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Svensk Biblioteksförening håller på att
etablera sig som en remissinstans att
räkna med. Tidigare i år lämnade man
sin kommentar till Public Service-utredningen (läs mer om det i tidningen)
och när detta skrivs är man i färd med
att lämna ett yttrande över ”Folkbildningens samhällsvärde – en ny modell
för statlig utvärdering” där man är positiv till att folkbildningen blir föremål
för en systematisk och löpande utvärdering. Framför
allt har ett remissvar på Litteraturutredningen författats där tar man tillfället i akt att, utöver kommentarer till de konkreta förslagen, åter föra fram några
välkända käpphästar som förordandet av en nationell
bibliotekspolitik samt att KB:s roll i kultursamverkansmodellen bör stärkas. Nu är det inte så att dessa
käpphästar står för sig själva och svajar i kontexten
– de kopplas naturligtvis till Litteraturutredningens
övergripande tema ”ett läslyft för Sverige”. Länge var
det ”livslånga lärandet” en vedertagen biblioteks
paroll, nu satsar föreningen på att etablera ”det livslånga läsandet” som en nödvändighet – och inte bara
som en angelägenhet för de närmast berörda utan
som ett riksintresse som kräver bred samling kring
nationella mål och strategier. Inte minst den senaste
PIRLS-undersökningen underblåser de dystra trender beträffande läsningen och läsförståelsen som Litteraturutredningen beskriver.
Föreningen ställer sig alltså positiv till flera av
utredningens förslag: läsombud i förskolorna, med
relevant kompetens bemannade skolbibliotek, en
satsning på (även i pengar) men också en uppstramning av (samordning) det läsfrämjande arbetet på
alla nivåer samt möjligheterna för biblioteken att aktivt arbeta med e-böcker – bara för att nämna några
punkter. Det man med emfas inte ställer sig bakom

är förslaget om en omfördelning av de
riktade statsbidragen avsatta bl a för inköp av barn- och ungdomslitteratur till
landstingen/regionerna för diverse läsfrämjande verksamhet. Inte heller ställer man sig bakom en ekonomisk omprioritering inom ramen för anslaget
som syftar till att ekonomiskt stödja
litterära evenemang i bokhandeln. Med
tanke på storförlagens ägarintressen i
distributionsledet numera är det nog klokt.
Från föreningens sida vill man att ansvaret för
läsfrämjande samlas hos en nationell aktör. Det kan
vara KB, det kan vara Kulturrådet. Frågan är om KB
har tid. En inte helt okvalificerad gissning är att
verksamheten på KB kommer att vara ganska begränsad för en tid framöver. Detta nummer rymmer
ett nytt avsnitt i följetongen KB.
*
I detta nummer av BBL har Åsa Ekström också tagit
tempen på debattklimatet i biblioteksvärlden. Intervjusvaren från några av de mer aggressiva debattörerna är i många stycken lika beklämmande läsning
som somliga av deras aktstycken är. På senare tid har
jag förvånats över den bristande känsla för ordens
valörer som uppenbarar sig, förvånats över den härskarteknik man väljer att tillämpa genom att bemöta
svaromål med mol tystnad. Men det är också klar
görande läsning. För nu vet vi: Behöver ni fyr i debattbrasan är det bara att ringa Christer Hermansson
och lägga in en beställning.
Förutsatt att ni betalar bra.
Säg hej till din nya bibliotekarie!
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å Norrköpings stadsbibliotek var situationen frustrerande för både personal och användare när missbrukare stökade runt inne
på biblioteket. På barnavdelningen låg
missbrukare i sofforna vilket ledde till att barn blev
skrämda och föräldrarna upprörda. Personalen fick
ständigt uppmana missbrukarna att lämna lokalerna.
– Situationen var jobbig för alla inblandade. Men då
kläcktes idén om att få missbrukare intresserade av litteraturen, säger Lo Ek, som är ansvarig för bokcirkeln
”Människor mellan raderna” som drog igång 2011.
Bokcirkeln är ett samarbetsprojekt mellan socialtjänsten och Norrköpings stadsbibliotek. Projektet
vänder sig till aktiva missbrukare i öppenvården, både
män och kvinnor. I dagsläget deltar 8–10 missbrukare
i bokcirkeln på öppenvården Gränden. Verksamheten
har gått så bra att den utökades våren 2012 då man även
startade bokcirkel vid Ellens behandlingshem med lika
många deltagare. Även myndighetspersonalen måste
läsa böcker på arbetstid vilket behandlingsassistenten
Claes Andersson tycker är en fördel.
– Innan bokcirkeln hade jag inte öppnat en bok på
flera år. Nu har jag läst 17 böcker på två år och vill bara
ha mer. Jag har till och med önskat böcker i födelsedagspresent, konstaterar Claes Andersson, vars favorit
i bokcirkeln är Kriget är slut av Morgan Alling.
I bokcirkeln lyssnar man in och letar guldkorn. Därefter är det fritt fram för olika åsikter och tankar. Frågetecken blir utropstecken. Det är en go’ stämning samtidigt som en självläkningsprocess pågår, menar Claes
Andersson. Böckerna man läser väljer gruppen ut efter
att ha enats om titlarna, som framför allt bestått av lit4 | biblioteksbladet 02:2013

I Norrköping satsas det på
biblioterapi med bokcirkeln
”Människor mellan raderna”.
Aktiva missbrukare läser
böcker som Svinalängorna
och Mig äger ingen. Sedan kan
samtalen börja…
av Åsa Ekström

teratur med missbrukstema. Gruppen har bland annat
läst Åsa Linderborgs Mig äger ingen, Hanna Hallquists
Karlstad Zoologiska, Lillemor Östlins Hinsehäxan, Pelle
Sandstrak Mr Tourette och jag och Morgan Allings Kriget
är slut. Utöver de aktiva missbrukarna består bokcirkeln
av bibliotekarien Lo Ek och två behandlingsassistenter.
Gruppen samlas i ett rum på Gränden där de inskrivna
även kan få hjälp med personlig datahandledning.
– Jag kan hjälpa till och visa hur internet fungerar.
Visa på möjligheter, hur man kommer igång med Facebook, skaffar e-postkonto eller vad det nu kan vara, berättar Lo Ek.
Att delta i bokcirkeln är kravlöst. Alla läser på sitt
sätt – pocketbok eller talbok – och i sin egen takt. Vissa
deltagare läser 5 av de 100 sidor man haft till uppgift att
läsa. Det är viktigt att det inte är något läxförhör. Några
pratar mer än andra, vissa sitter tysta under bokcirkelträffarna. Alla vet att det man säger stannar i rummet.
55-åriga Marina Edlund har missbrukat både alkohol
och narkotika under en stor del av sitt liv. Efter att ha
levt i en relation med en våldsam man blev hon vräkt
från sin lägenhet i Jakobsberg i Stockholm. Hemlös och
mentalt och fysiskt slutkörd, bestämde hon sig för att
försöka sluta med drogerna och for till Ellens behandlingshem i Norrköping. Idag bor hon i en egen lägenhet
och kämpar på. Som längst har hon varit vit i tre månader. Det var under den perioden hon gick med i bok
cirkeln.
– Som tonåring läste jag mycket, så böckerna har väl
alltid funnits i mitt liv. När jag har orkat koncentrera
mig för att kunna klara av att läsa, så har jag gjort det.
Jag har läst allt möjligt – deckare, skräck som Kalla

Foto: Åsa Ekström

Lo Ek tror på litteraturens läkande kraft
och drog igång en
bokcirkel för missbrukare i Norrköping.
Kårar-serien och tantsnusk av Sidney Sheldon och Joan
Collins, berättar Marina Edlund.
Talböcker ger Marina Edlund dock inte mycket för
eftersom hon ofta retar sig på uppläsarnas betoningar.
– Böckerna kan göra att man flyr in i en annan värld.
De är även ett bra sällskap för att slippa vara ensam.
Ibland kan berättelserna vara så bra att man aldrig vill
sluta läsa. Det får inte ta slut, säger Marina Edlund som
berättar att en av hennes favoriter är Unni Drugges
Boven i mitt drama kallas kärlek.
– Det kan ibland vara lättare att tala om tunga grejer
man varit med om när man läser att andra varit med
om liknande saker, menar Marina Edlund som tillstår
att tv-tittandet är det som konkurrerar med bokläsningen.

D

et råder inget som helst tvivel om att
bibliotekarien Lo Ek har ett genuint och
starkt engagemang för sociala frågor och
människor. Med en bibliotekarieexamen
från Borås i bagaget återvände hon till barndomsstaden
Norrköping där hon fick ett vikariat på stadsbiblioteket
2010. Ett arbete som rullat på riktigt bra eftersom hon
idag ansvarar för biblioteksverksamheten vid två anstalter samt två häkten i Norrköping, med projekt som
Godnattsagor inifrån.
– Vid träffarna känner jag att vi är några människor
som har läst samma text och pratar utifrån den. Även
vi som är på plats i kraft av våra yrken – det slutar alltid med att man talar om sig själv. Man delar med sig
av hur man bearbetat händelser i livet, utan att det personliga blir privat, berättar Lo Ek.

Läsningen är en ingång. Vid ett tillfälle hade bokcirkeln läst ett jobbigt kapitel i Hillevi Wahls Kärleksbarnet som handlar om ett maskrosbarn som tar hand om
sin psykiskt sjuka och alkoholiserade mamma. En gång
bajsar mamman på sig och skyller på barnets hund för
att flickan ska städa upp skiten.
– Då var det en kvinna som berättade att hon gjort exakt samma sak mot sitt eget barn. Något sådant tror jag
är annars svårt att berätta. Hur inleder man ett sådant
samtal?
Blir man en bättre människa av att läsa böcker?
– Deltagarna får riva ut sidor, stryka under och över –
istället för att tala om helig bok skulle jag vilja tala om
det helande läsandet. Jag tror att man blir lugnare och
mindre ensam när man läser något som man kan identifiera sig med. Tankarna skingras, säger Lo Ek.
Lo Ek är övertygad om att det finns en passande bokcirkel för alla – tjejer med ätstörningar, självskadebeteende, kriminella etc. Kriminalvården skulle förbättras
om fler neutrala personer välkomnades i verksam ▸▸

❝
Deltagarna får riva ut sidor, stryka under och
över – istället för att tala om helig bok skulle jag
vilja tala om det helande läsandet. Jag tror att man blir
lugnare och mindre ensam när man läser något som
man kan identifiera sig med.
biblioteksbladet 02:2013 | 5
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Balsam för själen.

Prosa istället för Prozac
I Göteborg har ett forskningsprojekt vid universitetet undersökt hur sjukskrivna kvinnor påverkas rehabiliteringsmässigt
av att läsa skönlitteratur.

Marina Edlund, bokcirkeldeltagare, som gillar att fly in i andra världar
genom bra berättelser.
▸▸ heten, menar Lo Ek. Men vill alla delta i bokcirklar då?
65-årige Lars-Åke Hultgren, Hulta kallad, ville inte
vara med i början eftersom han ogillade att sitta och
prata i grupp.
– Men idag kan jag säga att 80 procent av min nyktra
10-månadersperiod beror på Gränden och bokcirkeln,
säger han.
– Böckerna har varit läkande för mig. Raka historier
har fått mig att känna mig själv och öppna mig, menar
Lars-Åke Hultgren som fastnat för boken där Liam Norberg berättar om sitt kriminella liv.
Lo Ek berättar att det är lugnare nu inne på stadsbiblioteket. En bidragande orsak är att personalen numera
har namn på de flesta missbrukare. Bemötande är alltid viktigt, konstaterar hon.
– Jag ser värdet av vad litteraturen och samtalen
leder till. Så jag tänker inte ens i termer av kostnad. Det
är utvecklande för alla människor att läsa för att kunna
se och förstå tillvarons komplexitet.
Innan BBL lämnar Gränden i Norrköping påpekar
bokcirkeldeltagarna att drömmen förstås vore om man
kunde locka till sig en författare som kan berätta om
sitt författarskap. Susanna Alakoski eller Unni Drugge
vore ju kul att få prata med, avslutar Marina Edlund. ■
6 | biblioteksbladet 02:2013

Redan de gamla grekerna visste att en bra bok kan vara rena terapin.
I modern tid har biblioterapi blivit en metod för att förbättra människors psykiska hälsa.
Efter första världskriget upptäckte amerikanarna att läsning av
skönlitteratur hjälpte traumatiserade soldater. I början låg fokus på
skönlitteratur och när självhjälpsböckerna kom på 1990-talet fick biblioterapin ny fart. I USA och Tyskland kan man gå till en biblioterapeut
om man har en livskris. Även på andra håll i världen används litteratur
som terapi. På bibliotek i Ramallah i Palestina används sagor för barn
som terapiform och man satsar även på utbildning av biblioterapeuter.
När det gäller forskningen, visar internationella resultat att läsningen
har effekt, framför allt när det gäller psykisk ohälsa. I svenska sammanhang är biblioterapi ett outforskat område. Men i ett forskningsprojekt som genomförts vid Göteborgs universitet under 2011/2012 har
sjukskrivna kvinnors erfarenheter av skönlitterär läsning undersökts.
Vilka upplevelser av läsning som ett medel för att återfå hälsa och
aktivitetsförmåga ger dessa kvinnor uttryck för? Kan man skönja ett
speciellt sätt att läsa, en s k läsart, hos dem eller är erfarenheterna av
läsandets eventuella läkande kraft snarare högst individuell? Det är
exempel på några saker man undersöker närmare.
Det är en kombination av ett rehabiliteringsvetenskapligt och litteraturvetenskapligt perspektiv för att visa om läsning kan fungera
läkande samt hur den läsningen i så fall ser ut, menar Cecilia Pettersson, fil. dr och litteraturvetare som tillsammans med fil. dr och arbetsterapeuten Lena Mårtensson ansvarar för biblioterapiprojektet.
– De sjukskrivna fick kraft av att läsa. De föredrar skönlitteratur framför så kallade självhjälpsböcker. Kanske för att självhjälpsböckerna ofta är skrivna på ett sätt som gör att man ska utföra olika
moment för att komma vidare i utvecklingen – något som kan vara
jobbigt under en sjukskrivning. Dessutom ser vi att vana läsare föredrar att läsa mer lättlästa böcker under sjukskrivningen, berättar Cecilia Pettersson.
Senare i vår presenteras hela studien.
ÅE

”Ångest, ångest
är min arvedel,
mitt hjärtas sår,
min strupes skri
i världen.”
Pär Lagerkvist (1891–1974)

Mår du också dåligt av ditt
gamla och dyra bibliotekssystem?
Bibliotekscentrum är en av Sveriges främsta leverantörer av smarta IT-system
för folkbibliotek, skolbibliotek och fackbibliotek. Tillsammans med oss och vårt
bibliotekssystem Mikromarc 3 förbättrar biblioteken sin service och sparar tid
och pengar. Dessutom får du Sveriges bästa service och support.
Upplev skillnaden med Mikromarc 3
på www.youtube.com/mikromarc

Tel 0470-532 530
www.bibliotekscentrum.se

”Vi monterar inte
ned forskningen”
Nyformulerade visioner och ny avdelningsstruktur. Genom en omfattande
omorganisation – som bland annat innebär att forskningsavdelningen försvinner –
vill KB komma till rätta med gamla problem och nya utmaningar.
Av MarieLouise Samuelsson

FOTO: Jens Gustavsson

– Vi är en viktig aktör
för forskningen men
KB har inget uppdrag
att utföra egen forskning, säger riksbibliotekarie Gunilla
Herdenberg.
FOTO: Stefan Nilsson

– Vi har fått veta att
forskningsfrågor ska
hanteras på annat
sätt inom KB, men
inte hur, säger Göran
Blomqvist, vd Riksbankens jubileumsfond, som är oroad.

D

en övergripande visionen är att ”bli ett
nationalbibliotek som tillsammans möter
våra användares behov nu och i framtiden”.
Bakom visioner och kärnvärden finns trycket från
en krass verklighet: Nya uppdrag i kombination med
krympande ekonomiska resurser kräver effektivisering. Dessutom har medarbetarenkäter och externa
utvärderingar konstaterat stora brister i styrning och
chefskap.
– Det räcker inte att bara rita nya rutor, vi måste också förändra arbetssätt och ledarskap, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg om de organisationsplaner
som ska vara genomförda i oktober.
Om man först tittar på ”rutorna” kommer KB, enligt
ett ännu inte färdigförhandlat förslag, att utgöras av
fyra avdelningar för kärnverksamheten samt en avdelning för verksamhetsstöd.
LIBRIS kommer att upphöra som egen avdelning
liksom forskningsavdelningen. De nya avdelningarna
går under arbetsnamnen Avdelningen för fysiska samlingar, Avdelningen för digitala samlingar, Avdelningen
för tillgängliggörande och samverkan, Avdelningen för
Nationell informationsteknologi samt Avdelningen för
verksamhetsstöd.
– Det kan tyckas som en gammaldags uppdelning i en
avdelning för fysiska samlingar och en för digitala, men
just nu är det det mest effektiva. Att göra en gemensam
avdelning hade helt enkelt blivit för dyrt, säger Gunilla
Herdenberg.
Förutom ”rutorna” är alltså avsikten att förändra
”arbetssätt”, chefs- och ledarskap. Enligt en rapport
från den organisationskonsult som KB har anlitat, behöver nationalbiblioteket bland annat ”öka den kommunikativa mognadsnivån på chefs- och medarbetarnivå”.
Konsultrapporten konstaterar också att ”ledningsgruppen påvisar en stor brist på ledarskap på organisationsnivå” och menar att arbete med ledningsgrupps
utveckling och ledarskap bör prioriteras. Man konstaterar alltså ett ”skyhögt otydlighetsindex” och menar
att ett otydligt ledarskap är en orsak till ineffektiviteten idag.
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– KB har fått många nya uppdrag som ställer höga
krav och det har man inte alltid kunnat leva upp till.
Rapporten kan sägas bekräfta och spegla de med
arbetarenkäter och externa bedömningar och utvärderingar som gjorts, som Statskontorets uppmärksammade myndighetsöversyn.
– Det vi gör nu måste vara en äkta förändring, det är
viktigt att vi i ledningen är eniga om detta. Att vi ska
bli ett bibliotek kan låta enkelt, men det är en stark programförklaring, säger Gunilla Herdenberg.
– Nu ska förslaget till ny organisation workshoppas
inom chefsgruppen och därefter i öppna workshops.
Alla ska kunna vara med och jag hoppas på mycket input från medarbetarna.
En av de aviserade förändringarna, att lägga ned KB:s
forskningsavdelning, har väckt reaktioner externt.
En av dem som är bekymrad är Göran Blomqvist,
verkställande direktör i Riksbankens Jubileumsfond,
stiftelsen som är en tung aktör när det gäller att främja
och finansiera hum-sam-forskning.
– Vi vet att det är ett oerhört tryck på KB, med stora
förväntningar och stora uppdrag. Men vi ställer oss frågande till varför inte KB ska ha egen forskningsavdelning, när det är självklart för andra myndigheter, som
t ex Riksarkivet. KB:s forskningsavdelning har en viktig roll som vetenskaplig institution men också som
expertorgan inom digitalisering och andra bevarandefrågor för oss och andra, som till exempel Vitterhetsakademien.
– Vi har fått veta att forskningsfrågor ska hanteras på
annat sätt inom KB, men inte hur, säger Göran Blomqvist.
Gunilla Herdenberg är medveten om att man ifrågasätter detta men försäkrar att oron är obefogad:
– Vi monterar inte ned forskningen, den ska finnas
med i hela verksamheten. Forskningsavdelningen har
varit lite isolerad inom KB. Vi är ju en viktig aktör för
forskningen men KB har inget uppdrag att utföra egen
forskning.
– Vi är ett lärt verk så det är också viktigt att vi anställer mer forskarkompetens, även om det inte är något vi
har råd med just nu.

