltför didaktiska. Perspektivet är inifrån, inte
utifrån och definitivt inte ovanifrån. Titt som
tätt förekommer insprängda och inte översatta uttryck på språket shona.
”Pension yebhutsu”, sa Jeremiah, och fast vi tyckte
synd om honom skrattade vi tills tårarna rann
nerför Jeremiahs kinder och vi var tvungna att
hjälpa Bobojani upp från marken.
 

Det går förstås inte att förstå det roliga i det
här citatet om man inte behärskar språket
men den utestängdheten kan väl också sägas
ha sin poäng. Personerna i boken finner för
sin del ofta en upplevelse av utestängdhet
från den mytomspunna fria västerländska
världen. Särskilt London får här en central
roll – staden återkommer i flera av novellerna
som en sorts hägrande motpol till villkoren i
hemlandet. De som lyckats bege sig dit får ett
särskilt skimmer, även i de fall då de aldrig
mer hörs av eller, som i ett fall, återkommer
i en urna.
Det här är en rik bok som inte utan vidare
låter sig sammanfattas. Ålder, klass och kön
växlar mellan de olika berättarna, liksom ämnet. Gemensamt kan sägas vara att Gappah
förmår visa hur säreget ett alldeles vanligt liv
kan te sig.

Pettina Gappah
Sorgesång för Easterly
Albert Bonniers förlag
Boken släpps i pocket den  december 

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

Statistikrapporterna femårsjubilerar
För femte året i rad presenterade Svensk Biblioteksförening i september över 300 lokala och regionala rapporter över folkbiblioteksverksamheten. I rapporterna finns biblioteksstatistiken för landets
län och kommuner sammanställda så att man på ett enkelt sätt kan
få en överblick av utvecklingen. Det är femte året som föreningen tar
fram rapporterna och eftersom alla tabeller och diagram innehåller materialet från tidigare år ger rapporterna en unik jämförelsemöjlighet.
Rapporterna bygger på Statens Kulturråds statistik och går att
hämta som pdf-filer från föreningens hemsida.
PAx

Nya material
Till Bok & Biblioteksmässan utkom två nya broschyrer. Dels
Fri tillgång till information och kunskap - några aktuella
utmaningar, dels årets utgåva av Fakta om bibliotek.
Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i
denna miljö kräver en särskild kompetens - informationskompetens.
Att utveckla och förmedla denna är en allt viktigare uppgift för biblioteken som i mer än 3 000 år fungerat som centrum för kunskap.
Skriften ” Fri tillgång till information och kunskap - några aktuella
utmaningar ” lyfter fram några utmaningar för att biblioteken ska
kunna fortsätta att erbjuda människor en biblioteksservice som är
anpassad till dagens samhälle och behov.
Fakta om bibliotek har även i år i samma praktiska almanacksformat och innehåller biblioteksfakta och statistik. Båda materialen finns i pdf-format på vår hemsida och går också att beställa från
föreningens kansli. Kontakta Eva Silverplats på föreningens kansli
es@biblioteksforeningen.org.
PAx

Välkomna på
medlemsmingel i Malmö!
Svensk Biblioteksförening och Svensk Biblioteksförenings
regionförening Skåne inbjuder alla medlemmar till regionalt
mingel med buffé torsdagen den 28 oktober
kl 18.00. Välkommen att träffa nya och gamla vänner samt
föreningens styrelse som samtidigt har sina strategidagar
i Malmö. Varför inte värva en kollega som ännu inte är
medlem och ta med henne/honom till medlemsminglet?
Plats: Garaget, Lönngatan 30, Malmö.
För beräkning av mat anmäl dig till kansliet. Fax 08-545 132 31
eller e-post fest@biblioteksforeningen.org.
Varmt välkomna!
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Prisregn under Bok & Bibliotek!

