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”Det är svårt att lagstifta
om exakt bemanning.”
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prövas av länsstyrelsen.”

”Ett bibliotek blir ett bibliotek
först om det finns personal.”

”Digitaliseringen av våra
samlingar är prioriterad.”
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Stäng inte av motorn!
Nog bör politikerna fundera ett varv
till? Vad är det de tar bort? Och vad kostar det samhället på lång sikt?
Inför höstens val har Svensk biblioteksförening ställt samman en enkät
(s 7–13) till de åtta riksdagspartierna
om hur de ser på bibliotekens framtidsfrågor. Det handlar så klart om bemanningsfrågor. I vilken utsträckning
tänker sig politikerna att det ska finnas
personal på biblioteken? Och i vilken utsträckning
ska dessa vara utbildade bibliotekarier?
Det handlar också om behovet av en nationell biblioteksstrategi och digitalisering av folkbibliotekens
samlingar. Och så förstås om hur de ser på specialbiblioteken och forskningsresultats tillgänglighet.
Tillsammans med biblioteksföreningen rekommenderar vi noggranna studier av svarstabellerna innan
ni går till valurnorna i höst. Ni kommer ju förresten
inte att ha så långt att gå.
I Sävja har politikerna efter många års förhalande
kommit igång med bygget av ett nytt kulturcentrum
där biblioteket brann. Här ska finnas plats för bibliotek och andra kulturverksamheter, eget skapande
för de unga, och studiecirklar och kulturprogram
för vuxna. Och bibliotekarien Nino Dawod ser fram
emot att flytta in efter årsskiftet. För ett bibliotek är
inte bara ett ställe där man kan låna och lämna böcker, poängterar hon i sin text (s 32). Det är lika mycket
en plats att vara, leva och lära på.
foto: sandra johnson

När biblioteket i Uppsalaförorten Sävja
brändes ner i mars i år fick platsansvariga bibliotekarien Nino Dawod många
brev från barn som använde filialen.
”Hur många böcker bran upp? När kommer
man kuna låna böckerna? bran några harry
potter böcker upp!?”
I Sävja, som på många andra håll i
Sverige, har biblioteket varit den enda
kulturinstitutionen i närområdet. Och
Nino Dawods berättelse om engagemanget i att få
till stånd en fungerande lösning vittnar om verkligheten bakom siffrorna i 2013 års biblioteksstatistik. I
den läser jag att 18 folkbiblioteksfilialer har lagts ner
i år. Sedan 2009 är det 92.
Visst. E-boksutlåningen ökade med över 40 procent. Omkring 2 miljoner färre blev utlånen av
fysiska böcker. Med en blick på statistiken och demo
grafin kan det se logiskt ut att stänga en och en
annan filial. Eller med en blick på den medelålders
medelklassen, som rusar runt med en läsplatta i ena
handen och en tävlingscykel i den andra. Det är inte
främst de som lider av nedlagda biblioteksfilialer.
Det är de andra. De som med möda tar sig hemifrån.
De som inte googlar. De som behöver få hjälp att förstå. De som inte kan läsa.
En nyhet i årets biblioteksstatistik är att man kan
se vad kommunerna ersätter de nedlagda biblioteksfilialerna med. Och visst är bokbestånd i skolor, förskolor och äldreboenden flitigt förekommande, men
begreppet ”övriga utlåningsställen” rymmer också
i rikliga mått boksnurror placerade på turistbyråer,
i värdshus, hos tandläkare eller dagbarnvårdare –
med böcker som byts ut någon gång per år.

Annika Persson är journalist och författare samt just nu
tf chefredaktör för Biblioteksbladet.
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På Klostergårdens bibliotek i Lund samverkar biblioteket i gemensamma
lokaler med fritidsklubben liksom den öppna fritidsverksamheten.
Samhörigheten mellan dem manifesteras i inredningen, där färgsättning,
material- och möbelval binds samman på ett naturligt och smakfullt sätt.
Den nya byggnaden, med enorma glaspartier, har på ett magiskt sätt
förvandlat den förut halvskumma miljön till ett stadsdelens vardagsrum,
där folk känner sig bekväma och hemma.
Genom att blanda runda och raka former i olika höjder har man fått ett
mycket spännande och effektfullt uttryck.