Skiss över hur KB:s
framtida organisation
kan komma att se ut.

RB
Ledningsstöd
Bitr RB, juridik,
kommunikation,
fundraising

"Det räcker inte
att bara rita nya
rutor, vi måste
också förändra
arbetssätt och
ledarskap, säger
riksbibliotekarie
Gunilla Herden
berg om de
organisations
planer som ska
vara genomförda i
oktober."

Avd fysiska saml.
Pliktex, bevara,
beskriva etc

Avd digitala saml.
Insamling, bevara,
digitalisera, beskriva
etc

Avd tillgängliggörande och
samverkan
E-tjänster, extern
webb, statistik,
programverks. etc

Spelar det någon roll om ingen i KB:s framtida ledning kommer att vara disputerad, med tanke på sådant som att det inte
längre kommer att finnas någon särskild forskningschef?
– Forskarkompetens ska finnas i verksamheten men det
finns inget särskilt värde i om de som ingår i ledningen
är disputerade eller inte, säger Gunilla Herdenberg, som
också här betonar att den nya organisationen och dess
bemanning ännu inte är fastställd eller färdigförhandlad.
Katarina Bjelke, departementsråd på Utbildnings
departementets forskningspolitiska enhet (som har det
politiska ansvaret för KB) säger att regeringen inte har
anledning att ha några synpunkter på huruvida KB har
en egen forskningsavdelning eller inte.

Nytt insynsråd på KB
Från och med den 1 januari 2013 har KB fått ett nytt insynsråd. Myndigheten har även fått en biträdande riksbibliotekarie i Agneta Holmenmark,
chef för Biblioteksavdelningen – KB:s största avdelning.
Det är regeringen som utser representanter i insynsrådet och inför
perioden 1 januari 2013 till 31 december 2015 har man beslutat sig för
följande personer:
Avdelningschef Jan-Erik Billinger, Svenska Filminstitutet
Arkivråd Martin Bjersby, Riksarkivet
Överbibliotekarie Lars Burman, Uppsala universitet
Docent Kristina Fjelkestam, Linköpings universitet
Länsbibliotekarie Kristina Hedberg, Länsbibliotek Sydost
Antikvarie Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet
Överbibliotekarie Catta Torhell, Linnéuniversitetet
Vice rektor Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet
Till insynsrådets uppgifter hör att utöva insyn och att ge myndighets
chefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter och fungerar som en
rådgivande grupp till myndighetschefen samt möjliggör också insyn i en
myndighets verksamhet för såväl regeringen som för medborgaren.
Enligt myndighetsförordningen är Kungliga biblioteket en enråds
myndighet med ett insynsråd.
HZ

Avd nationell
informationsteknologi
IT-drift, utv av
webb, system etc,
systemförvaltn. etc

Avd verksamhetsstöd
Div stödfunktioner: HR,
internservice, fastighet,
säkerhet ekonomi/
upphandl. etc

– KB ska fungera som en tydlig infrastruktur för de
frågor och krav som forskarna har. Ett sätt att markera
forskningsfrågornas vikt är att vi har sett till att den
nya sammansättningen i KB:s insynsråd innebär att
det finns en tung forskarnärvaro i rådet.
Det är alltså regeringen som utser ledamöterna i rådet, som leds och sammankallas av riksbibliotekarien.
Den nya sammansättningen gäller från 1 januari i år (se
separat notis).
Tillbaka till det som kan sägas vara motorn i KB:s
omorganisation, den krympande ekonomin och kraven
på effektivare användning av resurser, så finns det en
uppfattning om att KB har påfallande stora kostnader
för administration.
– Att budgeten för administrationen har ökat har
sin förklaring i IT-verksamheten och att den tillfälligt
parkerades inom ramen för administrationen, i väntan
på omorganisation. Dessutom har ju KB:s verksamhet
vuxit och numera krävs att myndigheter ska ha en kvalificerad administration och en god förvaltning, säger
Gunilla Herdenberg som också bedömer att KB:s ekonomiska läge, som de senaste åren varit ett akut problem,
nu är under kontroll.
– Det är fortfarande tufft och en stor utmaning. Vi
har utnyttjat vår anslagskredit (dvs man lånar från
kommande anslag, reds anm) och det ska betalas tillbaka. Men bokslutet för 2012 var bra och budgeten för 2013
är i balans. Vi har en ständig dialog med Utbildningsdepartementet och jag tycker nog att jag fått det manöverutrymme jag bett om.
– Vi har en överenskommelse med departementet
om att vi till 2016 ska anpassa vår verksamhet till de rådande ekonomiska förutsättningar som vi fått av regeringen. Jag tolkar det som att vi har fått det de folkvalda
anser att vi ska ha och i sista hand är det finansdepartementet som bestämmer.
Riksbibliotekarien säger att hon är optimistisk inför
förändringsarbetet:
– Trots allt känns det väldigt bra med den omorganisation som vi har inlett. KB är ingen moloken organisation. Jag känner ett väldigt stöd från medarbetarna och
en positiv vilja att förändra. ■
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Statens
Musikv(ä)rk

En tisdag i början av februari gick Micke som vanligt till
jobbet på Statens Musikverk. En trogen medarbetare
sedan 28 år som knappast kunde ana att han skulle bli
uppsagd några månader innan pensioneringen.
Av Åsa Ekström

S

amtidigt som en avhandling vid Göteborgs
universitet publiceras där slutsatsen är att
kulturen, även blotta existensen av en kulturinstitution, är värd mycket mer än det vi
betalar för, offentliggörs beslut om neddragningar.
Statens Musikverk är en ung myndighet, den bildades
2011, och fick ett stort och viktigt uppdrag vad gäller
stöd till det fria musiklivet. Man förvaltar en av Europas
största samlingar av musik, dans och teater. Musikverkets specialbibliotek är ett nationalbibliotek för musik,
teater och dans som är väl använt av forskare från hela
världen men även nationellt. Teaterbiblioteket samlar
sedan flera år in bland annat foton, texter, program, in-
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spelningar, verksamhetsberättelser från samtliga musik- tal- och dansteatrar i landet (se även BBL nr 1/2007).
I biblioteket finns musik från 1700-talet och framåt,
såväl klassisk musik som folkmusik, jazz och visa. Det
är ett i allra högsta grad levande bibliotek med en unik
samling och tusentals fjärrlån. Noter från 1100-talet
finns här bevarade medan många andra länder lagt ned
sina notbibliotek. Biblioteket kan även erbjuda lyssning på unik musik som exempelvis den första inspelade jojken.
Sångerskan Anna Eklund Tarantino, Musik på slottet,
vittnar om bibliotekets ovärderliga betydelse:
– Jag är helt beroende av att biblioteket finns och
skulle inte klara mitt musikutförande utan att kunna
få ta del av den fantastiska service och kunskap som
finns där.
Högljudda protester har hörts sedan neddragningarna vid Statens Musikverk blev kända. Forskare,
musiker, studenter, musikorkestrar och allmänhet som
använder sig av biblioteket, har skrivit under protest-

Teaterbiblioteket
samlar bl a in foton
från föreställningar.
Här Anna Pettersson
som Fröken Julie på
Intima teatern.

listor som skickats till generaldirektören och kulturministern. Bakom namnunderskrifterna och de drygt
6 000 ”gillarna” i Facebook-gruppen ”Rädda Musik- och
teaterbiblioteket”, döljer sig människor som fruktar
att forskningen och kulturarvet är hotat. En fjärdedel
av personalen sägs upp när myndigheten ska spara 3,5
miljoner kronor. Biblioteket drabbas hårdast av denna
besparingsåtgärd. Av tjugotalet anställda sägs sju upp,
dessutom sägs en anställd upp vid visarkivet. Ledningen drar även in två tjänster i samband med pensions
avgångar, bland annat bibliotekschefen Veslemøy
Heintz tjänst.
– Det är beklagligt eftersom bibliotekets självständighet minskar. Servicen till forskarna blir sämre,
framför allt till internationella forskare. Neddragningarna rimmar dessutom illa med uppdraget, menar Veslemøy Heintz.
Enligt uppdraget ska myndigheten vårda, bevara
och tillgängliggöra kulturarvet och stödja kultur- och
musiklivet. Myndigheten har sedan en tid varit en hårt
slimmad organisation och har därför tvingats tacka nej
till donationer. Man hinner inte ens med att bearbeta
det material man redan har. Organisationen ska effektiviseras, som det heter, vilket bland annat innebär att
Svenskt visarkiv och Musik- och teaterbiblioteket slås
ihop till en avdelning. Statens Musikverk bygger upp en
plattform för stöd till levande musik. Denna plattform
ska tillvarata initiativ från musiklivet och koordinera
och stödja samverkansprojekt av nationellt intresse
inom musiklivet. Dessutom görs en digitaliseringssatsning som kanske kan förklara varför man drar ner på
personal med hänvisning till arbetsbrist. Kompetent
personal försvinner men facket har varit tandlöst och
inte haft så mycket att säga till om. De mest högljudda
kritikerna med Brigitte Horne Jensen, f d bibliotekarie
på musikbiblioteket, i spetsen, menar att neddragningarna kommer innebära en oerhörd försämring för
servicen till användarna.
– Det inre arbetet som inköp, katalogisering och vård
av samlingarna kommer att drabbas. Det blir även en
försämrad åtkomst till samlingarna när tjänster försvinner.
Generaldirektören vid Musikverket, Stina Wester
berg, och kommunikationschefen Eva Andersson
menar att kritiken är överdriven. Omorganisationen är
tuff men samordning och verksamhetsutveckling i den
nya organisationen kommer att ge positiva effekter för
bibliotek och arkiv: ”Servicen och tillgängligheten vid biblioteket kommer inte att försämras”. Men när BBL försöker
få svar på hur ekvationen går ihop rent konkret och
varför bibliotekssidan drabbas så hårt avböjer ledningen att svara. BBL har även gett generaldirektören möjlighet att bemöta hård kritik från kollegor på Wester-

Stina Westerberg, generaldirektör på Statens Musikverk,
menar att kritiken är överdriven och avböjer att kommentera.
bergs tidigare arbetsplatser men även det vill hon inte
att kommentera.
Stina Westerberg har ett förflutet som flöjtist och
har arbetat i det privata näringslivet samt varit vd för
både Vadstena Akademien och Svensk Musik. På de sistnämnda arbetsplatserna vittnar medarbetare om att
hon gick hårt fram i sin iver att effektivisera. Susanne
Suttner är facklig företrädare för Unionen vid Svensk
Musik, där marknadsföringsinsatser, skivmärket Phono Svecia samt notförlaget Musica Suecia lades ner under Westerbergs ledning.
– Vi slickar fortfarande såren eftersom vi hade ett
helvete. Folk mådde så dåligt under hennes ledning.
När hon började var vi 16 medarbetare. Idag är 4,5 anställda kvar, berättar Susanne Suttner.
Faktum är att det finns en rapport om dålig psyko
social arbetsmiljö men så mycket mer blev det inte.
Och i dagsläget är det personalen vid Musikverket som
går på knäna. Munkavle har lagts på personal orsakade
av hot om repressalier. Dessutom har personal flyttats
från biblioteket till verksadministrationen innan de
blivit uppsagda. Detta för att dölja att nedskärningarna
bara drabbar kulturarvsområdet.
Vad säger då generaldirektörens chef, kulturministern, som säger sig värna om kulturarvet? Lena
Adelsohn Liljeroth sade vid utnämningen av generaldirektören att hon var ”mycket glad” att Stina Westerberg tackat ja till att leda Statens Musikverk. Enligt
kulturministerns pressekreterare Catharina Henriksson föregicks regeringens beslut om att 2011 anställa ▸▸
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Citat ur brev till kulturministern:

”Such a library brings enormous credit
to the country and its people. It is a
showcase of the very finest aspects
of Swedish musical life. Undermining
the viability of such a library, which
has been built up over more than
two centuries with dedication and
expertise, will inevitably be seen as an
act of cultural terrorism. This must not
be allowed to happen. It takes many
years to build a library of this calibre,
but only a second to thoughtlessly
destroy it. On behalf of our members
around the world, I urge you to
reconsider your decisions.”
Roger Flury, ordförande för IAML, International
Association of Music Libraries, Archives and
Documentation Centres.

▸▸ Stina Westerberg som chef av en mycket omfattande
process med utannonsering i dagspress samt inkopplad rekryteringsfirma. På frågan om neddragningarna
drabbar kulturarvet skriver pressekreteraren i ett mejl:
”Kulturministern är självklart angelägen om att Statens Musikverk ska fungera väl och främja musikens,
teaterns, dansens kulturarv och kulturens utveckling.
Kulturdepartementet följer noga Musikverkets arbete
och vi för en kontinuerlig dialog med myndighetens
ledning om hur verksamheten fungerar.”
Trots att välkända namn inom forskarvärlden och
musikervärlden protesterar mot neddragningarna är
förtroendet för Stina Westerberg starkt. Generaldirektören är även medlem i Reinfeldts Framtidskommis
sion som senare i vår ska presentera vilka samhällsutmaningar Sverige står inför. Statsministern och de
övriga tre partiledarna i regeringen samt ytterligare ett
antal personer som ekonomen Klas Eklund och professor Johan Rockström ingår i gruppen, något som spär
på kritiken om en nära relation mellan politiken och
generaldirektören. Rikard Hoogland, prefekt vid institutionen för musik- och teatervetenskap vid Stockholms universitet, har skrivit en debattartikel i SvD
där han frågar hur Musikverket ska klara sitt uppdrag.
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Han formulerar frågan som många som BBL talat med
redan antytt:
– Är Stina Westerberg tillsatt för att verkställa departements egentliga önskemål?
Hur gick det då för Musikverkets trogne medarbetare
Micke som blev uppsagd strax före pensioneringen?
Dessvärre var han inte organiserad i något fackförbund. Sedan uppsägningen har han stannat hemma.
Borde inte myndigheten ha skött denna uppsägning
smidigare och kanske mänskligare? Stina Westerberg
vill inte kommentera enskilda personalärenden. ■

M

Exempel på raritet:
Svenska psalmboken
med koraler från 1899
– ett typografiskt
praktverk.

Micke är ett fingerat
namn, han heter egentligen något annat.

usikaliska akademiens bibliotek grundades 1771 och är Sveriges enda
offentliga musikaliska specialbibliotek. På samma vis grundades
Drottningholms teatermuseum 1922 och dess bibliotek 1937 (se BBL
nr 1/2007). Båda institutionerna finns idag samlade under Musik- och
teaterbiblioteket – en del av myndigheten Statens Musikverk. I bibliotekets
samlingar finns instrument och teaterföremål, noter för alla uppsättningar
och genrer, över 120 000 böcker om musik och teater, 30 000 rariteter,
pjäsmanus och 250 tidskrifter, skivor, streamade album och filmer.

LUNDS STADSBIBLIOTEK
När Lunds stadsbibliotek skulle göra om sin barnavdelning engagerade de
inredningsarkitekt Lykke Jørgin, som är specialist på biblioteksinredning.
Avdelningen är nu en färgsprakande och inbjudande miljö som inspirerar
både barn och unga till lek, läsning och avkoppling.

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.SE

Folkbiblioteken
är public service
Av Henriette Zorn

Länk till hela remissvaret
http://www.biblioteksforeningen.
org/wp-content/
uploads/2013/01/
SBf-Yttrande-Publicservice-130121.

F

ör en tid sedan, närmare bestämt i slutet av
januari, intervjuades Sveriges Radios vd Cilla
Benkö i Svenska Dagbladet inför de tuffa utmaningar som radion står inför med ekonomiska neddragningar och publicistiska satsningar som
måste bort.
I intervjun ifrågasatte Benkö om svenska folket verkligen förstår vad som krävs för att hålla igång en public
service-verksamhet. Sveriges Radios vd fick också frågor kring vad hon anser utgör de största hoten mot
public service. Cilla Benkö blev inte svaret skyldigt.
En begränsning av SR:s närvaro på nätet är ett hot. Ett
annat hot är just att allt färre förstår vad som krävs,
inte minst ekonomiskt, för att leverera oberoende,
granskande och grävande journalistik. Men det absolut
största hotet, menar hon, är om människor ”tar oss för
givet”. Ringer det några klockor i biblioteksvärlden? Är
inte hennes uttalande ett direkt eko av de tongångar
som även präglat vår värld under ganska lång tid? Omvärlden ser biblioteken som något givet och självklart
med stigande frustration internt som följd. Det kanske
inte är någon tröst men Sveriges Radios vd påminner
oss om att vi inte är ensamma – alla företag eller verksamheter i allmänhetens tjänst står idag inför liknande
utmaningar. Och det är mot den bakgrunden som man
också kan läsa Svensk Biblioteksförenings ambitiösa
och genomarbetade remissvar till Public service-utredningen. Genom remissvaret och framför allt dess innehåll markerar föreningen att biblioteken – liksom Sveriges Radio, Utbildningsradion och Sveriges Television
– verkar i allmänhetens tjänst och därmed också kan
ses som en form av public service: ”Folkbiblioteken ska
verka i allmänhetens tjänst genom att erbjuda alla tillgång
till litteratur, medier och tjänster samt ska med den senaste
tekniken utveckla och diversifiera verksamheten. Det är med
denna inställning som Svensk Biblioteksförening svarar på
remissen om nya villkor för public service.”
Detta genomsyrar också flera av remissvarets punkter på ett konkret men samtidigt principiellt sätt.
Svensk Biblioteksförening ser till exempel positivt på
Public service-kommitténs förslag om att säkerställa
programbolagens utbud på de nationella minoritetsspråken, teckenspråk och andra minoritetsspråk –
något som ju ligger i linje med de förslag Svensk Biblioteksförening lämnade i sitt remissvar avseende en
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Svensk Biblioteksförenings remissvar
på Public service-utredningen tydliggör
att bibliotek också är en form av public
service.

ny bibliotekslag. Vidare betonar man SVT:s och SR:s betydelse för att skapa likvärdighet för användare i hela
landet att ta del av ett varierat kulturutbud.
En annan tydlig parallell till biblioteksverksamhet
återfinns i punkten som handlar om hur programföretagens program ska tillgängliggöras och där man delar
kommitténs bedömning att programföretagen ”själva
ska bedöma var programutbudet ska tillgängliggöras baserat
på publikens efterfrågan, publikens tillgång till olika distributionsformer och publikens tillgång till utrustning för att tillgodogöra sig utbudet."
Folkbibliotekens ansvar för att tillgängliggöra sina
samlingar och tjänster är, precis som för programföretagen, centralt för deras public service-uppdrag.