Svensk Biblioteksförening delade ut
inte mindre än sju olika priser under
Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.
Dels var det föreningens fyra litterära
priser, dels de mer biblioteksinriktade
priserna.
Aniara-priset utdelades till Ann Jäderlund,
Stockholm, för hennes diktsamling Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten
över sig i alla sina dagar. Aniara-priset utdelas årligen till en svenskspråkig författare
av skönlitteratur för vuxna och består av en
skulptur av Linnèa Jörpeland samt en prissumma på 50 000 kronor.
Juryns motivering: ”2010 års Aniara-pris
tilldelas Ann Jäderlund för hennes diktsamling Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar. Med
sitt senaste verk ger Ann Jäderlund en ny
bredd åt ett redan mycket starkt och betydelsefullt författarskap. Den inledande och
högst berättigade frågan: ”Varför är vi inte
i paradiset?” blir starten för ett akut existentiellt utforskande, en undersökning som
inte väjer för att rikta blicken mot varats djupaste bottnar i en bok som rymmer beskrivningar av fruktansvärd grymhet såväl som
skir körsbärsblom. Ann Jäderlund skriver en
poesi som inte liknar någon annans, dikter
som med sin starka integritet öppnar läsarens sinne för dolda nyanser av språket och
världen.”
Elsa Beskow-plaketten tilldelades illustratören Inger Rydén för boken Den lilla hunden.
Juryns motivering: ”Inger Rydén har i sin bok
Den lilla hunden använt sig av en skrapteknik
som inledningsvis ger en dov stämning av
ödslighet. Det mörka som till en början dominerar ger emellertid till slut utrymme för
en ljus framtidstro. Varje uppslag innehåller
små uttrycksfulla scener som utstrålar lycka
och vemod, ensamhet och gemenskap, men
mest av allt en längtan efter samhörighet.
Bilderna är djärva, dramatiskt utformade
och estetiskt välgjorda. Perspektivskiftning42  [ : ]

Inger Rydén, Jens Ahlbom, Ulf Sindt och Cilla Naumann.

ar används skickligt för att dramatisera historien och öppnar för läsaren att identifiera
sig med såväl hunden som människan. Med
denna historia visar Inger Rydén också på
möjligheten att integreras i en annan miljö
och ett ömsesidigt förtroende i ett nytt förhållande.”
Cilla Naumann tog emot Nils Holgerssonplaketten för boken Kulor i hjärtat. Juryns
motivering: ”Cilla Naumann lotsar oss med
berättelserna i Kulor i hjärtat in i en ung
pojkes hjärtas hemligaste vrår. Intrigen är
knivskarp. Med hjälp av ett distinkt språk
håller hon läsaren i ett kittlande spänningsgrepp som ofta gränsar till det obehagliga.
Pojken pendlar i sitt förhållningssätt mellan barn och vuxen och därmed blottlägger
han vuxenvärldens många tarvligheter. Men
mellan skräck och hjärtklappning finns utrymme för igenkänning och eftertanke och
även för ett litet skratt eller vemodigt leende. De avgränsade episoderna kan liknas
vid små kammarspel där rummets enhet ger

en förtätning. Med crescendot i slutscenens
kyss övergår så till slut gastkramningen i ett
jublande språng mot framtiden. En sparsmakad text som ger mersmak. ”
Carl von Linné-plaketten för bästa faktabok för barn och ungdomar gick till Ulf Sindt
och Jens Ahlbom för Landet mellan floderna.
Juryns motivering: ”I Landet mellan floderna har Ulf Sindt med text och Jens Ahlbom med illustrationer gemensamt skapat
en helgjuten, lärorik och inspirerande bok
om livet i det gamla Mesopotamien. Berättelser utifrån kulturhistoriska händelser och
vetenskapliga uppfinningar knyter samman
dåtid och nutid och ger oss en levande historia. Med uttrycksfulla bilder i en mjuk färgton
förstärks såväl människornas som tidens
och rummets närvaro i handlingen. Texten
är med sina inslag av krig, religion och statsskick ändå befriande harmonisk. Det är en
bok som litar på sina läsare och där de olika
personerna och deras liv inbjuder till identifikation, förståelse och empati. Förutom att

Ann Jäderlund.