Nyheter
Fri tillgång till
Riksarkivets bilder
Riksarkivets digitala bildarkiv blir fritt tillgängligt för skolor och bibliotek den 1 juli i år.
Det är regeringen som beslutat att abonnemangsavgiften tas bort och att fri tillgång ges
till det digitala arkivet vid enheten SVAR för
folkbibliotek och skolor.
I samma veva som beslutet kom så
kommenterade internetdebattören Joakim
Jardenberg på Twitter: ”Bra. Men varför inte
Åsa Ekström
för alla. Ta bort trösklarna!” 

Ny chef för Norges
nationalbibliotek
Chefen för Oslos
litteraturhus, Aslak
Sira Myhre, har utsetts till ny riksbibliotekarie i Norge och
skämtar glatt i norska
public service om att
han nu tänker döpa
om alla bibliotek till
biblå, som det kallas i
hans hemstad Stavanger.
– Ett fantastiskt jobb. Bara titeln är ju helt
magisk, säger han till NRK.
Lite oväntat tycker en del, att den tidigare
ledaren för Rød Valgallianse utses att leda
landets biblioteksutveckling av högerregeringen. Men kulturministern Thorhild Widvey
(Höjre) säger i sitt pressmeddelande att hon
känner sig trygg med utnämningen och kallar
Myhre för en kunnig, engagerad och visionär
ledare.
Till Sverige hälsar han att det ska heta biblå
i hela världen när han är klar. 
Annika Persson

Gunnar Ardelius
omvald
Gunnar Ardelius blev på Författarförbundets årsstämma omvald som ordförande.
Ardelius ersatte Mats Söderlund 2012.
Nya i styrelsen blev författarna Carl-Axel
Gyllenram och Nene Ormes samt översättaren Ing-Britt Björklund. Avgående ledamöter
var Stefan Ingvarsson, Åsa-Maria Kraft och
red.
Helen Rundgren.
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folkbiblioteksfilialer stängdes under 2013. Sedan 2009 har 92 stängts.
Trenden mot färre fysiska besök och fler digitala är fortsatt tydlig i
årets biblioteksstatistik som nu är tillgänglig på www.kb.se.

Upphovsmän kräver
högre biblioteksersättning

F

örfattarförbundet accepterar
inte regeringens bud på att höja
biblioteksersättningen med två öre
för 2015.
– Vi har i förhandlingen gått ner till sju öre
men regeringen har inte justerat sitt bud
över huvud taget, säger Författarförbundets
ordförande Gunnar Ardelius.
Författarförbundet har, tillsammans med
Svenska tecknare och Fotoförfattarsektionen, krävt medling i förhandlingarna med
regeringens representant och väntar nu på
att regeringen ska utse sin medlare. Författarförbundet har utsett Per Kågeson till att
medla.
– Vi menar att det är alltför stor diskrepans i vad regeringen säger och hur de
handlar. Ersättningen har urholkats under
de senaste decennierna och måste justeras
upp, ändå lägger de ett bud som är historiskt lågt, säger Gunnar Ardelius.
Vid förra årets förhandlingar accepterade
regeringen upphovsmannasidans bud på
fyra öre, vilket innebar att författaren får
en ersättning på 1 krona och 41 öre per ut
låning.
Ersättningen betalas årligen ut av staten
till Sveriges författarfond som kompensation för att författares och andra upphovsmäns verk får lånas ut kostnadsfritt från
offentliga bibliotek.
Sveriges författarfond fördelar dessa
medel till enskilda upphovsmän och över-

sättare i form av individuella och statistiskt
beräknade ersättningar och till den garanterade författarpenningen. Medlen går också till olika former av stipendier och bidrag.
Sedan mitten av 1980-talet föregås fastställandet av biblioteksersättningen av
förhandlingar mellan representanter för
regeringen och representanter för de litterära upphovsmännen genom Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund.
– Det är olyckligt och överraskande att
regeringen intar en så stenhård attityd i
årets förhandlingar när man samtidigt i
ord framhåller betydelsen av förbättrade
försörjningsvillkor för författare och andra
grupper inom det konstnärliga och kreativa
området. Värdet i biblioteksersättningen
har sjunkit under en lång tid och måste
återställas, säger Lennart Eng, ordförande i
Svenska Tecknare.
Thomas Wågström, styrelseledamot i
Fotoförfattarsektionen inom Svenska Fotografers Förbund, framhåller att regeringen
inte kan hävda att de inte har något val:
– Ersättningsnivån handlar mer om politisk vilja än om pengar. Biblioteksersättningen måste stärkas för att mål som ökad
läsning och ett brett litterärt utbud skall
kunna förverkligas. De litterära upphovsmännen är kärnan i litteraturens infrastruktur.
Annika Hamrud