S

vensk Biblioteksförening ger på motsvarande
sätt respons på de av kommitténs förslag och
bedömningar som handlar om ansvaret för
digitalisering och tillgängliggörande av arkiv
material (även sådant som inte anses vara publicistiskt
motiverat); teknikneutralitet i tillgängliggörandet av
programutbud och frihet att använda ekonomiska resurser för olika distributionsformer, dvs de medel som
programföretagen har till sitt förfogande bör inte främja viss teknik. Man delar vidare kommitténs bedömningar att programföretagens program och tjänster på
internet bör tillhandahållas i öppna lösningar, fritt tillgängliga för alla och utan kostnad.
Enligt Martin Engman på Svensk Biblioteksförening
som arbetat med remissvaret, har föreningen också
lämnat förslag som går utöver dem som återfinns i
utredningen. Ett sådant förslag handlar om det audio
visuella kulturarvet där Svensk Biblioteksförening
anser att ”en myndighet bör ges i uppdrag att bevara det
audiovisuella kulturarvet i vad som motsvarar originalskick
eller sändningskvalitet”.
Idag finns inte någon institution som har ansvaret
att bevara det audiovisuella kulturarvet i vad som motsvarar originalskick eller sändningskvalitet. Därmed
riskerar en stor del av Sveriges samtida kulturarv gå
förlorat. ”Djupt otillfredsställande”, anser Svensk Biblioteksförening.
Överlag stödjer föreningen de förslag i utredningen
som stärker public service oberoende, självständighet
och integritet. ■

”Folkbiblioteken ska verka i allmänhetens tjänst genom att
erbjuda alla tillgång till litteratur, medier och tjänster samt
ska med den senaste tekniken utveckla och diversifiera
verksamheten. Det är med denna inställning som Svensk
Biblioteksförening svarar på remissen om nya villkor för
public service.”

foto: paolo sangregorio
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Biblioteksdebatten:

Först knocka sedan ducka
Hur står det egentligen till med debattnivån i biblioteksvärlden? På Biblist är det ett fåtal män som
dominerar och få vill ge sig in i debatten av rädsla för att bli förminskade. Dessutom nöjer sig en del
aktörer med att bara göra utspel men tar sällan den efterföljande debatten.
Av Åsa Ekström

Foto: Britt-Marie Gillander

– Det råder en konsensuskultur där få
vill sticka ut hakan,
säger Anna-Stina
Takala.

”I en enda mening pissar generalsekreteraren (Niclas
Lindberg) på alla folkbibliotek och bibliotekarier…”
skriver Strängnäs kulturchef och författaren Christer
Hermansson i en notis i Expressen i november förra
året. Detta med anledning av Niclas Lindbergs uttalande i Biblioteksbladet (nr 8/2012) angående e-boksförhandlingarna med Svenska Förläggareföreningen
där han påpekar att utan tillgång till e-böcker ”kommer biblioteken i stället förvandlas till ett slags kommunala antikvariat för pappersböcker”. Hermanssons
debattinlägg passerade under tystnad. I januari i år går
kulturchefen/författaren ut i DN med ett debattinlägg –
för övrigt beställt – under rubriken Vad ska vi med biblioteken till? Landets folkbibliotek sjuder av aktivitet, men
debatten handlar om form och censur. Vi borde tala om
läsning och litteratur i stället för e-boksförhandlingar,
menar Christer Hermansson. ”Det vore på sin plats att
Lindberg och hans kompisar upptäckte pappersbokens
och litteraturens och läsningens möjligheter”, skriver
han bland annat. Hermansson talar om var skåpet ska
stå: folkbibliotek är litteratur och läsning.
En som reagerade på texten var Anna-Stina Takala,
Regionbibliotek Stockholm, som uppmärksammade
Christer Hermanssons uttalande om censur. Hon instämmer i mycket av det som Hermansson tar upp vad
gäller exempelvis urval och samarbeten i biblioteksverksamheten. Men menar att någon censurdebatt inte
förts av bibliotekarier, snarare av andra berörda och intresserade.
– Hermansson måste troligtvis mena mig när han
skriver att vissa bibliotekarier anser att ”en stor del
av böckerna i landets folkbibliotek rimligen gallras
eftersom de innehåller värderingar som inte passar in
i samtiden.” Jag står fast vid att barn inte ska behöva
möta rasistiska stereotyper på biblioteket och om fler
biblioteksmedarbetare debatterade, berättade och informerade så skulle en förändring ske. Dessvärre råder
en konsensuskultur där få vill sticka ut hakan.
Anna-Stina Takala har försökt få ett samtal med
Christer Hermansson via Biblioteksbladet och sociala
medier men utan framgång.
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– Alla har ju inte tillgång till DN för artiklar och repliker. Jag tycker det är synd att det blir en obalans i
möjligheten att argumentera och få genomslag, menar
Anna-Stina Takala.
Men kulturchefen och författaren Christer Hermansson tycker att han har rätt att sparka ut en boll
och därefter ställa sig vid sidan av planen och se på.
– Jag bestämmer själv var och med vem jag debat
terar. Biblioteksbladet ville att jag skulle debattera med
Takala. Men det finns ingen anledning att debattera i
en tidskrift som är så bunden till Svensk Biblioteksförening, konstaterar Christer Hermansson.
Christer Hermansson anser också att han inte gått
till personangrepp mot Niclas Lindberg.
– I DN-texten tog jag verkligen inte ”till alla vapen”.
Det enda jag har reagerat kraftigt på är generalsekreterarens uttalande. Inget annat, menar Christer Hermansson.
Vad var syftet med din debattartikel i DN?
– Att återigen påminna om att folkbibliotekens viktigaste uppdrag handlar om litteratur och läsfrämjande.
Att visa på allt det fina arbete och alla aktiviteter som
utförs i folkbiblioteken eller ”kommunala pappersantikvariat” som vissa kanske hellre föredrar att kalla
dem. Och att lyfta några aktuella frågor.
Vem vände du dig till?
– Alla biblioteksintresserade människor. DN når ju som
bekant ut till fler läsare än BBL. Och jag har fått en fantastisk fin respons från människor som har hört av sig.
För många läsare kan det ändå tyckas som om DN-debatten
var väldigt intern. Den uteblev rent av, åtminstone om man
ser till bristen på publicerade inlägg. Tycker du att det blev en
debatt?
– Det tycker jag. Jag har fått jättebra respons på artikeln.
Det finns bibliotekschefer som haft högläsning för personalen i personalrummet .

Christer Hermansson vill hellre att folkbiblioteksfrågor
diskuteras i DN och på de stora tidningarnas debatt- och
kultursidor och av fler människor än de närmast be
rörda i BBL.
– I de sociala medierna, där det debatteras biblioteksfrågor, blir det ofta så förutsägbart internt och inskränkt. Opportunistiska bibliotekstyckare finns det
alldeles för många av.
Varför skrev du krönikor under flera år i BBL, som är en självständig tidning men som ägs av Svensk Biblioteksförening?
– Bland annat därför att det var bra betalt.

På vilket sätt menar du att det är ”förutsägbart internt” med
diskussioner i sociala medier?
– Det är samma personer som hörs, alternativt spyr
galla, i biblioteksdebatten i de sociala medierna.
Och det är det inte i de stora morgontidningarna som DN,
menar du?
– Det stämmer inte riktigt att det enbart är namnkun
niga debattörer som publiceras. Även Anna-Stina Takala
och andra bibliotekarier har t ex fått debattartiklar
publicerade i exempelvis SvD i samband med Lilla
Hjärtat-debatten.
Hur menar du att Niclas Lindberg och Svensk Biblioteksföre
ning, rent konkret, inte värnar läsfrämjande och litteratur?
– Jag tycker att Biblioteksföreningen ska fokusera ännu
mer på läsfrämjande. Satsa mer på litteraturen och det
fysiska biblioteket, satsa på män som inte läser osv.
Men jag medger att det under alldeles för många år har
hänt för lite på alla fronter, även inom Författarförbundet där jag varit aktiv i Biblioteksrådet. Det vore på plats
med en stor kampanj! En läsrörelse där alla intressenter samarbetade.
Men platsar verkligen Biblioteksföreningen i det laget? Först
skriver du att föreningen fokuserar på helt fel saker för att
några rader längre ner föreslå att alla parter som verkligen bryr
sig om bibliotek och läsning går samman och agerar. Då inkluderas plötsligt Biblioteksföreningen och får vara med bland
förlagen, Författarförbundet och andra branschaktörer.
– Jag vet. Det är motsägelsefullt.
Så långt debatten om litteraturen och läsandet i storoch finmedierna. Peter Alsbjer, länsbibliotekarie i Örebro, kastade in en pinne i brasan genom att skriva ett
blogginlägg under rubriken ”Nu blev det visst lite dålig
stämning” utifrån Hermansson versus Lindberg. Peter
Alsbjers personliga definition av bibliotek handlar

Varför har du inte svarat Peter Alsbjer, Anna Gustavsson Chen
och de andra på Biblist som har andra åsikter än du i olika
frågor?
– Varför jag inte svarat? Nja, tidsbrist och ett sjukt
barnbarn har fått mig som morfar att rycka ut väldigt
mycket. Dessutom satt jag under mer än en timme och
svarade på Alsbjers brev men svaret försvann när uppkopplingen gick ner. Därefter kom annat emellan.
Trots pensioneringen är Jan Szczepanski fortfarande
aktiv i bibliotekssammanhang. Han var nyligen i Dublin
som medlem av EBSCOs European Advisory Board. Där
fick han en kalldusch under ett av föredragen.
– Jag ska skriva om det när jag får tid. Jag kommer att
hävda att en rad bibliotekschefer borde avgå på grund
av inkompetens. Jag återkommer.
Debatten fortsätter… ■

– Opportunistiska
bibliotekstyckare
finns det alldeles för
många av, tycker
Christer Hermansson.

Foto Henriette zorn

Vilka är de andra skälen, förutom avtalsenlig ersättning?
– Jag blev läst och nådde ut i biblioteksvärlden. Men jag
var inte så kritisk i mina texter under BBL-åren.

om att fördela makten över tillgången till information, kunskap och upplevelser mellan människorna i
ett samhälle. Dessutom understryker Peter Alsbjer att
långt ifrån alla författare, böcker och bibliotek är goda
samtidigt som han drar paralleller till Sydafrika under
apartheidtiden och nazitiden i Europa.
Det får den flitige Biblistskribenten Jan Szczepanski,
fd bibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek, att
blixtsnabbt reagera. Han skriver via Biblist, som når
flera tusen e-postadresser, att Peter Alsbjer tycks ha
ett förakt för pappersböcker samtidigt som han understryker att ”Boken är helig och ingen får spotta på dem” Alsbjer bemöter påståendet på Biblist med att undra var
någonstans han påstått eller skrivit att innehållet i en
bok tryckt på papper på något sätt är sämre än den som
är förmedlad på annat sätt? Men när det gäller bokens
eventuella helighet erkänner Alsbjer att han är en kättare.
– Vari ligger det heliga? I papperet? I trycksvärtan?
Eller i innehållet? Min uppfattning är fortfarande att
innehållet, berättelserna och beskrivningarna, är mer
intressanta än formaten. Jag kan inte hitta något heligt
i boken Mein Kampf, oavsett om den finns på papper
eller som e-bok.
Men svaret från Szczepanski uteblir som det så ofta
gör när diskussionen är igång. Påståenden bemöts och
”den som sa det” duckar inför argument och frågor.
BBL frågar Jan Szczepanski om hur han, som nästan
dominerar som ensam omvärldsbevakare på Biblist, ser
på svensk biblioteksdebatt.
– Jämfört med Norge är debattklimatet bedrövligt.
Det är ju absurt att jag ska spela en så stor roll på Biblist, skriver Jan Szczepanski i ett mejl samtidigt som
han understryker att han gärna startar debatter men
att han inte alltid sitter inne med svaret.
– Debatt och kritik uppskattades inte under min tid
som anställd vid universitetsbiblioteket. Jag vet inte
hur många gånger jag fick backa och lova att exempelvis inte attackera KB. Överbibliotekarien hade fått
samtal om att mina inlägg inte uppskattades etc. Så
min vision om öppenhet och debatt som jag försökte
representera personligen, som en förebild, kanske fick
motsatt effekt.

Foto Kajsa Gilander

Vad ville du säga?
– Det har jag redan svarat på. Men om du inte har förstått vad jag vill säga har jag onekligen misslyckats med
artikeln.

– Min uppfattning är
fortfarande att innehållet, berättelserna
och beskrivningarna,
är mer intressanta än
formaten, säger Peter
Alsbjer.

Läs även Nick Jones
på BBL kommentar,
sid 26.
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Ett ögonblick, Behrang Miri …

Vad gör du nu i din frilansverksamhet?
– Efter en tid som kändes som att befinna sig i en krigsliknande situation är jag nu konsult och föreläsare. Jag
fortsätter att jobba för att få fler i Sverige att få tillgång
till kultur. Dessutom försöker jag hitta gemensamma
metoder för att jobba kring språkutveckling samtidigt
som man bejakar mångfalden, som t ex Abrahams barn
gör i Rinkeby eller projekt som förlag Olika bedriver.
Barnens rätt och barnkonventionen om alla barns lika
värde ligger mig varmt om hjärtat. Jag försöker vara en
röst för barn och unga utifrån deras perspektiv, både för
dom i miljonprogramsområden som i glesbygd. Det är
barnen jag brinner för!
När jag intervjuade dig i BBL nr 8/2011, inför ditt nya jobb i
Kulturhuset, sade du att du brinner för folkbildning och att
du tror att det alltid finns en pedagogisk innovativ metod som
passar för att böckerna ska nå ut till fler unga. Tror du fortfarande det?
– Absolut. Berättelser är livsviktiga för oss alla. Men vi
måste diskutera hur man jobbar med urvalsprinciper
och läsförståelse. Vi vuxna ska inte ta för givet att barn
påverkas av normer. Det gäller att hitta metoder och
inte prata över barns huvuden. Nya boktitlar ska flyttas
in – inte ut! Jag har egentligen formulerat detta hela tiden – att fler barn ska få ta del av fler berättelser från en
samtid som dom kan relatera till. Jag tror på att utveck18 | biblioteksbladet 02:2013
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… som blev riksbekant
efter att DN på
löpet skrev om
”bibliotekschefen”
som ville kasta
ut Tintin från
Kulturhuset – när det
egentligen handlade
om en flytt på några
meter som han som
konstnärlig chef
önskade… En flytt
av några seriealbum
från en barnhylla
på TioTretton till en
vuxen/barnhylla på
Serieteket.

Oman e-Tiedon Valtatie -seminaarikiertueemme lisäksi
osallistumme seuraaviin tapahtumiin ensi kevään aikana.

la och blicka framåt. Den traditionella folkbildningen
kan sättas i en samtida kontext. Jag kom nyss från LRF
där jag deltog i samtal om urbanisering – ett samtal som
kretsade kring förebilder och att ta del av varandras erfarenheter för att forma ett rättvisare Sverige.
Hur upplevde du tiden under den värsta hetsjakten? Kände du
att du hade stöd inifrån huset och från dina chefer?
– Jag vill inte tala om det. Det är över nu och jag blickar
framåt. Jag har bland annat tagit fram en utställning i
Kulturhuset kallad De nya svenska barnbokskaraktärerna
som jag ska jobba med fram till augusti. Det ska bli
spännande att vara med om att släppa in nya tankar.
Jag sysslar även med ord via musik, rap, hiphop och
sampling och ska bland annat vara med i Melodifestivalen. Den 23 februari röstas jag väl ut men jag vågar
jobba gränsöverskridande för att nå nya målgrupper.
Det finns ibland en ängslan för att ständigt vara ”rätt”
men jag trivs i olika sammanhang. Fram för fler samtal mellan olika grupper! Det är väl det jag brinner för
– att mötas och kommunicera – oavsett etnicitet, ålder,
funktionshinder eller vad det nu kan vara.
– Jag vill hitta fler ingångar och tror att man ska
sluta polarisera och sluta prata om vi och dom. Det är
viktigare att medvetandegöra, inkludera och diskutera
för att komma tillrätta med strukturella problem än att
utestänga vissa grupper. 
ÅE

Behrang Miri menar
att det handlar om
att flytta in istället för
att lyfta ut.

si
a.

Välkommen att träffa
oss på följande evenemang
Under våren och sommaren kommer vi att ha ett gediget
seminarieprogram för våra kunder – välkommen att
träffa oss och delta i våra evenemang här:
EIRA Conference, Stockholm, 21.-22.3.2013
SFIS vårkonferens, Malmö, 10.4.2013
Användarmöte för Summon-biblioteken, Malmö, 25.4.2013
Biblioteksdagarna, Örebro, 15.-17.5.2013
LM Boat Show, Stockholm-Helsingfors-Stockholm, 20.-22.5.2013
EAHIL, Stockholm, 12.-14.6.2013

Anmäl dig till e-info BoatShow redan nu! Det finns begränsat antal platser försäkra dig om din plats genom att reservera den i god tid.
Anmälan: http://www.lminfo.se/e-information/

LM Informationstjänst
LM Informationstjänst är den ledande informationsförmedlaren i
Nordeuropa. Vi erbjuder våra kunder prenumerationstjänster, tjänster
för användning och administration av e-resurser samt tjänster för
databaser och e-böcker. Våra kunder är akademiska och vetenskapliga
bibliotek, allmänna bibliotek, städer och kommuner, företag samt deras
informationsavdelningar.

Tänk industrilokal –
tänk bibliotek!
foto: henriette zorn

Av Henriette Zorn

Mekanisk verkstad, telegrafstation,
skivbolag och nu bibliotek –
Sundbybergs stadsbibliotek har blivit
biblioteket i Signalfabriken
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Den lite ruffiga industriella karaktären
har bevarats. Inga
hårdrestaurerade
ytor och de kraftfulla
pelarna blir skulpturer i rummet.

ust en dag i början av februari, när snön vräker ner och hela området i det som numera heter kvarteret Signalfabriken är bemängd med
byggnadsställningar och allt vad därtill hör på
en byggarbetsplats, kan man fundera lite över refrängen i Ulf Peder Olrogs gamla slagdänga ”Se Sundbyberg
och sedan dö…”.
Så värst gästvänligt är det inte i området där biblioteket bara för en knapp månad sedan flyttade in. Det
krävs emellertid inte så mycket fantasi för att föreställa sig hur det blir när hösten närmar sig, när ställningarna är borta och byggdammet lagt sig. Då kanske
också bibliotekets kommersiella grannar har kommit
på plats: butiker, gym, ett hotell och totalt 120 bostads
rätter.
Inne i biblioteket är dock det mesta på plats – ja, inte
caféet då som öppnar först i september i samband med
att biblioteket får en andra entré som komplement till
entrén ut mot Esplanaden. Just det här med caféet har
varit föremål för en mindre debatt och upprörda känslor. Café Helga i gamla biblioteket på Järnvägsgatan
var en kär och omhuldad mötesplats för många. Inför
flytten till Signalfabriken fanns en oro kring hur det
skulle bli med caféet. Inte bara huruvida det skulle finnas ett utan även om atmosfären som fanns i gamla
Café Helga, skulle kunna återuppstå i nya lokaler. För
säkerhets skull bildades en aktionsgrupp: ”Rör inte
vårt café” för att försäkra sig om att fiket i Signalfabrikens bibliotek skulle bli precis som café Helga på Järnvägsgatan. Man befarar att atmosfären går förlorad i
och med att caféet kommer att hyras ut av den privata
hyresvärden och inte som tidigare av biblioteket.
Bibliotekschef Margareta Engstrand ser fram emot
när caféet i Signalfabriken, beläget i anslutning till biblioteket och tidskriftsavdelningen, åter kan öppna men
är glad över att slippa vara hyresvärd som hyr ut i andra
hand.
Den festliga invigningen där 1 600 personer trängdes
för att ta del av allt det nya ligger ett par veckor tillbaka i tiden. Men studiebesöken avlöser varandra – runt
om i Sverige pågår renoveringar och nybyggnationer
av bibliotek och kulturhus och det är naturligt att man
vallfärdar till nyligen invigda bibliotek för att titta och
inspireras av kollegornas lösningar.

foto: henriette zorn

Äldre bild av byggnaden.

– I går kväll var Göteborgs stadsbibliotek här – de
provsatt varenda stol, berättar Margareta Engstrand.
Flytten gick alltså från Järnvägsgatan 26 där biblioteket huserat i 65 år. I lasset fanns bl a cirka 70 000
böcker och 15 anställda. Den nya besöksadressen är Esplanaden 10 som ligger i det som än gång hette kvarteret Plåten men som nu döpts om till Signalfabriken. I
de här kvarteren köpte tysken Max Siewert tomtmark
i slutet av 1800-talet och började bygga fabrikslokaler
för sina företag. I den industribyggnad som biblioteket
har flyttat in i låg Siewerts mekaniska verkstad AB Alpha eller ”Järn-Alpha” som det populärt kom att kallas.
Här tillverkades kabel och telefondelar, senare huserade stadens telegrafstation här och ännu längre fram i
tiden drevs både tryckeri och skivbolag under namnet
Alpha härifrån.