Anna Christina Rutquist, Birgitta Hellman Magnusson och Johanna Dalmalm.

dokumentera gamla tider berättar text och
bild på ett engagerande sätt även om hur
man idag arkeologiskt och språkvetenskapligt kan ta del av denna rika skattgömma. ”
Svensk Biblioteksförenings barnboksplaketter består av en glasplakett samt stipendier om 25 000 kronor per pris.

der och stått kvar rakryggad och med huvudet
högt när det blåst hårt. Anna Christina är en
sann hjälte i biblioteksvärldens Nottingham
med Sherwoodskogen... eller Värmlandsskogarna som sin bas.”

Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet gick i år till
Värmlands länsbibliotekarie Anna Christina
Rutquist. Priset instiftades 1964 och består
av ett stipendium på 25 000 kronor.
Juryns motivering: ”Anna Christina har
under sin tid i Örnsköldsvik och i Värmland
alltid satt användaren i centrum. ”Gör det
lätt för låntagaren” lät en gång stridsropet
i Örnsköldsvik. Hon har tagit initiativ till det
gemensamma Biblioteket i Värmland och
arbetat konsekvent utifrån de värmländska
kommunernas biblioteksbehov och utan
”top-down”-perspektiv. Likt en biblioteksvärldens Robin Hood har hon givit röst för de
små bibliotekens kamp mot höga omkostna-

Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs
pris för marknadsföring 2010 utdelades till
Birgitta Hellman Magnusson på Länsbibliotek Östergötland. Juryns motivering: ”Passionerat och nydanande arbetar hon aktivt
för att motverka digitala klyftor och digital
analfabetism. Med hjälp av ny teknik verkar
hon för tillgänglighet i demokratisk, folkbildande och läsfrämjande anda och visar vilken viktig roll biblioteken spelar också i vårt
uppkopplade samhälle.” Priset utgörs av ett
diplom och en prissumma om 25 000 kr.
Collijnpriset för bästa magisteruppsats i
Biblioteks- och informationsvetenskap år
2009 gick i år till Johanna Dalmalm för uppsatsen ”Det finns något slags Open Access
där ute”: En idé- och ideologianalys av bib-

liotekariers förhållningssätt till Open Access
vid sex forskningsinstitut. Uppsatsen har
lagts fram vid Högskolan i Borås, Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/
Bibliotekshögskolan, med Torgil Persson
som handledare. Priset består av ett stipendium på 25 000 kronor.
Juryns motivering: Uppsatsen ger en inblick i en mindre känd del av svensk biblioteksverksamhet, biblioteken vid sex forskningsinstitut. Författaren ställer Open
Access- mot non-sharing-ideologin (traditionell publicering) och visar på en intressant
konflikt mellan tillgänglighet och slutenhet.
I en välskriven och välstrukturerad uppsats
har hon på ett tankeväckande sätt kopplat
samman teorier om informationsallmänningar och gåvoekonomier med det ideologipar hon formulerat. Kluvenheten inom
det pågående paradigmskiftet blir tydlig i
intervjuerna med bibliotekarierna vid de sex
instituten. Deras svar kan ge upphov till intressanta ämnen för diskussioner vid forskningsbibliotek runt om i landet.
PAx
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Riksdagens partier om biblioteken
Hur ser ledamöterna i riksdagens
kulturutskott på det fortsatta arbetet
för en nationell bibliotekspolitik och
utvärderingen av bibliotekslagen? Det
och några andra frågor fick samtliga
riksdagspartier svara på före valet.
Enkäten ger en hel del intressant, och för
biblioteksälskare glädjande information. Alla
svar, parti för parti, finns på Svensk Biblioteksförenings hemsida. Här är en sammanfattning tillsammans med kommentarer av
Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg.
Starkt stöd för en nationell bibliotekspolitik
Så gott som alla partier är för att det i dialog
mellan kommuner, landsting/regioner och
staten etableras en nationell bibliotekspolitik med nationella mål och strategier.
– Ett mycket glädjande besked säger
Niclas Lindberg. Nu gäller det att ta frågan
ett steg vidare och se till att ge KB i uppdrag
att som nationell biblioteksmyndighet ansvara för de processer som leder fram till en
nationell bibliotekspolitik.
En revidering av bibliotekslagen ska
remissbehandlas
Kulturministern ger i sitt svar ett klart besked om att en förändring av bibliotekslagen
ska remissbehandlas.
– Det är bra att man går vidare i arbetet
med att förverkliga sitt löfte om en översyn
av bibliotekslagen och öppnar för en bred
dialog om hur den kan förändras för att
stärka biblioteken säger Niclas Lindberg. Jag
utgår ifrån att även de rödgröna välkomnar
en remissbehandling.
Stöd för breddad avgiftsfrihet
Flera partier öppnar upp för avgiftsfrihet på
bibliotekens samtliga informationsresurser
och inte bara på boklån.
– Det är bra att flera av riksdagens partier
fått upp ögonen för att dagens regelverk är
gammaldags och missgynnar moderna informationsresurser i förhållande till boken
säger Niclas Lindberg. Det är helt nödvändigt att modernisera upphovsrätten och
dess ersättningssystem så att biblioteken
kan hänga med i teknikutvecklingen och tillgängliggöra olika typ av material.
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KB pekas ut som nationell biblioteksmyndighet
Bland svaren finns ett starkt stöd för Kungliga Biblioteket, KB, som nationell biblioteksmyndighet även om besked om formuleringen av KB:s nya uppdrag får vänta till
efter valet.
– Ett viktigt steg i riktningen att åstadkomma en nationell bibliotekspolitik är att något
organ, gärna KB, får funktion som nationell
biblioteksmyndighet. Vi har begärt en överläggning med kulturministern för att få diskutera viktiga inslag i ett kommande uppdrag
och en kommande instruktion för KB.