Rekordmånga röstade i år i det svenska valet till Europa
parlamentet. Den största ökningen skedde bland förtidsröstande
– från cirka 975 000 till cirka 1 350 000 röster – och det var många
som valde att rösta på ett bibliotek.

Stockholms stadsbibliotekarie Inga
Lundén har efter 14
år avböjt att få sitt
förordnande förlängt.
– Det är dags att
lämna över, säger
Inga Lundén, som
menar att Stockholms stadsbibliotek nu
har en bra kurs med fokus på dem som bäst
behöver insatser: barnen och stockholmarna
i ytterstaden.

E

foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Stockholms
stadsbibliotekarie
slutar

foto:Mikael Persson, Arvika bibliotek

Fler röstar på biblioteken

– Det har gått jättebra. Vi är glada över att
få möjligheten. Det här är precis det biblioteken ska vara. Vi har haft långa öppettider
och många har därför sökt sig till oss.
Inför valet var valnämnden mycket tydlig
med att det inte fick finnas någon valpropaganda i huset. När ett arrangemang hölls i
lokalen med före detta fotbollsspelaren och
författaren Lilian Thuram uppmanades puInga Lundén, som också just slutat sitt uppbliken att inte ställa frågor som skulle kunna
drag som ordförande för Svensk Biblioteksförening, har varit stadsbibliotekarie i
uppfattas som partipolitiska.
Stockholm sedan 2000.
– Vi har varit noga med att inte ha någon
partipropaganda. Vi kollade till exempel våra
Hur kommer det sig att du slutar?
anslagstavlor varje dag.
Marie Gustavsson räknar med att det kom- – Jag har tid i mitt liv att göra något mer,
mer att komma ännu fler väljare i höst och att något annat. Vad vet jag inte. Det har jag inte
de kanske måste tänka igenom placeringen
haft tid att riktigt fundera över. Än.
en gång till för att undvika alltför långa köer.
Richard Öhrwall, statsvetare vid Linköpings Hur mår verksamheten?
universitet, som bland annat har skrivit om
– Just nu upplever jag att Stockholms stadsbibliotek seglar ganska lugnt. Vi har ett starkt
förtidsröstning.
politiskt förtroende i alla läger och en rimlig
– Biblioteken fungerar ofta väldigt bra. De
ekonomi. Många stadsdelsbibliotek är rustade
har lokaler som är lämpliga för att skapa den
för fler användare, Kista öppnar för ny verkplats man vill ha för att organisera ett val.
till BBL
2013
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det
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för infö
både till att fler väljer att förtidsrösta och att
tid som stadsbibliotekarie?
(en tidig o en sen placering i tidningen enl. tidiga
fler röstar totalt.
– Tillsammans har vi lyckats vända våra
I höst kommer troligen ännu fler att rösta
blickar utåt, mot stockholmarna, deras omvärld och framtid. Det låter inte så svårt, men
på biblioteken vilket ställer större krav på
det har varit både det viktigaste och det svålokalerna.
59 x 30 mm (OBS! Ingen svart ru
raste.
– Det är bra för valsäkerheten att man Mått
har annons:
kunnat testa i vår. I höst är det tre val och
Tjänsten som stadsbibliotekarie i Stockholm
det gäller att tänka på att köerna då kan bli
kommer att annonseras ut innan sommalängre, även med samma antal röstande,
ren. Sista ansökningsdag kommer att bli i den
säger Richard Örhwall.
Annika Hamrud andra delen av augusti månad.
Annika Hamrud