M

Öppna magasin i färgglad skrud.
foto: henriette zorn

innet av husets industriella historia
har man bevarat vid renoveringen. De
vackra, höga fönstren gör förstås sitt
för atmosfären. Annars har inrednings
arkitekten Karin Nyrén (som även inrett bl a Hallonbergens bibliotek och Dieselverkstaden) hållit sig till det
enkla med enhetligt vita väggar, mörka trägolv och vita
tak där armaturer, rör och ledningar inte har byggts in
utan löper synligt. Det bevarar takhöjden och ger rymd
och återknyter till den lite ruffiga industriella karaktären. Det förstärks också av att ytorna inte har restaurerats för hårt, ojämnheter och spår av tidens tand får
synas.
Biblioteket är i två plan, över 2 000 kvadratmeter stort, rymligt och därmed rustat för framtida besökstryck. Sundbyberg – till ytan Sveriges minsta kommun men den mest tätbefolkade – växer så det knakar.
Dagens drygt 40 000 invånare väntas öka till 60 000
åren kring 2020. Kristin Andersson, bibliotekspedagog,
berättar att hon träffar 39 BVC-grupper per år vilket är
mest i Stockholms län om man bortser från Stockholms
kommun.
– Någon har visst räknat ut att det föds ett barn om
dagen i kommunen. Och vi märker av trycket från
barnfamiljer, något vi tagit hänsyn till i planeringen av
det nya biblioteket, fyller Margareta Engstrand på.
I enlighet med detta men även med tanke på vikten
av barns och ungas läsning har den nya avdelningen
för barn och unga i det övre planet fått växa på be- ▸▸

Barnavdelningens specialdesignade bilderbokst(r)åg.
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▸▸ kostnad av vuxenavdelningen, där nästan
30 procent av beståndet har gallrats. Den
väl tilltagna avdelningen för barn och unga
slukar utan vidare ett par förskole- och
skolklasser utan att det nämnvärt påverkar
akustiken. De färgglada bilderbokstrågen
i form av tåg är specialdesignade av inredningsarkitekten och kan sättas i rörelse av
initiativrika ungar. Här finns en liten scen
för knatteuppträdanden, lekytor, anpassade
sittmöjligheter för både de mindre och de
större barnen samt verkstad/pysselrum.
Någon som gläder sig åt att den här avdelningen till ytan mer än har fördubblats
i jämförelse med hur det var i det gamla biblioteket, är
Mie Björklund som arbetar som barn- och skolbibliotekarie. Hon har precis delat ut kassar med Bokjuryböcker till en klass i årskurs 6 och en hel drös passerar med
sina bokkassar.
– Äntligen kan de verkligen få breda ut sig och ta
plats, något som jag verkligen har brunnit för, säger
hon.
Det övre planet rymmer större delen av bibliotekets
boksamlingar, här finns vuxenlitteratur, medier för personer med läsnedsättning, flera studie- och
konferensrum (alla namngivna efter Sundbybergskonstnärer) och – längs de stora
fönstren – läsplatser med utsikt mot stadsmiljön.
Här finns också ett öppet kompaktmagasin där besökarna kan botanisera bland alla
böcker som tidigare fanns i magasin tillgängliga endast för personalen. Det öppna
magasinet har blivit en rolig inredningsdetalj genom konstnären Jacob Dahlgrens
färgsättning. Samma färgsättning går igen i
hans ”bokstapel” – en gestaltning i anslutning till trappan som går mellan våningsplanen.
Entréplanet rymmer tidningar och tidskrifter, in- och utlåning, datorer och en
kaffeautomat – i väntan på det omtalade
caféet Signalen. Här finns yta för utställningar som snabbt kan anpassas till eve-

Margareta Engstrand,
bibliotekschef och
flyttgeneral.

En av de många
läsplatserna vid
fönster med utsikt
mot stadsmiljön.

nemang som författaraftnar och här finns
också babypöl – en särskild avdelning för de
allra minsta att krypa runt i eller bläddra i
pekböcker, lätt tillgänglig för föräldrar med
barnvagnar. Föräldrar kan botanisera bland
böcker på familjehyllan och har nära tillgång till micro för uppvärmning av barnmat.
– En sak som var viktig när vi tänkte
kring det nya biblioteket var en samlingssal
eftersom vi har så mycket program kring
läsning och läsfrämjande. Det fick vi inte
utan nu är samlingssalen mitt i biblioteket istället. En annan sak som var viktig var
transparens i lokalen, en överskådlighet som gör det
lätt att hålla koll på vad som händer i rummet. I det
gamla biblioteket fanns så många prång och vrår som
lockade till sig en del personer som man inte vill ha i
biblioteket, berättar Margareta Engstrand.
Hon är i färd med att summera en fyra år lång resa.
Det var på hösten 2009 som kommunfullmäktige fattade beslut om flytt av stadsbiblioteket i Sundbyberg till
kvarteret Plåten, numera Signalfabriken. Alecta pensionsförsäkringar hade köpt kvarteret av det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren och i samband med det
tecknades ett hyreskontrakt för biblioteket. Resan har i
stort gått bra, menar Margareta Engstrand. Flytten blev
visserligen ett halvår försenad men de datum för öppning och invigning som slogs fast hösten 2011, höll.
– Vi fick slåss för entrén ut mot Esplanaden, den ytan
ville kvarterets arkitekter inte släppa till. Till slut gick
det men det innebar att våra arkitekter fick rita om ett
antal gånger i början av projektet.
I samband med att man nu är i hamn i Signal
fabriken har man också bytt namn – från Sundbybergs
stadsbibliotek till Bibliotek Sundbyberg, dit alltså också
Hallonbergens fina bibliotek hör.
För bibliotekets del kan man säga att cirkeln sluts i
samband med flytten till det forna industrikvarteret.
För här, i dåvarande Stadshuset vid Torget, var nämligen biblioteket lokaliserat åren mellan 1932 och 1947,
innan man flyttade till Järnvägsgatan.
Tillbaka till där man en gång började. Men ändå
inte.■

Fakta Biblioteket i Signalfabriken
Yta: 2 022 kvm (572+1 450) varav personalutrymmen cirka 300 kvm
Medier: 76 000
Arkitekt: Anne Oresten och Philip Hjort/
VisbyArk
Inredningsarkitekt: Karin Nyrén/Nyréns
Arkitektkontor
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Konstnärlig utsmyckning: Jacob
Dahlgren med skulpturen/bokstapeln
Untitled endless writing (inspirerad av den
rumänske skulptören Constantin Brancusis
verk Endless column).
Flytt- och renoveringsbudget:
35 milj kronor + 4 milj för inredning.

Bibliotekarie
sökes
Rapport om
certifieringsprocessen

P

Rapporten Hbt-certifiering av Hallonbergens bibliotek går att ladda ned via
Regionbibliotek Stockholms hemsida.

Anställningen är på 60 %.
Läs mer om tjänsten på
www.oscarsforsamling.se
Sista ansökningsdag är
fredag 15 mars.

Studera till
bibliotekarie
i en spännande
miljö!
Masterprogram i

ABM
arkivvetenskap

biblioteks- och
informationsvetenskap
museologi

www.kultur.lu.se

å Hallonbergens bibliotek firade man i mitten av februari med en
certifieringsfest. Ty biblioteket är inte bara det första biblioteket
utan även den första kulturinstitutionen i Sverige som har blivit HBTcertifierat (se även BBL nr 4/2012). Det innebär att bibliotekets medarbetare har blivit godkända och certifierade av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.All personal har gått kurs,
man har sett över verksamhetens olika dokument och webbsidor, tagit fram
hbtq-rekommendationer, diskuterat, reflekterat och skaffat sig kunskaper om
normer, makt och identitet.
Att hbt-certifieras innebär således ett aktivt arbete med att skapa en öppen
och inkluderande verksamhet, att lägga grunden för ett normkritiskt arbetssätt och ett välkomnande och respektfullt bemötande.
Certifikatet är en garanti för att verksamheten arbetar för en god arbetsmiljö
och ett respektfullt bemötande utifrån ett hbt-perspektiv.
För att genomföra en hbt-certifiering – ett led i att arbeta för en jämställd
medborgarservice – sökte man och fick utvecklingsmedel om 100 000 kronor
från Svensk Biblioteksförening.
Hur själva certifieringen gick till och vad som hände i processen fram till
den – om det kan man läsa i en rapport skriven av Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare med inriktning biblioteket i lokalsamhället på Regionbibliotek
Stockholm. Under nästan ett års tid följde hon Hallonbergens biblioteks utvecklingsprocess, och agerade som bollplank för genusinspiratören och bibliotekarien Sofi Samuelsson som arbetar på Hallonbergens bibliotek och som
varit projektledare för hbt-certifieringen. Cecilia Bengtsson deltog även i den
utbildning i hbt-frågor som RFSL höll i.
Det som certifieringen bl a har inneburit, enligt rapporten, är att personalen
har fått ökad kännedom om att hbt inte handlar om sexuell läggning utan om
identitet och makt och att samhället i stort till övervägande del präglas av
heteronormen. Man har också fått ökade insikter om de egna värderingarna
och de stereotypa föreställningar som vi lite till mans bär med oss. Det har förstås också lett till att man har blivit medveten om bibliotekets maktposition,
styrd av normer.
Rapporten avslutas med en lista på tips och förslag för andra bibliotek som
är intresserade av att genomföra ett liknande värdegrundsarbete.
Det tar cirka 6–8 månader att genomföra processen. Certifikatet gäller i två
år och kan därefter förnyas.
Biblioteket i Hallonbergen fick även motta Sundbybergs stads jämlikhets
stipendium 2012 på 10 000 kronor för att man i linje med det politiska uppdraget verkar för en jämställd medborgarservice.
HZ

Oscars församlingsbibliotek på Fredrikshovsgatan
i Stockholm har ett brett
utbud av modern skönlitteratur, deckare, barnböcker,
biografier, andlig litteratur
mm. Hit söker vi en bibliotekarie.
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konferens för bibliotekarier
FOTO: Christer Edeholt

Temat för en
internationell
konferens i Amsterdam
i augusti förra året var
hur man arbetar för
att synliggöra hbtqmaterial på bibliotek.
Christer Edeholt,
Umeå stadsbibliotek
och sammankallande
i Svensk Biblioteks
förenings nätverk
för HBTQ-frågor på
bibliotek, deltog i
konferensen.
Av Christer Edeholt

Openbare-biblioteket
i Amsterdam var säte
för en internationell
konferens om hbtqfrågor.

V

i var omkring 150 personer från arkiv, bibliotek och museum från hela världen som samlades i Amsterdam för att delta i LGBTI ALMS
2012 – The Future of LGBTI Histories. LGBTI
står för lesbian, gay, bi-, trans- and intersexuals och
är den engelska motsvarigheten till det svenska hbtq
(homo-, bi-, trans och queer). ALMS står för Archive, Librarys, Museum, Special Collections.
Konferensen anordnades av IHLIA: Internationaal
homo/lesbisch informatiecentrum en archief. Deltagare och föredragshållare under konferensen var
arkivarier, bibliotekarier och museiintendenter. Förhoppningen är att museum, arkiv och bibliotek världen över ska lyfta fram och göra media och annat med
hbtq-innehåll synligt och lättillgängligt. Konferensen
uttryckte en ambition att år 2020 ska alla ungdomar i
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Europa och Norra Amerika som besöker någon kulturarvsinstitution kunna se sig själva som en del av samhällets historia. Man vill bidra till en utveckling som
gör att hbtq-världen blir en del av samhället och att
hbt-personer en dag, ska kunna känna sig respekterade
och kunna leva värdiga liv.
Det var tre intensiva och intressanta dagar med
många föreläsningar och presentationer av projekt
som varvades med så kallade break-outs där man kunde
diskutera mer. Problemställningarna kändes väldigt
besläktade oberoende av institutionens verksamhet.
Flera av hbtq-projekten görs ideellt, utanför ordinarie
arbetstid, av bibliotekarier och arkivarier. Projekten är
också ofta ekonomiskt beroende av insamlade medel
och prioriteras inte i den ordinarie verksamheten. I
vissa länder möts man av oförståelse och motvilja från

FOTO: Christer Edeholt

landets eller stadens styrning. Att lyfta och synliggöra
hbtq-media kan innebära att man arbetar med ”queering”, det vill säga att man tittar på det bestånd eller
den samling man har, med nya ögon; Att man ser och
tar fram det som man tidigare inte velat eller kunnat se
i konst eller litteratur.
Pawel Leszkowicz, konsthistoriker och curator, berättade om hur han arbetat med att hitta ett queert
perspektiv på Polens nationalmuseum. Han anordnade
bland annat utställningar och skrev konstböcker som
visade hbtq-motiv i den befintliga konstsamlingen –
motiv som tidigare har gömts undan, ignorerats eller
avfärdats som någonting annat. Leszkowicz framförde
också, som en slutkläm, en önskan om att en dag få göra
en queering av Vatikanens konstsamlingar och bland
annat lyfta fram den homo-erotica som där finns.
Många hbt-personer har varit, och är, tvungna att
leva tillbakadraget och osynligt och lämnar därför inte
spår i historien. Därför ser flera av arkiven som sin uppgift att få hbt-personer att berätta om och dokumentera sina liv för att på det sättet införliva hbt-personer
och hbtq-berättelser i historien.
På olika bibliotek har man gjort speciella avdelningar och hyllor för att synliggöra hbtq-berättelser, hbtpersoner och hbtq-kultur. På ett universitetsbibliotek
har man möblerat en avdelning med soffor i anslutning
till hyllor med hbtq-litteratur. Det blev en arena för
hbt-studenterna och användes också som ett sätt för
studenterna att komma-ut och bli mer öppna med sin
sexualitet.
Det var spännande att höra E G Crichton som arbetar som artist-in-residence på GLBT Historical Society i
San Francisco. Hon är alltså anställd som konstnär på
ett hbtq-arkiv. Ett stort projekt som hon jobbar med är
ett slags kontaktförmedling mellan döda hbt-personer,
som har personakter i arkivet, med nu levande konstnärer. Detta har resulterat i spännande utställningar
och konstuttryck. Den utvalda konstnären har fått gå
igenom det material som funnits i arkivet om den döda
hbt-personen, för att sen uttrycka det i en konstform.
En musiksatte till exempel en dikt som den döde hade
skrivit. De färdiga konstverken blir ett samarbete och
ett möte mellan avlidna och nu levande. Det kändes
som ett utmärkt sätt att levandegöra arkivmaterial.
Det var också givande att höra om likheter och olikheter mellan olika länder ifråga om hbtq-frågor och
hbt-personers situation. I Sydafrika, berättades det till
exempel, har homorörelsen fått följa med på vågen i
avskaffandet av apartheid. Juridiskt är därför Sydafrika
liberalt och tolerant för hbt-personer, även om det finns
mycket homofobi i samhället och bland allmänheten.
Allmänt kan man säga att alla på konferensen arbetar för att hbt-personer ska kunna spegla sig i historien
och vara inkluderade i den verksamhet som bedrivs på
arkiv, museum och bibliotek. Att tillhöra en historia
är ett betydelsefullt stöd för ens identitet. Vår historia
skapar vår framtid. Det är väldigt viktigt för hbt-personer att inte vara marginaliserade i samhället och det är
också väldigt viktigt för samhället att inkludera hbtpersoner och hbtq-kultur. ■

Pridefestivalen, som
sammanföll med
konferensen, fyllde
hela stadskärnan och
kändes som om det var
en angelägenhet för
hela staden.

IHLIA – Europas största hbtq-arkiv
IHLIA (Internationaal homo/lesbisch
informatiecentrum en archief) är ett
internationellt informationscentrum
och arkiv med hbtq-material, beläget
i Amsterdam och Leeuwarden i
Nederländerna. Det är det största
hbtq-arkivet i Europa. De har en katalog
med 100 000 titlar som rör hbtq. De
har böcker, tidskrifter, filmer, affischer,
konferensrapporter, årsskrifter och
föreningsmaterial.
På Openbare Biblioteek finns Ihliahomodok. Det som finns där är inte
till utlån, förutom det som står på
Rosa hyllan, som är en hylla med mer
populär och skönlitterär media.
IHLIA servar forskare, lärare och
privatpersoner från hela världen.
Man kan få tillgång till deras katalog
The Homosaurus för en liten summa.
De har ett nyhetsbrev med bland
annat den senaste forskningen och
olika utställningar. De organiserar
kulturaktiviteter som utställningar,
filmvisningar och annat.
Arkivet med särskild homo-inriktning
fanns redan före andra världskriget i
Amsterdam. Inför tyskarnas invasion
förstörde Amsterdamborna stora
delar av arkivet – det som fanns kvar
tog sedan tyskarna. Därför saknas
mycket av det historiska materialet.
Amsterdam verkar ha kommit långt
med att arbeta för inkludering av hbtpersoner och mot diskriminering,
homofobi och hatbrott. Det syns både
på biblioteket, det historiska museet
och utomhus i centrumkärnan. 2012
firade Homomonumentet 25 år.
Idén till monumentet kom på 1970talet när det var några som lade
blommor vid ett nationalmonument

till minne av alla homosexuella som
blev torterade och avrättade under
andra världskriget. Blomsterläggarna
blev då bortkörda och åtalade för
kränkning. Monumentet hedrar
nu alla som blivit utsatta för olika
hatbrott på grund av sin sexualitet.
Bredvid Homomonumentet finns The
Pinkpoint center, en turistinformation
speciellt inriktad på gaykultur.
Historiska museet har gjort en speciell
stadsvandring, PinkPerspectives
Amsterdam, som berättar om allt från
avrättningar av sodomiter till populära
gayställen. PinkPerspectives finns som
en nedladdningsbar app till smart
phones. Appen innehåller, förutom
berättaren, bilder, filmer och text.
Vandringen börjar vid museet och
slutar i Amsterdams äldsta gaybar, Café
Mandje. På Amsterdams historiska
museum finns också en replika av baren
i naturlig storlek.
Pridefestivalen, som fyllde hela
stadskärnan, kändes som om det var en
angelägenhet för hela staden. Det var
fester, konserter och annat i hela centrala Amsterdam, såväl utomhus som
inomhus. Det fanns regnbågsballonger
och det vajade regnbågsflaggor i varje
gathörn. Pridefestivalen anordnas av
en organisation som heter ProGay, och
som består av representanter från handeln, staden och olika föreningar. Polisen har ett speciellt projekt som heter
Pink in Blue.
Det fanns stora affischer där polisen berättade om sin verksamhet mot
hatbrott. På affischerna fanns också
speciella telefonnummer för den som
drabbats av hatbrott eller diskrimineCE
ring.
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”Vi måste bli bättre
på att prata om rasism”