få uppdraget och den nationella bibliotekspolitiken på plats. Då finns det stabil grund
för förnyade ekonomidiskussioner.

Oklart om biblioteksutvecklingens
finansiering
Det är oklart vilka statliga medel för bibliotekssektorn som samlas på KB.
– Det spretar i synen på vikten av att samla statens medel för biblioteksområdet och
därmed utvecklingskraften till KB vilket är
synd, säger Niclas Lindberg. Det logiska hade
varit att samla de pengar som finns på den
aktör man pekar ut, men om de gamla pengarna uteblir får vi argumentera för att nya
behövs. Det viktiga nu är att fokusera på att

Alla vill att alla elever ska ha tillgång till
skolbibliotek
Alla partier stödjer skrivningarna i den nya
skollagen om att alla elever ska ha tillgång
till skolbibliotek.
– Det är bra att insikten om behovet av
skolbibliotek är stor, säger Niclas Lindberg.
Med tanke på att ca hälften av dagens 6000
grund- och gymnasieskolor saknar ett skolbibliotek som är öppet och bemannat kommer det att bli nödvändigt med ekonomiska
insatser. Den insikten behövs också.

Satsning på biblioteken, läsfrämjande
arbete kan komma
Såväl alliansen som de rödgröna öppnar för
en satsning på bibliotekens läsfrämjande
arbete, men inga konkreta förslag lämnas.
– Folk- och skolbiblioteken utgör en viktig
resurs i arbetet med att främja läslust och
läsning, säger Niclas Lindberg. En satsning
brådskar och partierna bör snabbt komma
med konkreta besked.