fter att posten stängde sina kontor
är det kommunerna som bestämmer
var förtidsröstningen ska hållas och
biblioteken är på många orter den
mest neutrala platsen.
I Arvika kunde man rösta både på biblioteket och i bokbussen. Kultur- och fritidschefen Katarina Kristoffersson berättar att
personalen fått utbildning och att man generellt upplevt det hela positivt.
– Vi har haft extra personal som betalats av
valnämnden och de har skött det mesta, men
ordinarie personal har stöttat när det har behövts. Till höstens riksdagsval blir det sannolikt en större insats av ordinarie personal.
Katarina Kristoffersson ser röstningen som
en service till medborgarna som stämmer
väl med bibliotekets uppdrag att verka för
delaktighet och demokrati. Ingen annan av
bibliotekets verksamheter har påverkats av
röstningen i Arvika.
– Vår bokbuss ser också till att åka några
extra turer till de delar av kommunen som
inte ligger på det ordinarie schemat under
den här treveckorsperioden. Det har varit
mycket uppskattat i ytterområdena.
De flesta bibliotek har skilt samlings
utrymmena åt så att aktiviteter
inte krockar. Men på Stockholms
RÖSTTOPPEN
stadsbibliotek har man under
1. Medborgarplatsens bibliotek: 11 448 röster.
röstningsperioden haft arrange
2. Stockholms stadsbibliotek: 11 362 röster.
mang i Rotundan och då har det
3. Göteborgs stadsbibliotek: 10 945 röster.
varit viktigt att arrangemangen
Andra bibliotek där många röstade fanns i Lund,
inte varit partipolitiska.
Linköping, Karlstad och Luleå.
Marie Gustavsson är enhetschef på Stadsbiblioteket.
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Nyheter
När barnen
får välja
35 000 barn har
röstat fram sina favoriter i Bokjuryn. Årets
vinnare i kategorin
kapitelböcker för barn
6–9 år blev inte oväntat Cykelmysteriet av
Martin Widmark och
Helena Willis. Etta i
åldersgruppen 9–12
blev Ingelin Anger
borns bok Tredje teck
net. Barnkolonin av
Kerstin Lundberg
Hahn tog hem priset i
ungdomskategorin.
Hästfesten av
Grethe Rottböll och
Lisen Adbåge segrade
bland bilderböckerna.
Barnens favoritbok i
kategorin serier blev
Amulett: Molnsökarna. Bestar – möt myternas
djur av Jan och Tor Jäger fick flest röster i
faktaboksklassen.
Tio i topp-listorna inom varje kategori finns på Barnens biblioteks webbplats
www.barnensbibliotek.se. Här hittar du också
bokslukarsällskapets podcast där unga läsare
tipsar och pratar böcker.
Dessutom har Slangbellan, Sveriges Författarförbunds pris till bästa debutbok i
kategorin barn- och ungdomslitteratur, tilldelats Cilla Jackert för Dagens katastrofer.
Prissumman är 30 000 kronor.
Åsa Ekström

Glöm inte att
nominera till

Bästa
lättlästa
Centrum
för lättläst

www.lattlast.se/bibliotek
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Förvandlingen i Göteborg
På Världsbokdagen återinvigdes stadsbiblioteket i Göteborg efter två år av renovering. Nu
större, modernare och med bättre utsikt.
– Jag har väntat så länge på den här dagen att jag glömt pinkoden till lånekortet, konstaterade besökaren Marita Ottertun från Härryda med ett uppgivet leende.
I tillbyggnaden har biblioteket bland annat fått en ny entré, ett nytt café och nya grupprum
och mötesrum. All inredning har bytts ut och en glasfasad har öppnats mot Avenyn. I det nya
galleriet har läsplatserna utsikt över stan. Höjden på hyllorna ger fri sikt över ljusgården till
Stadsteaterns fasad. En ny mötesplats för de unga, tv-spelplatsen Dynamo Game har också
fått sin plats.
När Erséus Arkitekter och LINK arkitektur skapat de 3 700 kvadratmeterna har de haft
”möten” som ledord.
Åsa Ekström