ag har följt vinterns diskussioner om Lilla
Hjärtat och har skapat mig en bild av folkbibliotekens spridda och marginella bidrag genom
att pussla samman samtal med kollegor med
det som gått att läsa på tidningarnas kultursidor, i några olika tidskrifter och i olika sociala medier. En stor del
av pusslet saknas dock då jag tycker att folkbiblioteken
deltagit för lite i diskussionen. Att vi inte har deltagit är
i sig ett stort problem, men det gör det också svårt för
mig att säga något mer bestämt om var vi
faktiskt står i sakfrågorna idag. Jag trotsar
svårigheten genom att ändå förmedla några
tankar och iakttagelser kring det som jag
ser som bristande dialog samt med några
funderingar om förbättringsområden som
jag tycker vi på folkbiblioteken kan hämta
från Lilla Hjärtat-diskussionerna.
Nu då den mest intensiva diskussionen avtagit och nyhetens behag avklingat,
tycker jag dessutom att det är på sin plats
att påminna om att dessa frågor kommer
Nick Jones är bibliotekschef i
inte bara att på nytt aktualiseras, de är närHuddinge kommun.
varande hela tiden. Den självkritik som jag
tycker är passande blir bara fruktbar om vi
tar tillfället i akt och utvinner lärdomar så
att vi kan göra bättre framöver. I den här texten finns
det alltså ingen ambition att gräva vidare i hur just Lilla Hjärtat ska läsas och bedömas.
Personligen känner jag stark sympati för den som vill
diskutera rasismens verkningar, för den som befarar att
ens barn ska internalisera samhällets rasistiska strukturer och för de som ställer viktiga frågor och vill prata
om dem. Men för folkbiblioteket handlar det om mer än
sympatier. Folkbiblioteken kan inte utföra sitt uppdrag
utan att välkomna de individer och grupper i samhället
som vill gå in i en dialog med oss. Alla har vi formuleringar om jämlikhet, demokrati, likvärdiga villkor, ett
arbete mot rasism och för interkultur i vår styrning. Vi
ska ha medborgarna med. Utgå ifrån medborgarnas behov och önskemål. Vi ska främja inkludering och delaktighet. Om fler perspektiv, fler livserfarenheter och fler
livsvillkor kommer till tals kan det bara gagna folkbiblioteket och dem vi är till för. Det är inga lätta saker vi
har att göra med, men vi måste kunna hantera många
typer av dialoger och det kan aldrig vara en dygd att stå
opåverkade av ett samhälle och dess medborgare.
Men hur hanterar vi då dialoger där omvärlden stälNick Jones deltar i ett
ler kritiska och viktiga frågor till oss?
forskarseminarium
Det är en makthandling att benämna och definiera
vid REMESO (Institute
en problematik. En fråga ställs om rasism, problemafor Research on Migratiska stereotyper och hur folkbiblioteken och barnkultion, Ethnicity and
Society) i vår.
turen förhåller sig. Jag ser frågeställningen omformu26 | biblioteksbladet 02:2013

leras till att handla om censur och det fria ordet. Många
av dem som ställde de ursprungliga frågorna beskrivs
sedan som censurivrare, hätska och överkänsliga. De
som ifrågasätter görs i ett svep till en motpart som avvisas genom att de betecknas som dogmatiska princip
ryttare och formalister, redo att förändra, förbjuda eller
avskaffa sådant som inte svarar mot de egna princip
erna. Just så avvisas ofta någon som vänder sig mot
rådande tradition, etablerade maktförhållanden och
gammal vana. Att använda makt på detta sätt är ett
effektivt sätt att omintetgöra en annan persons/grupps
problemformuleringar och frågor och där
igenom
säkerställa den rådande ordningen. Lilla Hjärtat-diskussionen kan lika gärna tolkas som att den rådande
ordningen säkerställts, som att det var en signal om att
förändring är nödvändig. Att så få folkbibliotek klarade
av att möta och stanna kvar i den ursprungliga frågeställningen och gå in i en konstruktiv dialog kring den,
säger mest om folkbiblioteket och mycket mindre om
den som ställer frågan. Hade vi varit trygga och genomarbetade i ståndpunkterna, varit öppna för andras erfarenheter och villiga att omvärdera, ompröva och förändra så hade inte en dialog varit så svår.
Här är några av mina funderingar kring vad vi kan ta
med oss från diskussionen om Lilla Hjärtat:
• Vi måste fördjupa förståelsen för hur det vi gör på
folkbiblioteken påverkar ett samhälle och påverkas av
ett samhälle. Detta sker i det dagliga och det är en relation som vi måste bli mer medvetna om då allt vi gör
på folkbiblioteken, görs inom ramen för denna relation. I detta arbete ingår också den egna förståelsen för
uppdragen vi har och som är formulerade för att vara
relevanta – en del på kortare sikt och en del på längre.
Och hur uppdragen ska tolkas i relation till en rad olika
samhällsfrågor.
• Vi måste bli bättre på att prata om rasism utan att
förlägga rasismen till andra kroppar och platser än de
egna. Vi måste inbegripa oss själva i en diskussion om
rasism utan att känna oss angripna. Här tror jag att jag
som chef har stora möjligheter att poängtera behovet
av dessa samtal och bereda tid och plats åt dem. Kan vi
i dessa samtal placera in oss själva i den struktur eller i
det sammanhang som behandlas, blir det snart så komplext att vi omöjligt undgår att se behovet av dialog.
• Vi måste öka förståelsen för de maktrelationer som vi
ingår i och den position vi har. Vi är tjänstemän och experter som genom aktiva val kan välja in och välja bort.
Det är en maktposition som måste tas om hand på ett
ytterst ansvarsfullt sätt och då tycker jag även att vi
måste välkomna ansvarsutkrävning, dvs kunna redo-

Litterära evenemang
i bokhandeln
Sista ansökningsdag 2013: 25/3
visa vad man gjort, hur man gjort och varför man gjort det. Vi har
ett stort ansvar att i dialogen kunna förmedla principer och grund
för vår maktutövning.
• Vi måste bli mer medvetna om en representationsproblematik. Vi
som arbetar på folkbiblioteken är inte nödvändigtvis representativa för den mångfald bakgrunder, livsvillkor och livserfarenheter
som tillsammans utgör det svenska samhället. På sikt kan detta
förhoppningsvis åtgärdas med mer medveten rekrytering till utbildningar och till våra arbetsplatser och genom att samhället förändras. Men vi måste samtidigt förstå det vi idag representerar och
att de egna historierna, sammanhangen och villkoren påverkar det
vi ser och hur vi förstår och sorterar frågor.

Läsfrämjande insatser

Sista ansökningsdag 2013: 27/3 och 17/10

Inköp av litteratur till
folk- och skolbibliotek
Sista ansökningsdag 2013: 8/4

Ytterligare information
www.kulturradet.se/bidrag

Enskilt och gemensamt – vad gör vi nu? Har någon av er gjort något
som vi andra kan lära oss av? I Huddinge har vi en plan för det stora
arbete som ska göras, men arbetet ligger framför oss. Och för egen
del har jag satt mig i skolbänken igen.

annons_biblioteksbladet.indd 1

Vi utbildar framtidens bibliotekarier.

2013-02-11 11:06

Läs biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet
höstterminen 2013.
Program
Biblioteks- och informationsvetenskap 180 hp, helfart/campus

Kurser
Bibliotek och skola i samverkan kring läsmiljöer och informationskompetens, 15 hp
Informationspraktiker för ledarskap inom kollaborativt arbete, del I, 7,5 hp
Informationspraktiker för ledarskap inom kollaborativt arbete, del II, 7,5 hp
Kulturarvsdigitalisering, 15 hp
Mer information: Lnu.se/KGBOA
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Månadens uppsats

MarieLouise Samuelsson

Inget tuggummi och privata samtal…
Policydokument om bemötande på biblioteken visar hur ansvariga, kommun
och biblioteksledning, vill att verksamheten ska fungera. Men i dokumenten
finns också ”dolda policyproblem” med detaljerade krav och förväntningar på
bibliotekspersonalens ”allmänna uppförande”.
”En policy är ett dokument som uttrycker en organisations värdegrund och som ska vara ett stöd för de anställda i deras arbete”. Det är den definitionen (av policy) som är utgångspunkten i Åsa Malms uppsats ”Stå
inte och häng!”. En undersökning av bemötandepolicyer på
svenska folkbibliotek.
Materialet utgörs av insamlade policydokument från
33 folkbibliotek. Samtliga 290 kommuner kontaktades
och av de 140 som svarade var det 107 som uppgav att
det inte fanns någon (skriven) policy, men att man arbetar aktivt med bemötande.
15 av de 33 dokumenten i undersökningen har formulerats av kommunledningen (ungefär hälften utgjordes
då av riktlinjer som gäller all kommunal verksamhet,
de övriga av utdrag ur biblioteksplanerna). Resterande
18 dokument var utarbetade av biblioteken,
av bibliotekschefen ensam eller i samar
bete med personalen.
Åsa Malm
En övergripande frågeställning i uppsat”Stå inte och häng!”
sen är vad ”bemötande” på bibliotek inneEn undersökning av
bär. Ett lika övergripande svar blir att ”bebemötandepolicyer på
mötande” i princip innebär allt som har att
svenska folkbibliotek.
göra med kontakten mellan bibliotek och
medborgare.
Magisteruppsats, biblioteksoch informationsvetenskap.
I litteratur och tidigare forskning som
Högskolan i Borås, 2011.
författaren använder återfinns två huvudperspektiv på bemötande, dels ett medborgerligt etiskt, dels ett marknadsföringsperspektiv. Istället för traditionell marknadsföring (i syfte att sälja till så många som möjligt)
tillämpas snarare ”relationsmarknadsföring” – det vill
säga att skapa goda relationer till de ”kunder” man
redan har – när det gäller biblioteksverksamhet.
Åsa Malm argumenterar själv mot begreppet kund.
Hon väljer termen besökare, men påpekar också att den
inte är ideal, bland annat anser hon att en digital användare kan vara svår att definiera som besökare.
Besökare är också det mest frekventa ordet i dokumenten, jämfört med brukare, låntagare, kund och
användare. Det sistnämnda förekommer endast i två
dokument. Samtidigt noterar författaren att användare framstår som det vanligaste begreppet i biblioteksforskningen.
För att analysera bemötande använder författaren
28 | biblioteksbladet 02:2013

tre modeller hämtade från Maj Klassons avhandling
”Högskolebibliotek i förändring” (1984), modeller som
modifierats för att stämma med de folkbibliotek som
policydokumenten avser.
De tre kallas marknadsmodellen, (kunden beställer,
bibliotekarien verkställer), förmyndarmodellen (be
sökaren är objekt för bibliotekariens omhändertagande)
och samspelsmodellen, (där bibliotekarie och besökare
samarbetar utifrån bägges kunskap och erfarenhet).
Som förväntat återfanns inslag av samtliga modeller i
policyerna, med klar övervikt för samspelsmodellen.
Av de förväntningar och krav på personalen som kan
utläsas av policydokument är de flesta kopplade till
”respekt”, som att respektera besökares olikheter och
att visa barn samma respekt som vuxna. Andra förväntningar formuleras med ord som empatisk, lyhörd, engagerad, professionell, intresserad, kunnig, tillgänglig,
korrekt, vänlig, kompetent, positiv, hjälpsam, tålmodig.
Syftet med en policy är att stödja personalen för
bästa möjliga bemötande av besökare samt att alltså
förmedla tankar och värdegrund. Bland annat utifrån
det blir det intressant att Åsa Malm identifierar vad
hon kallar ”ett dolt policyproblem”, som handlar om
regler för hur personalen ska uppföra sig.
De biblioteksinterna dokumenten visar nämligen på
detaljerade synpunkter på personalens ”allmänna uppförande”: Man får inte tugga tuggummi under tjänstgöring i disken, inte använda starka parfymer och i fem
bibliotek gäller enhetlig klädsel eller namnskylt. Tre
bibliotek betonar att disken ska vara välstädad samt fri
från privata föremål. Privata samtal ska undvikas, både
i disken och ute i lokalen.
På vissa bibliotek får man inte lämna disken under
sitt pass. På andra bibliotek däremot förespråkar man
att personalen ska ”cirkulera” och på så vis vara mer
tillgänglig för besökarnas frågor.
Flera policydokument poängterar att personalen ska
vara sysselsatt, ”det ser illa ut om vi står och hänger”
och det är alltså utifrån detta som uppsatsen fått sin
titel. En av slutsatserna blir också att det finns fler
regler för hur personalen ska bete sig när det är lugnt i
biblioteket än när det är stressigt.
En särskild frågeställning är vad policyerna (som
samlades in under 2010) säger om digitalt bemötande

Krönika

Erik Stattin

Känner du dig
som en bedragare?

J

och där är resultatet magert. I de dokument som handlar om policy för all kommunal verksamhet nämner
fem av sju e-postförfrågningar, och då relaterat till
inom vilken tid e-post ska besvaras. I de interna biblioteksdokumenten nämner fem av arton samma sak,
i övrigt är digitalt bemötande uppenbarligen en ickefråga. Samtidigt påpekar författaren att ett arbete pågick för att ta fram riktlinjer för användning av sociala
medier och att policyerna därför kan revideras.
Vad gäller både policydokumenten och uppsatsen
kan man till sist reflektera över användningen av
själva ordet ”policy”. Att detta inte problematiseras är
i och för sig logiskt då policy och policyanalys är etablerade vetenskapliga begrepp, men det är språkligt
sett knappast något smidigt inlån från engelskan. ”Policy” alstrar exempelvis den svårsmälta pluralformen
”policyer”. SAOL klassar visserligen detta som korrekt,
men uppmanar samtidigt till att använda ”riktlinjer”.
istället för ”policy”

ag vill inte bidra ytterligare till diskussionen om bibliotekarieidentiteten. Men jag kan inte låta bli att dela
med mig av det här som jag tror många
känner igen sig i. Jag har upplevt att ett vanligt
förekommande samtalsämne förtroligt mellan
bibliotekarier är ”när ska de komma på mig”känslan. Jag har haft både samtalen och känslan. Det kanske inte är sådant som diskuteras i
offentliga fora, men väl över en Zlatopramen på
valfri pub med dimmat ljus.
Därför blev jag så glad när jag nyligen hittade en förklaring – en närmast
medicinsk diagnos – för det här: Bedragar-fenomenet, eller BF. Det här är något som identifierades redan för trettio år sedan av psykologiforskare så det här
kanske bara var nytt för mig när jag upptäckte det i en kommande studie om
”upplevd otillräcklighet” hos amerikanska bibliotekarier*. Jag tänker inte gå in
på några psykologiska förklaringar men en del har identifierat BF i högre grad
bland akademiker hos vilka nyckeln till framgång anses vara att framstå som
intelligenta. Systembibibliotekarier har lustigt nog visat sig lida i högre grad av
BF. Unga och nya bibliotekarier likaså. Den mesta forskningen om fenomenet
har gjorts bland kvinnor i näringslivet, men det finns inga belägg för att kvinnor är mer drabbade (däremot är det vanligare att män är genuina bedragare).
Jag spekulerar i om det är vanligt hos bibliotekarier i ”icke-traditionella” roller där man förväntas kunna saker som man definitivt inte har utbildat sig för,
men icke desto mindre har man en makalös förmåga att anpassa sig efter den
ständigt skiftande miljö som man befinner sig i. Alla du försöker hjälpa är experter på sina ämnen, men vad kan du egentligen?! Kanske är man också lite
av en perfektionist. Det första, eller ens tredje, utkastet till den där rapporten
du skriver duger aldrig i dina ögon. Har man otur har man också en chef som
aldrig blir nöjd.
BF är upplevelsen av att inte känna sig ha förtjänat en position trots att man
faktiskt har det! Man känner att man har lurat andra att överskatta förmågan
hos en själv; skyller gärna på tur eller att någon bara har gjort fel i bedömningen; och framför allt känslan av att man snart kommer bli påkommen. BF leder
till ångest, dåligt självförtroende och är en allmän psykologisk plåga. I sin mest
extrema form leder den till sämre livskvalitet och nöjdhet på jobbet. Vem som
helst hör ju att det här inte är bra.
Man kan naturligtvis diskutera vad det beror på att detta är så vanligt bland
bibliotekarier, men desto viktigare är att prata om vad man kan göra åt det.
Mentorskap är så klart bra (erfarna chefer lider mindre av BF), en bra feedbackkultur likaså. Men här är ett konkret förslag: på ert intranät, om ni har ett, starta en sektion där man kan plita ner beröm man har fått när man gjort något
bra. Det viktiga här är att man själv ska skriva det, inte någon annan.
Om det inte är möjligt kan du alltid komma till Anonyma Bedragares
månatliga möten på Bishop’s Arms. Kodfrasen vid dörren är: Catch Me If You
Can.

* M Clark, K Vardeman och S Barba: Perceived Inadequacy: A Study of the Imposter
Phenomenon among College and Research Librarians. College & Research Libraries.
Accepterad: 14 december, 2012; Förväntat publiceringsdatum: 1 mars, 2014.
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Utblick

Tottie Lönn

KENYA

USA

Bokkameler

Vapenbekymmer

Library Service i Kenya har utvidgat sitt
”Camel Mobile Library”. Redan 1996 startade nationalbiblioteket denna service för
att förbättra läs- och skrivkunnigheten
i avlägsna byar och nomadbosättningar
runt städerna Garissa och Wajir. Sedan dess
har verksamheten vuxit. Nu har man nio
bokkameler och tre dagliga karavaner. En
kamel bär ca 200 böcker. Vanligtvis lånas nu
böcker ut till elever som studerar engelska
efter den nationella undervisningsplanen.

Topeka och Shawnee County Public Library
i Kansas har bekymmer med sin säkerhetsplan och sina bestämmelser om att man
inte får bära dolda vapen inom bibliotekets
väggar. En f d sheriff i styrelsen klagar över
att han måste lämna sitt vapen inlåst i sitt
fordon varenda gång han ska gå in i biblioteket. Styrelsen bör tänka ett varv till kring
sin säkerhetsplan, hävdar han.
Detta är bara en av många rapporter om
vapenbekymmer på bibliotek.
Inte så konstigt att det är svårt för president Obama att få igenom vapenbegränsningar!

(American libraries 2013: januari/februari, m fl)

KINA
Litterärt krig
Förhållandet mellan Japan och Kina är
som bekant något frostigt på grund av
territoriella tvister om en liten ögrupp i
Östkinesiska sjön, kallad Senkaku i Japan
och Diaoyu i Kina. Protesterna tar sig
många och oväntade uttryck. De har nu
också spridit sig till den litterära världen.
Japanska romaner och böcker om Japan
har tagits bort från Pekings bokhandlar. Nu
kan man inte längre köpa t ex Murakamis
bäststäljare IQ84. Myndigheterna pressar
förlagen att inte ge ut böcker som handlar
om Japan eller som har skrivits av japanska
författare. Det är vanligt att sådana påbud
kommer vid internationellt känsliga tillfällen men de brukar vara kortlivade, skriver
bl a The Guardian.

MALI
Kulturarv räddat
Uppskattningsvis 28 000 biblioteksmedia
från Ahmed Baba Institute smugglades
listigt ut ur staden Timbuktu på åsnor av
bibliotekarier och en säkerhetsvakt. Familjerna i Timbuktu är av tradition vana vid att
rädda undan sina värdesaker på liknande
sätt närhelst det är fara å färde. Marodörerna lyckades bara bränna några hundra
dokument som det dessutom finns digitala
säkerhetskopior av. På så sätt räddades
Ahmed Baba Institutes bibliotek, skriver
bl a New York Times.
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RYSSLAND
Farlig bok
En 55-årig bibliotekarie i Novokuznetsk
i Sibirien ställdes inför rätta i november
och fick böta 2 000 rubel eftersom hon på
begäran lånat ut en bok som var förbjuden.
Det hjälpte inte att hon försvarade sig med
att hon vid utlåningstillfället inte visste
att boken stod på den federala listan över
förbjudna böcker. Vad var det för bok och
vilken författare? Det vill polisen inte avslöja med motiveringen att det kunde väcka
onödigt intresse för extremistlitteratur,
skriver RIA Novosti.