Kalendarium
Maila info till kalendariet: pax@biblioteksforeningen.org
för vidare info se http: //www.biblioteksforeningen.org
20–21 oktober, Umeå
Digitalisera NU! – vägval, strategier, framtid.
Välkommen till en konferens/workshop i Umeå. En
dag ägnas åt pågående svenska utvecklingsprojekt
inom digitaliseringsområdet, den andra dagen åt
nordiska/europeiska ambitioner och strategier för
digitalisering av text. Även om huvudinriktningen
är mot biblioteksområdet är frågeställningarna
lika aktuella för både ABM-sektorn i stort och andra
aktörer.
Arr: Umeå universitetsbibliotek
21–22 oktober, Björkudden, Höga Kusten
Framtidens skolbibliotek – konferens 2 dagar
Skolbibliotek Mitt fyller 10 år – det firar vi genom
att bjuda in till konferens om Framtidens skolbibliotek på vackra Björkuddens Hotell & konferens i
Höga Kusten. Föreläsare bl.a. Maud Hell.
Matnyttigt, Mingel, Middag, Musik, Med Mera!
Arr: Skolbibliotek Mitt (medarrangörer: Jämtlands
läns Bibliotek, Länsbiblioteket Västernorrland och
Svensk Biblioteksförenings regionförening för Jämtland och Västernorrland, ZY-Föreningen.
Mer info: www.skolbibliotek.se/mitt/jubileumsinbjudan.htm
25 oktober, Stockholm, Kungliga biblioteket
Generationsväxling och kompetensöverföring
på bibliotek – Seminarium om kompetensfrågor
Kungliga bibliotekets expertgrupp för kompetensfrågor anordnar en seminariedag om generationsväxling och kompetensöverföring på bibliotek.
Syftet är att deltagarna efter dagen ska ha fått
ökad insikt i hur man kan arbeta både strategiskt
och konkret med kompetensförsörjning för att ha
beredskap i samband med generationsväxling.
Huvudtalare Ann Fagraeus från HR-akuten.
Arr: Kungliga bibliotekets expertgrupp för
kompetensfrågor
Mer info: www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2010/
Generationsvaxling-och-kompetensoverforing-pabibliotek/
26–27 oktober, Lund
Utbildning av handledare i kundanpassat och
situationsanpassat bemötande
KB:s Expertgrupp för kompetensfrågor inbjuder
till en utbildning i kund- och situationsanpassat
bemötande för bibliotekarier som arbetar med eller
är intresserade av dessa frågor. Dessa kommer
att få verktyg, träning och ett pedagogiskt förhållningssätt för att kunna utveckla sina förmågor att
handleda och genomföra kurser på sina egna bibliotek. Arr: Kungliga bibliotekets expertgrupp för
kompetensfrågor
Mer info: www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2010/
Utbildning-av-handledare-26–27-okt/
28–29 oktober, Lund
LitteraLund 2010
LitteraLund gör i år en extra satsning! Den 12 oktober öppnar utställningen Stefan Castas gröna tråd

på Kulturens museum i Lund. Utställningen belyser
Stefan Castas fakta- och bilderböcker i text och
bild. Sju fantastiska illustratörer medverkar med
originalillustrationer: Anna Bengtsson, Bo Mossberg, Maj Fagerberg, Mimmi Tollerup, Sara Lundberg, Staffan Gnosspelius, Staffan Ullström.
Arr: Lunds kommun
Mer info: www.litteralund.se/
28–29 oktober, Stockholm
LIBRIS inspirationsdagar
I år har LIBRIS användarmöte förvandlats till två
inspirationsdagar med temat ”Översikt och insikt”.
Första dagen är ett heldagsseminarium med information och presentationer av aktuella frågeställningar och strategiska vägval för biblioteken och
LIBRIS. Den andra dagen viks åt konkreta workshops och diskussioner i mindre grupper. Man kan
anmäla sig till båda eller till en av dagarna.
Arr: Kungliga biblioteket
Mer info: www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2010/
LIBRIS-inspirationsdagar/
28 oktober, Garaget, Lönngatan 30, Malmö
Regionalt medlemsmingel i Malmö!
Svensk Biblioteksförening inbjuder alla medlemmar
till regionalt mingel med buffé torsdagen den 28
oktober kl 18.00. Välkommen att träffa nya och
gamla vänner samt föreningens styrelse som
samtidigt har möte i Malmö. För beräkning av mat,
anmäl dig till kansliet. Fax 08–545 132 31 eller e-post
fest@biblioteksforeningen.org.
Arr: Svensk Biblioteksförening och Svensk Biblioteksförenings regionförening i Skåne
1 november, Stockholm, Kungliga biblioteket
Introduktionskurs i Dewey
Under hösten 2010 erbjuder KB utbildning i Dewey
decimalklassifikation för de bibliotek som bestämt
sig för en övergång till Dewey. Två slags utbildningar kommer att erbjudas: en 1-dags introduktion
avsedd för alla som arbetar med katalogen eller
vägleder användare, och en veckolång kurs avsedd
för de katalogisatörer som på egen hand ska kunna
konstruera Deweykoder.
Arr: Kungliga biblioteket
Mer info: www.kb.se/bibliotek/dewey/Utbildning/
8–14 november, Över hela Norden
Kura skymning – nordisk biblioteksvecka
John Ajvide Lindqvist, Lene Kaaberbøl (Danmark)
och Andri Snær Magnason (Island) är de tre
nordiska författare som valts ut för årets Kura
skymning-uppläsningar som hålls för 14:e året i rad
inom ramen för Nordiska Biblioteksveckan den 8–14
november. Kura skymning är Nordens och ett av
världens största högläsningsevenemang.
Arr: Föreningen Norden
Mer info: www.bibliotek.org
9 november, Uppsala
Afrikadag för bibliotekarier
För bibliotekarier som möter studenter och forskare