Simrishamn har stängt filialerna
Trots protesterna. Nu har alla fem biblioteksfilialer i Simrishamn lagts ner. Efter att
skolbiblioteken fått plocka böcker gick turen till allmänheten som fick ta de böcker de
ville ha i Kivik och Gärsnäs.
Det var i höstas som kultur- och fritids
nämnden beslöt att lägga ner de fem filialerna från årsskiftet. Efter många politiska
turer fram och tillbaka beslutade också kommunfullmäktige den 1 april att biblioteken i
Kivik, Gärsnäs, Skillinge, St Olof och Borrby,
skulle avvecklas.
Anledningen är ett sparkrav på kultur
förvaltningen och filialerna har de senaste
åren haft mycket korta öppettider och få
besökare. Det är heller inte första gången

som förslag har lagts om att lägga ner biblioteken som endast hållit öppet en eftermiddag i veckan.
I stället för de små biblioteken får alla nu
söka sig till centrala Simrishamn där biblioteket finns i Kulturhuset Valfisken.
Stadsbiblioteket har tagit till vara en del
av böckerna, liksom skolbiblioteken. Därefter
erbjöds föreningar att komma och hämta
böcker. 
Annika Hamrud

VALET 2014

Valguide: Så påverkas du
Kulturfrågorna brukar sällan stå i centrum i valtider. Men här i Biblioteksbladet tar vi dem på största
allvar. Det handlar om din filial, din tjänst, din digitalisering och allas vår nationella biblioteksstrategi
när vi går till urnorna i höst.
Svensk biblioteksförening har ställt åtta frågor till lika många riksdagspartier. De handlar
om att få se alla goda intentioner följas av resurser. Att den energi politikerna visat i form
av ny bibliotekslagstiftning, handlingsprogram för läsfrämjande och en rad motioner och
interpellationsfrågor nu följs av handlingskraft i det som återstår för att Sveriges bibliotek ska bli
levande motorer i samhället.

(Sverigedemokraterna har trots påminnelser inte svarat och finns därför inte med i tabellen.)

Frågorna:
1. Elevers rätt till skolbibliotek
Hur ska partiet säkerställa
elevers rätt att ha tillgång till
skolbibliotek?
Skollagen föreskriver sedan 2010 att
eleverna i grundskolan, grundsär
skolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesär
skolan ska ha tillgång till skolbiblio
tek. Trots lagskärpningen visar den
senaste officiella statistiken att en av
sex elever helt saknar skolbibliotek.
2. Bemannade skolbibliotek
förbättrar elevers resultat
Avser partiet att lagstifta om
elevers rätt till bemannade skolbibliotek?
Den senaste officiella statistiken
visar att hälften av Sveriges elever
saknar tillgång till ett bemannat
skolbibliotek. Endast fyra av tio
elever har tillgång till ett skolbiblio
tek som är bemannat minst 20 tim
mar per vecka. Samtidigt sjunker
elevers läsförmåga och läsförståelse.
Det är känt att skolbibliotek beman
nad med kompetent personal är en
viktig resurs och elevers lärande och
utveckling. Elever med bemannade
skolbibliotek presterar bättre.

3. Kompetenskrav på
biblioteksanställda
Anser partiet att biblioteken ska
vara bemannade med personal
med relevant kompetens?
Personalen är viktigast för använ
darna. Kompetent personal leder till
högre efterfrågan på bibliotekstjäns
ter. Det visar en undersökning som
SKOP utfört på uppdrag av Svensk
biblioteksförening. Personaltätheten
är inte minst viktig för att inspirera
barn och unga till läsning.
4. Fler använder bibliotek som
är tillräckligt bemannade och
har bra utbud
Avser partiet att göra satsningar
som gör att fler använder folkbiblioteken?
Sedan en lång följd av år mins
kar antalet folkbibliotek och filialer,
liksom utlåningen och besöken på
folkbibliotek. Samtidigt visar studier
att avståndet till biblioteket, öppet
tiderna, bemanningen och utbudet
av medier och tjänster har stor bety
delse för användningen. Biblioteket
används mer ju närmare man har till
det, ju större utbud av aktuella och
relevanta medier samt ju längre öp
pettider biblioteket har. De folkbibli
otek som har glesare personaltäthet
får också färre besök och utlån.
Medan motsatsen gäller då bibliotek
har fler anställda per invånare.