THAILAND
World book capital
Från och med april i år och ett år framåt är
Bangkok World Book Capital och efterträder då Yerevan i Armenien. Staden har
utsetts av UNESCO med motivering att den
uppmuntrar ”the development of reading
for all”. Neilson Hays Library har sedan 2011
varit plats för Bangkoks årliga litteraturfestival med både lokala och internationella
författare. Stora bokhandelskedjor som
den japanska Kinokuniya och Asia Books
har böcker på engelska och thailändska i
bekvämt inredda butiker. Det finns också
antikvariat som erbjuder böcker på många
olika språk samt moderna bokkaféer med
internet, kaffeservering och läshörnor. De
har en framtoning ”mindre av bokhandel
än biblioteksexperiment”, enligt BBC.
Bangkok är den trettonde staden som
fått hedersbenämningen World Book Capital. Madrid var den först valda år 2001 och
därefter beslutade UNESCO att göra World
Book Capital City till en årligt återkommande utnämning. International Publishers Association, International Federation
of Library Associations and Institutions
och International Booksellers Federation
deltar i nomineringarna för att säkerställa
att alla tre delarna av bokbranschen är med
i valet.

(www.americanlibrariesmagazine.org.)

Låntagarstudie
Vi vill ha allt! Böcker, tillgång till teknik
och personlig referensservice. Så skulle
man kunna sammanfatta rapporten
”Library Services in the Digital Age”, gjord
av Pew Research Center. Rapporten visar
att amerikanarna anser att fri tillgång till
teknik, tryckta böcker och referensservice
är samtliga ungefär lika viktiga. 80 procent
anser att det är ”mycket viktigt” att låna
böcker och värderar hjälp från referens
bibliotekarier lika högt. Nästan lika många,
77 procent, värdesätter också fri tillgång till
teknik och internet som ”mycket viktig”.
Tillfrågade om vad de faktiskt gjorde när de
var på biblioteket, svarade 73 procent att de
lånade böcker. Även om de hade reserverat
material online stannade de och använde
biblioteket ytterligare. Trots all digital
service var de intervjuade angelägna om att
ha det fysiska biblioteket som ”samhällets
vardagsrum”.
Rapporten baserar sig på telefonintervjuer, genomförda på både engelska och
spanska. Ett representativt urval av 2 252
personer från 16 år och uppåt deltog. Möjligen tillhör en större del av de tillfrågade en
yngre generation som vanligtvis använder
bibliotekens teknik mer än de äldre. De
dåliga tiderna kan också ha bidragit till att
många i befolkningen återupptäckt biblioteken och vad dessa erbjuder. Undersökningen ingår i ”Pew Internet and American
Life Project”
(www.ala.org m fl)

Recensioner

Red. Anders Burman, Per Sundgren
Svenska bildningstraditioner
Bokförlaget Daidalos, 2012

Södertörns högskola har
de senaste åren ordnat
välbesökta seminarier
om bildning och folkbildning. Initiativen har
väckt stort intresse och
nu har Anders Burman
och Per Sundgren, idéhistoriker och forskare
vid högskolan, gett ut
antologin Svenska bildningstraditioner (2012)
ägnad bildningsbegreppet.
I den belyser fjorton svenska forskare
med olika bakgrund och från olika discipliner vad bildning och folkbildning har
betytt historiskt och vad begreppen kan
innebära idag. De flesta artiklarna handlar
om enskilda personer men några belyser
bildning inom olika områden. ”Traditioner” ska inte uppfattas som att alla artiklarna tar upp ämnet ur historiska aspekter,
snarare så att författarna ser bildning som
ett dynamiskt begrepp som har omtolkats
och utvecklats under åren.
För den som föga reflekterat och har
slängt ord som folkbildning och bildning
omkring sig men inte har läst idéhistoria
(t ex jag själv), är denna antologi ett fynd. I
inledningen menar Burman och Sundgren
att det ekonomiska nyttotänkandet och
den överallt förekommande målstyrningen
har väckt reaktioner och medfört en renässans för bildningsidealen. Det innebär
dock inte att bildning är ett entydigt och
väldefinierat begrepp, tvärtom, det är
mångfasetterat, fyllt av motsättningar
och kontroversiellt. Men det finns några
drag som kännetecknar bildning, oavsett
sammanhang. Det är en mänsklig strävan,
en process utan slutmål, individuell men i
dialog. Burman och Sundgren går kortfattat
men lättbegripligt igenom några viktiga
bildningstraditioner som bakgrund till
bokens artiklar.
Huvuddelen av artiklarna behandlar
alltså författare, folkbildare och kulturpersonligheter som Carl Adolph Agardh.
Denne var biskop i Karlstad under första
halvan av 1800-talet och arbetade bland

mycket annat för en gemensam folkskola
för barn från alla samhällsklasser (och låg
bakom uppbyggnaden av ett helt system av
sockenbibliotek, vilket dock inte Sven-Eric
Liedman nämner). Andra med engagemang
för folkbildning som får sin artikel är Ellen
Key, Oscar Olsson, Manfred Björkquist, Emilia Fogelklou och Bengt Nerman.
Mats Myrstener tar i sitt bidrag upp den
”socialkonservativa” (?, enligt min mening
snarare kulturkonservativa) och idealistiska Valfrid Palmgrens syn på bildningsfrågan och jämför den med Stockholms
stadsbiblioteks förste stadsbibliotekarie
Fredrik Hjelmqvists. Hjelmqvist och
Palmgren hade, enligt Myrstener, samma
folkbildningsideologiska (kristet humanistiska) grundsyn, men Hjelmqvist måste naturligtvis försöka förena sin bildningssyn
med den högst konkreta uppgiften att som
tjänsteman skapa en effektiv biblioteks
organisation med hög utlåning.
De artiklar som är tematiska tar upp vitt
skilda ämnen. Kerstin Rydbeck lyfter fram
kvinnornas fria bildningsarbete i en sfär
helt dominerad av män. Erik Tängerstad
skriver om de tidiga folkhögskolorna och
Johanna Ringarp analyserar bildningssynen i de senare läroplanerna. Niklas
Eriksson skärskådar det vissa folkbildare
föraktfullt kallar ”halvbildning”.
Sammantaget finns här både relativt
konkreta artiklar och mera renodlat teoretiska av Donald Broady, Shamal Kaveh och
Bernt Gustavsson, med många aspekter på
bildningsbegreppet. De flesta är lättillgängliga även för icke-specialisten. Boken borde
vara av stort intresse för bibliotekarier, för
”självbildning” eller för gemensamma diskussioner i exempelvis en tidskriftsklubb i
personalgruppen.
Anders Burman och Per Sundgren har
också redigerat antologin Bildning: texter
från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman (2010)
med källtexter till bildningsdiskussionen.
Lena Lundgren
F d utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm

Tommy Olsson, Barbro Thomas, Margareta Törngren
Bibliotekens vänner: om vänföreningar vid svenska bibliotek
Biblioteksmuseet i Borås, 2012

Pensionerade lärare som
i all välmening går in och
jobbar gratis på bibliotek
i snåla kommuner som
inte tycker sig ha råd
att betala bibliotekarie
löner. Den skräckbilden
av ”biblioteksvänner”
målades upp för oss
BHS-studenter under utbildningstiden. Ett
direkt hån mot en utbildad och profes
sionscentrerad bibliotekarie. Amatörer som
saboterar löneutvecklingen. Men naturligtvis kan vänföreningar se ut på olika sätt.
De kan aktivt kämpa för ett litet biblioteks
fortlevnad, med namninsamlingar och
insändare i lokalpressen. De kan arrangera
kulturarrangemang i bibliotekslokalerna
och på så sätt locka dit fler besökare, de kan
göra biblioteket mer känt och behövt.
Skriften Bibliotekens vänner, som snarare
är en lista än en bok, är resultatet av en inventering av vilka vänföreningar som finns
och har funnits som författarna har gjort i
samarbete med Biblioteksmuseet i Borås.
Kanske är det snarare fråga om en exempelsamling än ett seriöst försök att få med
allt? Bara i Lund, där jag bor, finns åtminstone två vänföreningar som inte kommit
med i boken. Under åren har föreningarna
antagit olika skepnader och ägnat sig åt
olika frågor. Det började 1918 med Samfundet Linköpings stiftsbiblioteks vänner.
Författartrion konstaterar i boken att få
av dessa bibliotekskramargäng har varit
särskilt framgångsrika, och sällan under
▸▸
längre tid. Men kanske betraktar man då
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Utlån av prostituerad i Skurup

Skurups bibliotek skulle under mars månad ha erbjudit utlån av en prostituerad under
▸▸ problemet från fel håll. Det är ju, egentinitiativet ”låna en levande bok”. Men evenemanget fick skjutas på framtiden efter
ligen, inte självklart att det ska uppstå
kritik.
sådana föreningar alls. Så redan att de finns
Skurups bibliotek har tidigare lånat ut en
och har funnits betyder någonting.
människor som står för något som många
djurrättsaktivist, en militär och en lesbisk
Idag är andra aktörer bättre på att
kanske har fördomar om.
kvinna – ett uppskattat inslag på den lilla
erbjuda hjälp med det som man använde
– På en liten ort kan det vara viktigare
orten. Inspirationen kommer från ett danskt
folkbiblioteken till förr i tiden. Ingen
än någonsin att bjuda in till samtal för att
antivåldsprojekt: Låna en fördom för att få
referenssamling kan tävla med Wikipedia
komma tillrätta med intolerans och rasism. Vi
större kunskap. Men eftersom det stod yrkes- gör vad vi kan och bedriver bland annat toleoch Google Translate. Man behöver inte
grupp i evenemangskalendern reagerade en
ransprojekt i skolan, säger bibliotekschefen
fotostatkopiera på biblioteket idag, det är ju
av lokaltidningarna och kritiserade ordvalet:
Magnus Rydlöv.
bara att scanna och e-posta. Inom en överkalla prostitution
för ettBo
yrke.Eriksson
Kerstin Wallner berättar att projektet bytt
framtid kommer vi att
intestart
att läsai nr 9att
ng i 12 nrskådlig
av Biblioteksbladet
med
2012
enl. ök med
Bibliotekarien Kerstin Wallner, beklagar
namn till levande bok för att signalera att man
böcker, tidskrifter och tidningar på papper.
valet av ord.
inte vill bidra till fördomar.
Vi kommer att logga in på någon sorts ”bibda, i början
avoch
tidningen.
– Det har gått för snabbt kring publice– När en av biblioteksmedarbetarna berätliotek”
ladda ner eller streama. Men det
ringen och den olyckliga formuleringen står
tade om sin väninna som tjänat pengar på
kommer inte att ske på ett bibliotekarie
ingen av oss bakom. Men det tråkigaste är att att sälja sin kropp, nappade vi. Det kunde ju
bemannat fysiskt bibliotek, med kostnader
själva tanken, att låna en levande bok för att
vara ett unikt tillfälle för allmänheten att få
för löner osv. När det gäller lästips föredrar
slå hål på fördomar, istället får motsatt effekt, veta mer om ett slags ofrivilligt arbete som
de flesta redan nu att få dem från tv eller
menar Kerstin Wallner och konstaterar att
ofta sker i det fördolda. I Bibliotekens defavoritbloggaren snarare än från biblio
hädanefter gäller det att välja sina ord.
mokratiska uppdrag ingår det att upplysa
tekarien. Så vad är det bibliotekskramarna
Följande text publicerades i kommunens
människor. Möten kan leda till att samhället
ska krama? Det är något undflyende
evenemangskalender:
utvecklas i en än mer demokratisk riktning,
elektroniskt. Knappast bibliotekariens kött
”9 mars. Vi fortsätter med yrkesgrupper
menar Kerstin Wallner.
och blod, knappast bergen av oläst pappersunder bokstaven P. Den här lördagen kanske
Biblioteket i Skurup kommer även fortsättmedia. Men kanske lokalerna, de varma
ningsvis att låna ut levande böcker och stopdu får möta en poet, parkeringsvakt och prokommunala vardagsrummen?
stituerad. Nu har du chansen att ställa frågor
par inte utlån av en prostituerad på grund av
Jan Hoff
om deras arbetsliv”.
moraliskt indignerade röster. Vill en prostiS:t Larsbiblioteket, Lund
Den prostituerade byttes dock senare ut till tuerad berätta om sitt liv, kan den som vill
en politiker.
komma och lyssna.
Biblioteket har tidigare lånat ut en polis,
– Det är vi alla på biblioteket överens om,
pilot och präst som berättat om sina yrken
menar Magnus Rydlöv och Kerstin Wallner.
Wa
ÅE
och man kommer att fortsätta att låna ut
gn
e
rPh
on
e

Fler får jobb

WagnerGUIDE - vägvisare i mobilen

www.wagnerform.se
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Fler nyutexaminerade bibliotekarier från Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås får jobb
jämfört med förra året och dessutom får de anställning snabbare. Det visar en nygjord undersökning bland studenter som slutade för ett år sedan.
Undersökningen har genomförts för andra året i rad. Det har skett via telefonintervjuer med
studenter som gick bibliotekarieprogrammet 2008–2011.
År 2011 hade drygt 80 procent fått jobb jämfört med 66 procent år 2010. Och antalet som fått
en anställning inom sex månader har också ökat: År 2010 var det nästan 49 procent, år 2011 var
det 55 procent.
En ökning som sticker ut gäller antalet anställda vid skolbibliotek: från 6,5 till 31,2 procent på
ett enda år. Att fler anställs kan ha ett samband med lagändringen i skollagen för ett år sedan.
Undersökningen visar också att det är betydligt fler män som studerar till bibliotekarie numera. År 2011 utgjorde de 36 procent av studenterna.
Svarsfrekvensen på undersökningen var hög, 82 procent.
HZ
Läs mer på http://tinyurl.com/clhyn89

notiser
Bibliotekskämpe
föredrar e-böcker

Barn- och
ungdoms
strategi

illustration Raija Hellwig

81-årige Olle Holm var en av de drivande bakom
föreningen Bokstödet som stoppade nedläggningen
av Järnåkrabiblioteket i Lund. Men själv går han inte
så ofta till biblioteket för att låna böcker.
– Jag föredrar att köpa och läsa e-böcker i mobilen och i min Ipad. Än så länge är det enklare för
mig att köpa e-böcker än att gå den krångliga vägen
via biblioteket, säger Olle Holm som arbetat som
ögonläkare.
Under hela sitt yrkesverksamma liv har Olle Holm
haft ett naturligt förhållande till bibliotek. Dels som
synrehabiliteringsläkare, dels som lektor och in
stitutionsansvarig vid Malmö högskola. I sitt yrke
har han av naturliga skäl intresserat sig för forskning och metoder som möjliggör läsning för människor med funktionsnedsättning. Sedan ett tiotal
år tillbaka är han rullstolsbunden. Nerv- och muskelsjukdomen Multipel Skleros, MS, gör att han rent
fysiskt har stora svårigheter att läsa och bläddra
i en pappersbok. Därför föredrar han att läsa eböcker och tidningar som exempelvis New York
Times i sin mobiltelefon eller i sin Ipad. Han läser
mest biografier och fackböcker, men kan även läsa
Jan Guillous historiska romaner. Böckerna köper han
via exempelvis Dito, Bokus och Amazon.
– Visst kan jag se att det är ett problem för litteraturen när de större förlagen dominerar. Jag läste
nobelpristagaren Mo Yan på engelska eftersom det
var enklare att hitta den som e-bok på det stora
förlaget – vilket var lite synd när det fanns översatta
romaner från Trasten, dock inte som e-bok.
Olle Holm har ingen romantisk syn på den inbundna boken.

– Totalupplevelsen är densamma vad gäller innehållet. Samtidigt är det lättare för ögat att läsa eböcker om man ser till kontrast och typsnitt. Det
negativa är väl att vissa böcker kan vara besvärliga
att läsa om man tvingas hoppa mellan sidor och då
tappar sidnumreringen.
Att låna e-böcker på biblioteket är än så länge en
för krånglig procedur, menar Olle Holm som nyligen
var tvungen att förnya sitt gamla lånekort från 1955.
– Dessutom dröjer det för länge innan nya aktuella titlar är möjliga att låna via biblioteket. Årets
Augustprisvinnare, Göran Rosenbergs Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz vill jag läsa direkt så då
får jag köpa min e-bok, säger Olle Holm som anser
sig än så länge ha råd att köpa e-böcker.
Däremot är han kritisk till den höga kostnaden
som biblioteken tvingas betala för e-böckerna, 20
kronor per lån. Biblioteken borde ta strid för denna
viktiga tillgänglighetsfråga.
– Dessutom förändrar e-böckerna bibliotekens
roll rent praktiskt. Jag vågar påstå att vi befinner oss
i en liknande revolution med e-böckerna som när
Gutenberg revolutionerade läsekonsten på 1400talet.
Olle Holm har ett enormt engagemang för bibliotek som en viktig skattefinansierad samhällsinstitution i dessa ”kunskapsinformationsöverskottstider”.
Det handlar framförallt om tillgänglighetsaspekten.
– Jag är oerhört intresserad av biblioteket som
en mötesplats för verklig kunskap. Idag är det så
mycket mer än en förvaringsplats för böcker, säger
Olle Holm.
ÅE

Kulturrådets styrelse har antagit
en barn- och ungdomsstrategi för
att säkerställa att myndighetens
arbete med kultur för barn och
unga bedrivs strukturerat, mål
inriktat och långsiktigt. Strategin
gäller från den 1 januari i år fram
till den sista december 2015.
Därefter ska den revideras.
Barns och ungas rätt till kultur
är en prioriterad fråga i den
nationella kulturpolitiken där
Kulturrådets arbete ska bidra till
att barns och ungas kulturella
rättigheter och tillgång till konst,
kultur och information, till
varatas.
Andra viktiga utgångspunkter
i Kulturrådets arbete på området
är FN:s barnkonvention samt de
nationella kulturpolitiska målen.
Den nu antagna barn- och
ungdomsstrategin innebär bland
annat att Kulturrådet ska integrera ett barnperspektiv i hela
myndighetens verksamhet och
samarbeta med andra aktörer
som kan bidra till att barn och
unga får tillgång till kultur. Ett av
målen i strategin är att minst 30
procent av de verksamheter och
projekt som stöds av Kulturrådet
ska ha barn och unga upp till 18
år som målgrupp; Ett annat är att
barn- och ungdomsperspektivet
ska vara integrerat i kultursamverkansmodellen. Ytterligare ett
viktigt mål är att utjämna skillnader i barns tillgång till kultur.
Meningen är att målen i strategin ska brytas ned till aktiviteter
som inkluderas i Kulturrådets
verksamhetsplanering och som
HZ
följs upp varje år.