med inriktning på det moderna Afrika. Dagen kommer ha tonvikt på digitala källor i /om Afrika. Bland
andra kommer Peter J. Lor, tidigare IFLA president
och fd nationalbibliotekarie i Sydafrika ta upp
etiska perspektiv på informationsflöden mellan
syd-nord-syd. Programmet innehåller vägledningar
till tryckta och elektroniska källor.
Arr: Nordiska Afrikainstitutet
Mer info: www.nai.uu.se/events/africa_day_for_
librarians/
12 november, Kulturhuset Multeum, Strängnäs
SM i bokberättande för bibliotekarier
Bibliotekarierna får på kort tid, max 3 minuter
per bok, presentera en obligatorisk roman och en
eller två valfria romaner av svenska författare som
skriver för vuxna. En jury och publiken utser sedan
en vinnare utifrån kriterier som förmedling av
innehåll, engagemang/lust och subjektivt uttryck.
Kontaktinfo: christer.hermansson@strangnas.se
Arr: Strängnäs bibliotek i samarbete med Länsbibliotek Sörmland, Biblioteksbladet, Bokcirklar.se,
Sveriges Författarförbund och ViLäser
Mer info: www.strangnas.se
15 november, Stockholm
Barnkulturseminarium
Vilka är våra äldsta barnvisor? Hur representeras
flickor och pojkar på scenen? Och hur ser
egentligen dagens villkor ut för barnkulturen?
Detta är några frågor som kommer att belysas
under det heldagsseminarium om barnkultur som
Statens musiksamlingar arrangerar. Förutom
myndighetens egna ämneskunniga medverkar
dramatiker Suzanne Osten och barnkulturforskare
Karin Helander.
Arr: Statens musiksamlingar
Mer info: www.visarkiv.se/konferenser_20101115_
barn.html
17–18 november, Göteborg
Utbildning av handledare i kundanpassat och
situationsanpassat bemötande
KB:s Expertgrupp för kompetensfrågor inbjuder
till en utbildning i kund- och situationsanpassat
bemötande för bibliotekarier som arbetar med eller
är intresserade av dessa frågor. Dessa kommer
att få verktyg, träning och ett pedagogiskt förhållningssätt för att kunna utveckla sina förmågor
att handleda och genomföra kurser på sina egna
bibliotek.
Arr: Kungliga bibliotekets expertgrupp för
kompetensfrågor
Mer info: www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2010/
Utbildning-av-handledare-17–18-nov/
17–18 november, Göteborg
Fortbildningsdagar för medicinska
bibliotekarier
Fortbildningsdagar för medicinska bibliotekarier
med ett varierat program med parallella seminarier
där vi blandar föreläsningar med övningar. Välj själv
om du vill delta hela dagar eller bara vid en enstaka
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Ingen
medlemsalmanacka i år
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Maila info till kalendariet: pax@biblioteksforeningen.org
för vidare info se http: //www.biblioteksforeningen.org
session. Ur programmet: EndNote, Sociala medier,
Hälsostatistik, Open Access, Evidensbaserad medicin och Health Technology Assessment
Arr: Göteborgs universitetsbibliotek, Biomedicinska biblioteket och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinska biblioteken
Mer info: www.ub.gu.se/info/konferenser/2010/
medicin_2010/