Läs mer här: http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/
barn_och_ungdom/StrategiBarn-och-unga/
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”E-boksmaskinen” kan bli verklighet
Kungliga biblioteket har sökt och beviljats en halv miljon kronor i utvecklingsbidrag av
Svensk Biblioteksförening för att göra en förstudie om ett nationellt system för att tillhandahålla e-böcker med öppen data.
Det är det största bidraget (inom ramen för
utvecklingsbidrag) som Svensk Biblioteksförenings styrelse någonsin har beviljat ett
enskilt projekt. Det är en medveten satsning
från föreningens och KB:s sida att hitta en nationell lösning som underlättar för biblioteken
att ge sina användare tillgång till e-böcker.
Förstudien görs inom ramen för KB:s uppdrag som nationell samordnare på biblioteksområdet. E-boksfrågan är en av de frågor som
folkbiblioteken har uttryckt önskemål om att
KB ska arbeta med i sitt utökade uppdrag.
Bakgrund: Redan 2011 – när debatten
kring e-böcker och bibliotek tog fart – gjorde
Svensk Biblioteksförening och KB i samarbete
en kartläggning av e-boksproblematiken som
resulterade i rapporten När kommer boomen:
en kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv.
I kartläggningen fanns bland mycket annat
ett antal förslag till vad KB fortsatt borde göra.
Ett av förslagen var en samlad katalog för eböcker, ett annat vilken roll KB kan spela för
att skapa möten mellan aktörer på e-boks
området och initiera en dialog kring sam
arbeten och utvecklingsfrågor.
Även Litteraturutredningen berörde som

bekant e-boksfrågan genom att i sitt slut
betänkande bland annat föreslå SKL som folkbibliotekens samtalspart i förhandlingar med
rättighetsinnehavare när det gäller upphovsskyddade e-böcker. Vidare menade man att
KB borde få i uppdrag att ”möjliggöra för externa distributörer att tillhandahålla e-resurser via den nationella katalogen Libris och
säkerställa att upphovsrättsligt fri e-litteratur
finns tillgänglig denna väg för förmedling via
det allmänna biblioteksväsendet.”
Den förstudie som nu KB har fått utvecklingsbidrag för att genomföra ska, är det
tänkt, gå vidare med dessa tankar och konkretisera en eller flera modeller för hur en
nationell teknisk infrastruktur kan se ut som

"Förstudien görs inom ramen för
KB:s uppdrag som nationell
samordnare på biblioteksområdet.
E-boksfrågan är en av de frågor som
folkbiblioteken har uttryckt
önskemål om att KB ska arbeta med
i sitt utökade uppdrag."

möjliggör i första hand för folkbiblioteken att
göra e-böcker, fri e-litteratur och äldre digitaliserade böcker tillgängliga.
Redan i månadsskiftet mars/april i år väntas konkreta förslag kunna presenteras. Är
inte det väl optimistiskt?
– Det kommer ju inte att finnas en ”e-boksmaskin” i mars/april. Det som kommer att
finnas månadsskiftet mars/april är en förstudie som beskriver ett möjligt koncept för en
infrastruktur. Därefter behöver vi få ett uppdrag från regeringen med kopplade resurser
för genomförandet. Ett sådant uppdrag finns
föreslaget i Litteraturutredningen. Därefter
kan själva utvecklingen påbörjas, säger Christina Jönsson Adrial som ingår i KB:s styrgrupp
för projektet.
Det Svensk Biblioteksförening gör via utvecklingsbidraget är att finansiera del av projektledaren, John Augustsson, på avdelningen
för Samordning och utveckling på KB, för att
genomföra förstudien.
– Om vi får uppdrag och om vi får finansiering kan vi bygga infrastruktur. Det innebär att biblioteken kan få en nationell lösning
för infrastruktur som bygger på öppen data
utan att de behöver betala systemkostnader.
Licenskostnaden för själva e-böckerna (de
upphovsrättskyddade) kvarstår dock, säger
Christina Jönsson Adrial.
HZ

Regional kulturverksamhet
Västra Götaland får mest och Region Blekinge minst – nu har Kulturrådets styrelse fattat beslut om stöd till regional kulturverksamhet för 2013.
Totalt fördelas drygt 1,2 miljarder kronor. Av landets 21 län är det
20 som från årsskiftet ingår i kultursamverkansmodellen. Av dessa
är fyra nya: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmlands län. Stockholm står fortfarande utanför modellen.
Riksdagen beslutade för tre år sedan att införa en ny modell för
fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt
kultursamverkansmodellen tar varje landsting/region fram en regional kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning.
De 20 landstingen/regionerna som är med i kultursamverkansmodellen har alla en kulturplan som beskriver den regionala kulturverksamheten och hur den ska utvecklas. Planen utgör underlag för
Kulturrådets beslut om bidrag. Den dryga miljarden fördelas mellan
olika konst- och kulturformer: teater, musik, dans, museer, biblio-
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tek, arkiv, hemslöjd, konst- och kulturfrämjande – och filmkulturell
verksamhet.
Gemensamt för alla planer är att man tar upp barns och ungas
rätt till konst och kultur, funktionshinderspolitiken och de nationella
minoriteternas kultur.
I många län finns exempel på strategiska utvecklingsarbeten.
Bland annat kan nämnas Norrbottens satsning på dansområdet och
de nationella minoriteternas kultur samt Region Skånes utveckling
av biblioteken som kulturhus.
Regionförbundet Västra Götaland ligger i bidragstoppen och får
298 470 000 kronor i stöd, följt av Region Skåne som får 178 980 000
kronor. Region Västerbotten får drygt 75 miljoner och Regionför
bundet Östsam drygt 65 miljoner. Det stöd övriga regioner får ligger
i spannet 16–50 miljoner.
Kulturrådet har ytterligare cirka 48 miljoner kronor att fördela i
HZ
utvecklingsbidrag till regionerna under året.

notiser
Malmös nya stadsbibliotekarie
boksfestival, som ursprungligen startade i
Malmö, Folkets park. Torbjörn Nilsson har
en fil kand i kulturvetenskap samt bibliotekarieutbildning.
– Torbjörn Nilsson är rätt kandidat för
att leda Malmö stadsbibliotek i den stora
omvandling och utmaning som Malmö nu
befinner sig i. Det handlar om att öka tillgängligheten för alla Malmöbor och knyta
ihop stadens olika bibliotek och mötesplatser, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör.
Torbjörn Nilsson får ett förordnande
som stadsbibliotekarie på fem år med möjlighet till förlängning. Han
kommer att tillträda under våren.
ÅE
Foto: Elisabeth Olsson Wallin

Torbjörn Nilsson (född 1957) har utsetts
till ny stadsbibliotekarie i Malmö efter
Elsebeth Tank. Han är för närvarande
bibliotekschef i Helsingborg och sitter
även i Svensk Biblioteksförenings styrelse.
– Torbjörn Nilsson har precis den långa
erfarenhet och breda perspektiv som
krävs för att leda och utveckla Stadsbiblioteket i framtiden. Inte minst viktigt är
Torbjörns intresse för barn och unga och
läsfrämjande insatser, säger Daniel Sestrajcic (V), ordförande i kulturnämnden.
Torbjörn Nilsson har arbetat som kulturchef i Hässleholm, kulturansvarig i Lund, bibliotekschef i Höganäs,
barnkultursekreterare i Malmö samt bibliotekarie i Tomelilla och Lund.
Särskilt stolt är han över att vara ”pappa” till Litteralund, en barn-

Norsk e-strategi
Nyligen strandade e-boksförhandlingarna mellan Norsk
Biblioteksförening och norska Förläggareföreningen. Men nu
har stadsbibliotekscheferna i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger och Kristiansand kommit överens om en strategi för
att få igång e-boksutlånen. Norsk Biblioteksförening (NBF) har
velat ha samma utlåningsprinciper för e-böcker som för pappersböcker. NBF kunde inte acceptera Förläggareföreningens
krav på att endast enstaka bibliotek ska kunna köpa och låna
e-böcker.
– Vi kan inte acceptera att förläggarna stoppar utvecklingen
I september på Bok & Bibliotek i Göteborg
av bibliotekens samarbete på det digitala området. Det bör
kommer Läsambassadören 2013–2015
vara upp till Norges kommuner, inte förlagen, att avgöra hur
tillkännages. Vem tycker du ska ta över
bibliotekets tjänster ska organiseras. Detta är viktigt för att
efter Johan Unenge?
alla biblioteksanvändare ska kunna ta del av den digitala utvecklingen. Annars får vi A- och B-kommuner, där endast de
rikaste kommunerna har råd att erbjuda ett brett urval av
Läs mer och nominera din kandidat på:
norska e-böcker till sina medborgare, konstaterar NBF:s Ingewww.lasambassadoren.se
borg Rygh Hjorthen.
Stadsbiblioteken i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger och
Kristiansand har enats kring följande e-boksstrategi:
1. Att fler modeller för utlån av norska e-böcker tas fram och
testas, både för kulturstödsböcker och för vanliga inköp.
2. Alla fem städerna vill prova utlån av e-böcker enligt inköpsordningen, som bygger på initiativ från den norska Förläggareföreningen, för enstaka bibliotek.
3. Att stadsbiblioteken samtidigt får kontrollera alternativen
med utlån av engelska e-böcker, för att inom kort kunna erbjuda invånarna e-böcker på engelska.
Alla parter har enats om att prova modellen. Samtidigt hoppas man att förhandlingarna kommer att fortsätta och resullasamb_13_bbl.indd 1
2013-02-04
tera i bra modeller för utlåning av böcker.
ÅE
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Läs oss också på webben!
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notiser
Och de nominerade är…
Nomineringarna till Sveriges Radios romanpris är klara. Den 11–15 mars går
det att följa Lyssnarjuryns diskussioner i etern och sedan blir det prisutdelning i mitten av mars på stadsbiblioteket i Varberg.
De här sex författarnas romaner är nominerade till Sveriges Radios Romanpris 2013:
En storm kom från paradiset av Johannes
Anyuru, Skuggland av Jonas Brun, Ingenbarnsland av Eija Hetekivi Olsson, Förrädare av Ola
Larsmo, Ön av Lotta Lundberg och Bret Easton
Ellis och de andra hundarna av Lina Wolff.
Den 11–15 mars går det att följa den sju personer starka lyssnarjuryns diskussioner om
böckerna i P1. Det blir 20:e gången som SR:s
kulturredaktion delar ut Romanpriset!
Listan har sammanställts av litteraturkritikerna Jenny Aschenbrenner, Aftonbladet och
Sveriges Radio, Anneli Dufva, Maria Edström
och Ulla Strängberg från Sveriges Radio samt
Eva Johansson, SvD och Nils Schwartz, Expressen.
Sedan 2012 delas priset ut i samarbete med
något av Sveriges folkbibliotek. Varje år sker
det på en ny plats, i direktsändning och inför
publik. I år står stadsbiblioteket i Varberg värd
för prisutdelningen.
Sveriges Radio delar varje år ut ett romanpris till ”en framstående svensk roman ur det
gångna årets produktion”. Prissumman är på
30 000 kronor.
Det unika med detta pris är Lyssnarjuryn.
Den förnyas varje år och består
av bokläsande radiolyssnare i
olika åldrar och med skiftande
yrken som skrivit och anmält sitt
intresse. Jurymedlemmarna läser
de sex nominerade romanerna,
diskuterar dem och utser tillsammans pristagaren. Delar av diskussionerna sänds i radio.
Sveriges Radios Romanpris
instiftades 1993. Initiativtagare
var Monica Lauritzen och Kerstin
M. Lundberg, som omarbetade
en fransk idé (Prix Livre Inter)
till svenska förhållanden. Det
svenska konceptet har sedan tagits över av både dansk och norsk
radio.
Den nuvarande redaktionen
består av producenten Anna Tullberg, reportern Jon Jordås och
programledare Elin Claeson.
HZ
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notiser
Första ”meröppet”
i Västsverige

Härnösand läggs ned

I Danmark finns redan ett 80-tal meröppna bibliotek och i Sverige har bland
annat Veberöd gjort det liksom Kävlinge
och Botkyrka. I början av april blir Ale
kommun i Västra Götaland län först i
Västsverige med ett meröppet bibliotek.
Ale kommun öppnar sitt meröppna bib
liotek i Surte och Skepplanda den 2 april.
I samband med det kan man erbjuda
kommuninvånarna ökade öppettider sju
dagar vecka – även kvällar och helger när
personal inte finns på plats. I övrigt kommer personal att bemanna biblioteket i
samma utsträckning som idag.
Isabell Korn, kultur- och fritidsnämndens ordförande, säger i ett pressmeddelande att man är övertygad om att
detta kommer att öka antalet besökare
till biblioteken. Dessutom görs omställningen till meröppet utan några omfattande extrakostnader.
Bibliotekschefen i Ale kommun, Eva
Bünger är även hon väldigt positiv:
– Det meröppna biblioteket i Surte
ligger precis vid pendelstationen och i
Skepplanda ligger det nära både bus�station och butiker. Det gör det enkelt
för medborgarna att göra sina biblioteks
ärenden på väg till och från jobbet eller
när man handlar. Dessutom är vår personal oerhört engagerade och ser mycket
positivt på det meröppna biblioteket.
Flera ur bibliotekspersonalen i Ale
kommun har gjort studiebesök i Veberöd
för att lära och bli inspirerade. Axiell har
bistått med de tekniska lösningarna för
att göra meröppet möjligt, bl a krävs ett
självbetjäningssystem för lån av böcker,
vilket de flesta bibliotek redan har. Det
krävs också ett säkerhetssystem för tillgänglighet. Tillgång till det meröppna
biblioteket får kommuninvånare över 18
år genom att registrera sig som meröppetanvändare på biblioteket när det är
bemannat.
Ale kommun med knappt 28 000 invånare har inalles fyra bibliotek. Huvudbiblioteket ligger i Nödinge i samma
byggnad som Ale gymnasium och utöver
filialerna i Surte och Skepplanda finns
även en filial i Älvängen. I kommunen
HZ
finns även tre skolbibliotek.

Campus Härnösand läggs ned
och hela verksamheten flyttas
till Sundsvall. Definitivt beslut
om Mittuniversitetets framtid
fattades den 18 februari.
I BBL nr 10/2012 rapporterade
vi om det nedläggningshot som
hängt över Campus Härnösands verksamhet.
Bakgrunden till beslutet är
bl a att det inte längre finns
”attraktivitet för Härnösand
som studieort” samt att man
vill stärka lärarutbildningen
med mer profilering och forskning. Det blir lättare när den inte längre begrän- liotekarie och ansvarig för marknadsföring på
sas av att vara i Härnösand.
Härnösands kommunbibliotek, förtydligade:
Beslutet omfattar alla anställda i Härnösand,
– Om Campus Härnösand avvecklas går också
närmare 180 personer, och kostnaden för en
sambibliotekskonceptet i putten.
HZ
flytt till Sundsvall beräknas till drygt 27 miljoner
kronor.
Beslutet får sannolikt
stora konsekvenser för
Mittuniversitetets bibAnmäl dig
liotek, som också är del i
senast den
Härnösands Sambibliotek.
15 april 2013
Något som därmed också
påverkar kommunbiblioteket samt länsbiblioteket
som finns i samma biblioteksbyggnad.
I BBL nr 10/2012 sammanfattade överbibliotekarie Morgan Palmqvist
läget så här:
Vi har även fortbildningskurser
– Om vi flyttar till
Sundsvall försvinner också
inom ledarskap, sociala medier
Mittuniversitetets engaoch bibliometri m.m.
gemang i Sambiblioteket.
Airi Palm Borden, bib-

Masterprogram
i Borås
medHögskolan
start i höst

Läs mer: www.hb.se/bhs/utbildning

BRIS för
vuxna.
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besserwisser

F

ör 17 år sedan, 1996, debuterade en då 25-årig
ung man vid namn Mathias Boström med romanen Ulrika Hand. Handlingen var starkt förankrad i stockholmsk innerstadsmiljö och mot
en fond av dåtida företeelser som IT-boomen samt de
allt yvigare spekulationerna på den finansiella marknaden.
Huvudpersonen, Ulrika Hand, var ett både begåvat
och originellt porträtt av en ung kvinna i karriären – en
kvinna som kämpar med sina inre demoner och skavsåren i livsstilsbubblan men samtidigt hävdar sig som
finansanalytiker i en mansdominerad omgivning genom att gå sin egen väg.
Ulrika Hand fick en del uppmärksamhet men sedan
blev det tyst. Åtta år senare debuterade författaren som
dramatiker med Blodberget. Och först hösten 2012 förelåg hans andra roman Dokumenthanterarna, i vilken för
övrigt mardrömmen om blodberget, som ett upprepningens helvete där vardagens förtret och skolårens
meningslösa disciplin, finns med på ett hörn.
Dokumenthanterarna är också den förankrad i Stock
holmsmiljö men större delen av boken utspelar sig
utanför innerstaden, i närförort och närmare bestämt
i området kring Telefonplan och en viss restaurang,
Landet.
Det här är ett område som tidigare helt dominerades
av telefonbolaget LM Ericssons fabrik och huvudkontor
som stod färdiga i slutet av 40-talet – det moderna samhällets framtidstro manifesterat inte minst i den funktionalistiska arkitekturen. I början av 2000-talet flyttade Konstfack till Telefonplan, numera finns Designens
Hus här och de forna arbetarbostäderna kompletteras
i rask takt med nybyggen. Området som tidigare var industri och arbetsplats är statt i snabb förvandlig och på
god väg att befolkas av den mer eller mindre bemedlade
unga kreativa klassen. Restaurang Landet, som existerar också utanför fiktionen, är deras vattenhål. Här fira-
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Anders Mathlein

BBL
läst

Mathias Boström
Dokumenthanterarna
Ordfront

de förstås författaren utgivningen av sin bok i sällskap
av sin likaledes skrivande syster Linda Boström Knausgård. Här tillbringar också den manliga huvudpersonen Magnus många kvällar. Han har flyttat från sin
sambo och sin lille son för att i lugn och ro brödöversätta en roman som på många sätt tycks avbilda hans egen
tillvaro. Den självvalda ensamheten blottlägger små
oroande tecken på att allt inte står rätt till, verkligheten
börjar skeva, det välkända förskjuts och gränserna mellan dröm och verklighet ter sig allt oskarpare.
På restaurang Landet möter Magnus den mystiska
och tilldragande kvinnan Mjau från organisationen Dokumenthanterarna. Deras uppdrag klarnar efterhand:
att hjälpa männen att bli närvarande i sina liv som fäder genom att genom att ta eller avkräva dem det bråte
som förhindrar detta. Organisationen – möjligen ett
nätverk av kvinnor med koppling till teater Unga Klara
i Stockholm – har kommit över några av Magnus gamla
dagböcker och Mjaus uppgift är att få honom att överlämna de övriga.
Innehållsmässigt finns här också mycket att bita i
för det hela vecklar i all stillhet ut sig till en smått absurd och faktiskt ganska spännande historia bortom
förutsägbara romankonventioner om meningen med
livet och föräldraskap. Huvudpersonen får syn på
sig själv, sina relationer, sin plats i samhället och inte
minst konfronteras han med sin ensamhet. Som en underström finns en undersökning av skrivandets olika
innebörder: som terapi, menings- eller minnesskapande, som metod för att glömma, andlig avlastning…
Ändå är den drygt 400-sidiga romanen renons på det
överpsykologiserande och den narcissism som tröttat
mången läsare av samtidslitteratur under senare år.
Dokumenthanterarna är en roman som inte följer
minsta motståndets lag. Sällan har en manlighet i kris
gestaltats originellare både till form och innehåll.
Henriette Zorn

Aktuellt

från Svensk Biblioteksförening

material mailas till se@biblioteksforeningen.org

Satsning på nationell
lösning för e-böcker
FOTO: Elisab eth Ohls on-Wallin

S

vensk Biblioteksförenings
styrelse har beslutat att
medfinansiera en förstudie
med 500 000 kronor till
Kungliga biblioteket (KB) i syfte att
utreda vilka insatser som behövs
för att underlätta för biblioteken att
tillhandahålla e-böcker.
I och med Svensk Biblioteksföre
nings utvecklingsbidrag kommer
KB att genomföra en förstudie och
Inga Lundén.
därmed förbereda för det uppdrag
gällande e-böcker som Litteraturutredningen föreslår att KB ska få.
- Det är mycket glädjande att KB genomför denna förstudie och
därmed tillsammans med Svensk Biblioteksförening verkar för
att bredda alla biblioteks tillgång till e-böcker, säger Inga Lundén,
ordförande i Svensk Biblioteksförening.
För att säkerställa biblioteksväsendets möjlighet att framöver kunna
tillhandahålla e-böcker och andra e-resurser med öppen data är en
nationell lösning i KB:s regi en förutsättning,
- Det finns helt enkelt ingen annan som kan göra det. En nationell
infrastruktur är en positiv lösning för det lokala biblioteket, menar
Christina Jönsson Adrial, chef Avdelningen för Samordning och utveckling, KB. Biblioteken slipper kostnader för systemet även om licenskostnaderna för själva böckerna kvarstår.
Behovet av en nationell lösning vad gäller e-boksfrågan är stort, vilket redan framkom i rapporten När kommer boomen: en kartläggning av
e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv som gemensamt togs fram av
KB och Svensk Biblioteksförening 2011.
– Det är viktigt att även understryka bibliotekens roll och insatser
när det kommer till läsfrämjande och informationsförsörjning, fortsätter Inga Lundén. Utifrån det perspektivet blir en nationell lösning för
tillhandahållande av e-böcker en förutsättning för bibliotekens kärnuppdrag; att öka läsandet och tillhandahålla medborgarna fri tillgång till
information.
Förstudien väntas resultera i ett samlat eller flera förslag som kan
ligga till grund för fortsatt arbete, under förutsättning att KB får det
föreslagna uppdraget som Litteraturutredningen föreslår.
- Förstudien är viktig, men den är bara ett startskott. Det behövs
betydligt mer resurser för att KB ska kunna ta sig an frågan om
uppbyggnad av ett hållbart nationellt e-bokssystem, avslutar Inga
Lundén.