den 24–25 november i Lund! Syftet är att erbjuda en
årligt återkommande mötesplats för ett aktivt idéoch erfarenhetsutbyte.
Arr: Konferensen arrangeras i år av utvecklingsprogrammet OpenAccess.se vid Kungliga biblioteket
och Lunds universitetsbibliotek.
Mer info: www.kb.se/OpenAccess/seminariekonferens/Motesplats-Open-Access-2010/

19 november, Stockholm
Nätverksträff – Nätverket för jämställdhet på
bibliotek
Välkomna till nätverkets årliga nätverksträff.
Anmäl dig till Wiviann Wilhelmsson på Svensk Biblioteksförening (e-post ww@biblioteksforeningen.
org) senast den 5 november.
Arr: Svensk Biblioteksförenings nätverk för jämställdhet på bibliotek

30 november – 2 december, London
Online konferensen 2010
Konferensens huvudtema är ”Discover new ways
of working in the linked and social web” och årets
öppningstalare är Dion Hinchcliffe, Viktiga teman
kommer att vara hur sociala media används inom
myndigheter, företag och bibliotek. Vidare kommer
konferensen att belysa praktiska exempel och applikationer inom den semantiska webben samt nya
mobila tekniker och plattformar.
Arr: Incisive Media
Mer info: www.online-information.co.uk/
conference

22–23 november, Stockholm
DAISY och tillgänglighet-om olika sätt att göra
tryckt material tillgängligt för alla
Konferensen kommer att uppdatera oss inom den
senaste DAISY-tekniken och ge oss goda exempel
inom området i form av olika projekt och tillämpningar.
Arr: Svenska DAISY-konsortiet och Talboks- och
punktskriftsbiblioteket
Mer info: www.daisy.tpb.se
23 november, Jämtlands läns bibliotek,
Östersund
Studiedag tema: bemötande
På tema bemötande anordnar vi en studiedag med
föreläsare Tomas Eriksson från Vidare organisationsutveckling och Henrik Ögren från Teater Barda
i Östersund. Mer information kommer inom kort.
Läs gärna mer om Tomas Eriksson på www.arbetsgladje.se
Arr: Västernorrland och Jämtlands regionförening
ZY och Jämtlands läns bibliotek
23–24 november, Umeå
Utbildning av handledare i kundanpassat och
situationsanpassat bemötande
KB:s Expertgrupp för kompetensfrågor inbjuder
till en utbildning i kund- och situationsanpassat
bemötande för bibliotekarier som arbetar med eller
är intresserade av dessa frågor. Dessa kommer
att få verktyg, träning och ett pedagogiskt förhållningssätt för att kunna utveckla sina förmågor
att handleda och genomföra kurser på sina egna
bibliotek.
Arr: Kungliga bibliotekets expertgrupp för
kompetensfrågor
Mer info: www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2010/
Utbildning-av-handledare-23–24-nov/
24–25 november, Lund
Mötesplats Open Access 2010
Mötesplats Open Access 2010 – erfarenheter, idéer
och planer. Informations- och diskussionsdagar
om högskolans elektroniska publicering hålls i år
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Svensk Biblioteksförening har under
flera år skickat ut en almanacka till alla
medlemmar. Under senare år har allt fler
medlemmar hört av sig och meddelat att de
inte önskar få någon almanacka. Många har
tyckt att utskicket är onödigt eftersom de
har andra lösningar för sin planering. Föreningen har därför från och med i höst valt att
upphöra med medlemsalmanackan.
PAx