Välkommen till
Sveriges första
cykelkonferens!
En cykelhandlare från Örebro
sa att lästid måste man sno
på en tandem läser man mest
och längst där bak blir det bäst
Cycling for Libraries, is for you
Lars Granström, bibliotekarie SSB

A

lireza Afshari, enhetschef, och Åke Nygren,
kommunikationsenheten vid Stockholms stadsbibliotek, arrangerar den
första cykelkonferensen på svensk
mark: ”Cycling for Libraries – Sweden” 12–14 maj,
på temat Mångfald.
”Cycling for Libraries - Sweden” som sker i
anslutning till Biblioteksdagarna i Örebro, startar
från Stockholms stadsbibliotek och Bibliotek plattan den 12 maj och når
Örebro stadsbibliotek
14 maj. Under färden
kommer fyra län att
passeras: Stockholm,
Sörmland, Västmanland
och Örebro. Det blir en
stor manifestation för
bibliotekens betydelse i samhället.
Workshops i Södertälje och Eskilstuna, studiebesök, friskvård, gemensam färd för alla biblioteksentusiaster från något område i Örebro till
Conventum där Biblioteksdagarna invigs den 15
maj och andra spännande överraskningar är bara
ett axplock av de aktiviteter som arrangörerna
har planerat under resans gång. Detta är ett bra
tillfälle för utbyte av idéer och erfarenheter med
kollegorna från de övriga delarna av Norden.
Följ cykelfärden i sociala medier:
www.facebook.com/cyc4libse
Twitter: @cyc4libse #cyc4libse
Läs mer och anmäl dig: www.cyc4lib.se
Välkomna!
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IFLA:s nya
principer för
e-böcker

Mot öppen
offentlig
information och
data

IFLA har tagit fram nya
principer för bibliotekens
utlåning av e-böcker. Stuart
Hamilton, IFLA Director
of Policy and Advocacy,
uppmanar medlemmar att
sprida IFLA:s dokument med
förhoppning att de kan vara
till hjälp för de bibliotek och
föreningar som arbetar med
frågan:
– Providing access to
eBooks is one of the most
pressing issues facing
libraries right now. Public
libraries, in particular, are
dealing with implications of
rapidly changing business
and access models. IFLA has
previously issued a background paper on eLending
during 2012, and is now building on this paper to launch
a new official policy document ‘IFLA Principles for
Library eLending‘ which was
endorsed by the Governing
Board in February 2013.

Både i Sverige och inom EU
pågår processer för att göra
den offentliga informationen
mer öppen. Villkoren för
tillgång till offentlig information regleras i EU:s PSIdirektiv (PSI står för Public
Sector Information). Nu pågår
förhandlingar i EU kring
direktivet, bland annat om
att utvidga det till att även
omfatta bibliotek.
Regeringen har beslutat om en utredning för
att förbättra tillgången till
offentlig information. Ett
mål är att Sverige ska vara
väl förberett om nya regler
på området börjar tillämpas i
hela EU. Utredarens uppdrag
blir bland annat att följa
EU-förhandlingarna kring
PSI-direktivet och analysera
konsekvenserna kring de
föreslagna ändringarna.
Enligt regeringens webbplats är uppdraget ett led i
regeringens arbete för att
öppna de statliga informationstillgångarna och för
att offentliga data också ska
bli öppna data. Till exempel arbetar VINNOVA på
regeringens uppdrag med
frågan om öppna data.

Läs mer: http://www.ifla.
org/e-lending
På föreningens webbplats
finns också EBLIDA:s principer för e-böcker översatta till
svenska.

Föreningen fortsätter
kräva bemannade skolbibliotek!
Svenska elever har tappat i läsförmåga och det svenska skolsystemet är dåligt på att utjämna skillnader mellan barn med
olika socioekonomisk bakgrund. Det visar en ny rapport från
OECD. Sverige ligger något över OECD-genomsnittet i läsning, men under OECD-snittet för hur elevernas sociala bakgrund påverkar läsförmågan. Exempelvis Finland och Norge
ligger före Sverige både vad det gäller läsförmåga och en mer
jämlik skola.
Svensk Biblioteksförening och dess verksamhetsgrupp
fortsätter arbetet för att vända trenden genom kravet på
bemannade skolbibliotek.
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Föreningens remissvar över
Public service-utredningen
Svensk Biblioteksförening har lämnat sitt remissvar över
Public service-utredningen. Föreningen menar att de allmänna biblioteken – liksom SR, UR och SVT – verkar i
allmänhetens tjänst och därmed också är en form av public
service.
Svensk Biblioteksförening delar flera av utredningens
bedömningar och stöder de förslag som stärker public service
oberoende, självständighet och integritet.
– Vi välkomnar att public service-bolagens program digitaliseras och arkiven tillgängliggörs. Vi är för öppna teknikneutrala lösningar utan kostnad på Internet, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening.
Svensk Biblioteksförening ser positivt på förslagen om att
säkerställa programbolagens utbud på de nationella minoritetsspråken, teckenspråk och andra minoritetsspråk, samt
att programutbudet ska spegla förhållandena i Sverige och
den variation som finns i befolkningen. Föreningen betonar SVT:s och SR:s betydelse för att skapa likvärdighet för
användare i hela landet att ta del av ett varierat kulturutbud.
Men Svensk Biblioteksförening hissar också varningsflagg:
– Det är djupt otillfredsställande att det inte finns någon
som har ansvar att bevara det audiovisuella kulturarvet i
originalskick eller sändningskvalitet. Ju längre situationen
kvarstår riskerar en stor del av Sveriges samtida kulturarv
att gå förlorat. En myndighet bör därför ges detta arkivansvar.

Öppet hus i riksdagen
Sveriges riksdag bjuder in till öppet hus lördag 16 mars.
Under dagen finns möjlighet att träffa ledamöter från alla
riksdagspartier, gå på visning eller lyssna på föreläsningar.
Det är ett bra tillfälle att ställa frågor om partiernas politik
för biblioteken. Representanter från både utbildningsutskottet och kulturutskottet kommer att finnas tillgängliga. Även
Riksdagsbiblioteket deltar med en utställning om kvinnlig
rösträtt.
Riksdagen har bett Svensk Biblioteksförenings medlemmar att sprida informationen i hela landet genom att sätta
upp riksdagens inbjudan på bibliotekens anslagstavlor. Ladda
ner den på vår webbplats!

Gilla oss på Facebook!
Följ vad som händer i föreningen och var med
och diskutera, gilla Svensk Biblioteksförening.
På Twitter heter vi @SvBib
och BBL twittrar nyheter från
@biblioteksbladet.

Foto: Elisab eth Ohlss on-Wallin

Nytt nätverk för e-böcker
Det nybildade nätverket är till för medlemmar i Svensk Biblioteksförening som är intresserade av
e-boksfrågan. Nätverkets grundläggande utgångspunkt är att e-boksfrågan är en demokratifråga.
Nätverket vill bidra till att skapa opinion och dialog kring möjliga e-bokslösningar som också fortsättningsvis möjliggör bibliotekens demokratistödjande funktion i samhället. Detta gör nätverket genom:
• Att arrangera nätverksträffar för att diskutera e-boksfrågorna och planera nätverkets övriga
aktiviteter.
• Att arrangera diskussionsseminarier med inbjudna representanter för olika aktörer i e-boksfrågan, och
därigenom skapa förståelse för de olika aktörernas situation, perspektiv och strategier.
• Internationell omvärldsbevakning för att kartlägga möjliga e-bokslösningar.
• Opinionsbildning genom till exempel debattartiklar, deltagande i konferenser etc.
Initiativtagarna är David Jonsson, projektledare, Bibliotek i Sörmland, och Lisa Eriksson, biblioteks
konsulent, Länsbibliotek Gävleborg Uppsala. På föreningens årskonferens 15 maj i Örebro bjuder de in
alla intresserade medlemmar till ett seminarium med Kungliga biblioteket och Publit.
Är du intresserad att vara med i nätverket för e-böcker eller något av föreningens andra nätverk? Gå in
på vår webbplats och meddela ditt intresse!
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Kalendarium
Maila info till kalendariet: se@biblioteksforeningen.org
för vidare info se: www.biblioteksforeningen.org
15-17 mars, 2013, Mariehamns stadsbibliotek
Mariehamns litteraturdagar
Tema Yta. Yta som underlag och fasad, som fält
och utrymme. Skyddsyta, speglingsyta, havsyta…   Medverkande: Anna Jansson, Ulla-Lena
Lundberg, Aris Fioretos, Monika Fagerholm
m.fl.   I samband med Litteraturdagarna arrangeras tillsammans med Högskolan på Åland
ett seminarium om läslust och läsinspiration.
Bland annat presenterar Johanna Koljonen den
svenska litteraturutredningen.
Mer information: www.litteraturdagarna.ax
21-22 mars, 2013 Umeå
Reclaim the Library
De stora teknikförändringarna som biblioteken
genomgått de senaste åren har gett biblioteken
nya roller. Hur kan bibliotekens tjänster vara
relevanta i en digital värld? Och på vilket sätt
kan biblioteken vara med i utvecklingen av det
demokratiska samhället? Vilka strategier har
biblioteken för att integrera digitala tjänster och
medier i medborgarnas vardag? Finns det plats
för skönlitteraturen i framtidens bibliotek?
Konferensen riktar sig till verksamma inom hela
bibliotekssektorn inom de nordiska länderna.
Föreläsarna kommer från olika delar av Norden
och representerar bibliotekets olika yrkesområden.
Arr: Informations- och lånecentralen Umeå,
Länsbiblioteket i Västerbotten, Svensk biblio
teksförening, Svensk biblioteksförening
– regionförening Västerbotten, Umeå
stadsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek
Kontaktperson: anna.sward.bergstrom@
ub.umu.se
9-10 april, 2013, Bergen
Halmstadkonferensen 2013
Inspirasjon, innovasjon,
involvering. Bibliotekpolitisk konferanse i
Bergen
Bibliotekets oppdrag i eit globalisert, digital
og multikulturelt samfunn er tema for Halmstadkonferansen, som i år blir arrangert i
Bergen. Målgruppen er bibliotekledere og politikere fra Norge, Sverige og Danmark. Formålet
er å sette bibliotekpolitikk på dagsorden under
mottoet Framtid for folkebibliotek.
Mer info: http://www.hordaland.no/halmstadkonferansen    
Merk at Norsk bibliotekforening planlegger en
konferanse om e-bøker 8 april i Bergen i tilknytning til konferansen.
10 april, 2013, Stadsbiblioteket i Malmö
Informationsförsörjning till forskning
och innovation – information som
konkurrensmedel
Konferensen lyfter fram aktuella och viktiga
frågeställningar: Hur kan biblioteket bidra till
bättre forsknings- och innovationsmöjligheter
i sin organisation? Hur kan det samverka med
forskare, utvecklare och innovatörer för bättre
informationsförsörjning? Hur kan det utföra sin
uppgift att föra ut forskningsresultat till rele-
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vanta målgrupper på ett effektivt sätt?
Mer information: www.sfis.nu
Arr: Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) i samarbete med stadsbiblioteket i
Malmö.
15 april, 2013, World Trade Center, Stockholm
Enkelt – effektivt – engagerat!
Nationell konferens om fjärrlån, resursdelning
och referensarbete.
För att det moderna biblioteket ska kunna leva
upp till morgondagens krav behövs både bra
tekniska lösningar och ett fungerande sam
arbete kring resursdelning. Vad gör Libris?
Information om projektet ”Libris för folkbiblioteken”. Hur kan fjärrlånehanteringen under
lättas? Vilka nya möjligheter finns det inom
referensarbetet? Välkomna till en heldag på
temat effektivisering, teknikstöd och mediesamarbete.
Arr: Kungliga biblioteket, Lånecentralen i Umeå,
Regionbibliotek Stockholm, Stockholms universitetsbibliotek
Program och anmälan: www.kb.se
19 april, 2013, World Trade Center, Stockholm
Nätverksträff bibliotek på fängelser och häkten
Svensk Biblioteksförenings nätverk för fängelsebibliotek bjuder in till en träff på World Trade
Center i Stockholm.
Anmälan till: ww@biblioteksforeningen.org
25-26 april, 2013, Lund och Malmö
Nätverksträff tidningar och tidskrifter
Svensk Biblioteksförenings nätverk för tidningar och tidskrifter bjuder in till en träff 25 –
26 april. Det är start i Lund den 25 april kl. 13.00
och fortsätter i Malmö den 26 april. Avslutning
efter lunch.
Anmälan senast 17 april till:
kristina.andersson@umea.se
2-4 maj, 2013 Hallunda bibliotek/Folkets Hus,
Hallunda
Botkyrka internationella bokmässa
Europa retrospektivt – Det är en styrka att äga
flera språk   Var med och diskutera språk och
identitet i dagens Europa. Mässan bjuder på
tre innehållsrika dagar med fokus på litteratur,
film, översättning, minoritetsspråk, mångspråkighet och pedagogik. Kom och ta del av internationella författarmöten, spännande seminarier, berättelser, bokbord, teatersupé, skratt och
mycket mer.
Mer information: www.botkyrka.se
15-17 maj, 2013, Conventum, Örebro
Biblioteksdagarna 2013
Välkommen till årets Biblioteksdagarna i samarbete med biblioteken i Örebro!
Biblioteksdagarna är konferensen som
omvärldsspanar och blickar framåt. Under
dagarna får du tillfälle att lyfta blicken och sätta
in din verksamhet och dina arbetsuppgifter i ett
större sammanhang.
Biblioteksdagarna är bibliotekens branschdagar

och en konferens för alla sorters bibliotek. Här
får du möjlighet att träffa kollegor med andra
erfarenheter än dina. Biblioteksdagarna skapar
möten över gränser. Svenska och internationella
storföreläsare varvas med after speech-tillfällen
och seminarier. Nytt för i år är att dagarna
erbjuder tydligare ”spår”. Ett spår lyfter fram
ämnen som är aktuella för forskningsbibliotek,
ett annat är inriktat på folkbiblioteksfrågor.
Parallellt med dessa löper ett omvärldsspår som
erbjuder seminarier med utåtblickande inriktning.
Svensk Biblioteksförening arbetar för att synliggöra biblioteken och det gör vi utifrån fem perspektiv: kunskap och lärande, kultur och upplevelser, inspiration och utveckling, demokrati
och informationsfrihet samt fristad och gemenskap. De fem perspektiven bildar strukturen för
torsdag och fredag, 16-17 maj.
Föreningens årskonferens är onsdag 15 maj med
seminarier och årsmöte. Konferensen fortsätter
med Biblioteksdagarna, 16-17 maj. Torsdag 16
maj blir det stor fest på Örebro universitetsbibliotek. Som vanligt erbjuds studiebesök och i år
kommer det att finnas mer tid för nätverkande
än tidigare.
Mer information: www.biblioteksforeningen.se/
biblioteksdagarna
13-14 juni, 2013, Karlskrona
17th International Conference on Electronic
Publishing
Mining the Digital Information Networks
The main theme of the 17th International Conference on Electronic Publishing (ELPUB) will
be extracting and processing data from the vast
wealth of digital publishing and the ways to use
and reuse this information in innovative social
contexts in a sustainable way. We will bring
together researchers and practitioners to discuss data mining, digital publishing and social
networks along with their implications for
scholarly communication, information services,
e-learning, e-businesses, the cultural heritage
sector, digital libraries and other areas where
electronic publishing is imperative.
Värd: Blekinge Tekniska Högskola
Mer information: www.elpub.net
16-19 juni, 2013, Århus
Next Library 2013
The conference intends to inspire public libraries to new ways of thinking regarding reimagination, civic engagement and collaborative
innovation with the perspectives of supporting
equal access to technology, learning and active
citizenship for all. The purpose is to share and
co-create knowledge. Diversity, active participation and collaboration are key factors. World
class speakers, interactive sessions, site visits,
get2gether, networking dinner party, surprises
& much more.
Learn more, take part and register at www.
nextlibrary.net

Välkommen till bibliotekens ledande branschdagar 2013!
Örebro, 16-17 maj

LISE
BERGH
Amnesty

KRISTIAN
LUNDBERG
Författare

#bibldag13

MAUREEN SULLIVAN
American Library
Association

INGA
LUNDÉN
Ordförande

Program
och
anmälningsformulär
finns på
biblioteksdagarna.se

GEMENSKAP &
FRISTAD

Marianne
Granfelt
SUHF

KULTUR &
UPPLEVELSER

INSPIRATION &
UTVECKLING

ANNA
EKSTRÖM
Skolverket

Välj
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50 olika
föreläsningar,
seminarier,
och studiebesök.

DEMOKRATI &
INFORMATIONSFRIHET

ERIK
FICHTELIUS
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KUNSKAP &
LÄRANDE

Föreningens årskonferens 15 maj

GABRIELLA
AHLSTRÖM
Moderator

Foto: Erik Fichtelius: Johan Bergmark, Kristian Lundberg: Kristin Lidgren, bakgrundsbild: Linus Lindgren, Lise Bergh: Amnesty International svenska sektionen, Inga Lundén och Gabriella Ahlström: Elisabeth Ohlson Wallin,
Marianne Granfeldt: Kenneth Ruona, Anna Ekström: Stefan Borgius.
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Det digitala
biblioteket

Västerås Stadsbiblioteks nya webb blir enklare och snyggare
Åsa Eliasson är webbredaktör och bibliotekarie på Västerås Stadsbibliotek och
ser fram emot lanseringen av nya webben med Axiell Arena:
- Största fördelen med Axiell Arena är att katalogen blir så tydlig, det blir en
webb som bygger på katalogen och utgår från våra medier och inte tvärtom.
Beståndet lyfts verkligen fram på ett snyggt och användarvänligt sätt och uppmuntrar till interaktion.
Åsa ser också stora fördelar med att webben blir mer personlig och enkel att
använda:
- Nu kommer besökarna kunna registrera sig, tagga och betygsätta böcker.
Webben blir tydligare och därmed mer användarvänlig. Ett nytt och fräscht
formspråk gör det enklare att söka information.
Åsa och hennes kollegor arbetar nära med en designer och hoppas kunna
lansera den nya webben till sommaren. För att uppmärksamma projektet ska
Stadsbiblioteket bland annat utlysa en teckningstävling bland barn och ungdomar i Västerås för att ta fram en ny logga i form av en maskot för barn &
ungdom. Det vinnande bidraget blir den nya loggan som kommer att presenteras i samband med lanseringen av nya webben.

Axiell | 046 - 270 04 00 | lund@axiell.com | gbg@axiell.com

www.axiell.se