2 december, Sollentuna bibliotek
Medlemsmingel
Svensk Biblioteksförenings traditionella
medlemsmingel. I år träffas vi på Sollentuna
bibliotek.
Arr: Svensk Biblioteksförening
6–7 december, Umeå
Fjärrlåneseminarium i Norrland
Ett arbetsseminarium som i huvudsak kommer att
handla om praktiska frågor med fjärrlån. Har vårt
förändrade arbetssätt och nya medieformer påverkat fjärrlånearbetet? Vad går att fjärrlåna och vad
inte? Snabb och säker transport, hur ser den ut?
Libris informerar om fjärrlåneutredningen, arbetet
med den nationella samkatalogen, nationella
lånekort mm.
Arr: ILS Umeå, Umeå Universitetsbibliotek, Länsbiblioteken i Västerbottens och Västernorrlands län

Är adressen rätt i
medlemsregistret?
Har du flyttat, bytt arbetsgivare eller fått
ny e-postadress? Kanske har du slutfört
dina studier och börjat arbeta som bibliotekarie? Vänligen meddela snarast
dina nya uppgifter till Eva Silverplats
på kansliet es@biblioteksforeningen.
org så det blir rätt i samband med aviseringen av medlemsavgiften för 2011.
PAx

Värva en kollega –
vinn en resväska!
Har du en kollega som ännu inte blivit
medlem i Svensk Biblioteksförening? I så
fall finns nu ett bra tillfälle att värva honom/
henne till föreningen. Bland de medlemmar
som under tiden 1 oktober till 15 november
värvar en ny medlem lottar vi ut Library
Lovers-väskor. Det är dels resväskan, dels de
nya väskorna från Ordning & Reda. Använd
talongen här till höger. För att du som
värvare ska ha en chans att vinna måste du
även fylla i ditt namn och telefonnummer på
talongen innan du skickar in talongen. Du
kan även fylla i uppgifterna på vår hemsida.
Vi gör även en utlottning bland alla nya
medlemmar så båda har chans att vinna.
För de nya medlemmarna gäller avgiften för
resten av 2010 och hela 2011.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM
I SVENSK BIBLOTEKSFÖRENING!
Din medlemsavgift gäller resten av 2010 och hela 2011.
Önskat medlemskap:
Enskild 350 kr
Studerande 175 kr
Pensionär 175 kr
Institutionell 700 kr/2500 kr/5000 kr
Namn: _____________________________________________________________________
Arbetsplats: _______________________________________________________________
Arbetsadress: _____________________________________________________________
Postnr: ________________________ Postadress: ___________________________
Tel: _________________ Mobil: ____________________________________________
E-post: ____________________________________________________________________
Bostadsadress: ___________________________________________________________
Postnr: ________________________ Postadress: ___________________________
Tel:_________________ E-post: ___________________________________________

Jag vill tillhöra följande regionförening:
Jämtland/Västernorrland
Skåne
Stockholm-Uppsala-Gotland
Väst
Västerbotten
Östergötland/Jönköping
Ingen regionförening
Jag vill få Biblioteksbladet och annan post till:
Arbetsadressen
Bostadsadressen
Jag vill få avgiftsfakturan till:
Arbetsadressen
Bostadsadressen
Annan fakturaadress:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Värvad av: _____________________________________________

Bli medlem via vår hemsida
Vill du hellre anmäla dig som medlem via vår hemsida besöker du
www.biblioteksforeningen.org och använder formuläret som finns där.
Personuppgiftslagen (PuL): I enlighet med PuL vill vi lämna följande information: Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/
organisationer och kommer bara att användas för föreningens verksamhet (17 § PuL).

Telefon: _______________________________________________
E-post: ________________________________________________

B

Posttidning
Biblioteksbladet
Box ,   Stockholm

MÖLNDAL

VÄLJER
ARENA

Liksom ett hundratal andra bibliotek
såsom:
AVESTA · ORSA · FALKENBERG
MORA · HEDEMORA · SJÖBO
HUDDINGE · HÖGANÄS · HÄRRYDA
SKÖVDE · KATRINEHOLM · KUNGSBACKA
TROLLHÄTTAN · LERUM · VAGGERYD
NORRKÖPING · OXELÖSUND
PARTILLE · TYRESÖ · SMEDJEBACKEN
ÄLVDALEN

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