5. Nationell biblioteksplan/strategi
Kommer partiet att verka för att
en samlad nationell biblioteksstrategi kommer till stånd?
Kungliga biblioteket, utbildnings
utskottet och kulturutskottet har
uttryckt behovet av en nationell
biblioteksstrategi. Hittills har inte de
medel som krävs tillskjutits Kungliga
biblioteket.
6. Digitalisering
Anser partiet att digitalisering av
forskningsbibliotekens samlingar
är viktigt?
Runtom i världen digitaliseras forsk
ningsbibliotekens samlingar för att
bättre kunna tillgängliggöras och
sparas för eftervärlden. Ett när
liggande exempel är Norge där
nationalbiblioteket systematiskt
digitaliserar sina samlingar och gör
dem åtkomliga via nätet. När tjäns
ten är komplett – år 2017 – kommer
250 000 böcker att finnas elektro
niskt tillgängliga för att läsas på
nätet eller laddas ner.

7. Offentligt finansierade
forskningsresultat
Anser partiet att resultaten av offentligt finansierad forskning ska
vara tillgängliga för allmänheten
och kommer partiet att arbeta
för det?
Idag kan forskning undanhållas från
öppen tillgång även om den helt eller
delvis finansierats med offentliga
medel. Ett verktyg att säkra öppen
och bättre tillgång till forskningsre
sultat är nationella riktlinjer.
8. Säkerställa öppna specialbibliotek
Kommer partiet säkerställa att
specialbibliotekens och myndighetsbibliotekens samlingar är tillgängliga för allmänheten?
Specialbiblioteken och myndighets
biblioteken blir allt färre genom ned
läggningar och sammanslagningar,
personalen minskar. Samtidigt har
flera av dem stängt för allmänhe
ten, vilket försämrar allas tillgång
till dessa allmänna biblioteks utbud,
service och tjänster.
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Partiernas svar presenteras i
ordning efter partiernas storlek i
riksdagen.

1.

Elevers rätt till
skolbibliotek
Hur ska partiet säkerställa
elevers rätt att ha tillgång till
skolbibliotek?

2.

Bemannade
skolbibliotek
förbättrar elevers
resultat
Avser partiet att lagstifta om
elevers rätt till bemannade
skolbibliotek?
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Socialdemokraterna

Moderata samlingspartiet

Miljöpartiet de gröna

Förväntningarna på den nya skollagen avseende skolbiblioteken
var stora. Kungliga bibliotekets
(KB) skolbiblioteksstatistik som
presenterades 2012 blev därför en
stor besvikelse. Kartläggningen
visar på en ojämlik och odemokratisk skolbibliotekssituation.
Det finns nu en lagstiftning,
och det finns en undersökning
som visar att lagen inte följs, vilket är en oacceptabel situation.
Vi föreslår att KB får i uppdrag att
ta fram en strategi som ska se
till att inga skolhuvudmän bryter mot lagen. KB bör samarbeta
med Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet.

Skollagen slår fast att alla elever
ska ha tillgång till skolbibliotek.
Att den nya lagen är en skärpning
understryks av det faktum att
en skola redan hotats av vite om
den inte bättre tillgodoser elevernas tillgång till litteratur. Att
bara tala om skolbibliotek i form
av ett fysiskt rum i skolan är ett
för snävt perspektiv. För en liten
skola som rent geografiskt ligger
på ett kort avstånd från kommunens bibliotek kan en sådan skola
genom regelbundna besök på
folkbiblioteket väl tillgodose skollagens krav.

Vi behöver tydligare visa på vilken kvalitet i undervisningen
som ett skolbibliotek bidrar till. Vi
behöver veta orsakerna till varför en del skolor låter bli att ha
tillgång till skolbibliotek för att
kunna ta fram åtgärder som träffar rätt. Därtill behöver olika sätt
att garantera rätten till skolbibliotek spridas så att skolor med
olika förutsättningar kan arbeta
med frågan utifrån goda exempel. Dessutom kan det behövas
resurser för ändamålet.

Stärk skolan med mindre klasser de första åren i skolan för att
ge alla elever mer tid med sina
lärare, och fler speciallärare och
specialpedagoger som kan ge tidigt stöd till de barn som behöver
det mest. Vi vill också införa ett
läsmål för årskurs 1 och vi vill att
alla elever ska ha tillgång till ett
skolbibliotek. Skolans huvudmän
ska sträva efter att skolbiblioteken är bemannade med utbildade
bibliotekarier.

Det viktiga är att alla elever har
tillgång till skolbibliotek. Skolan är precis som folkbiblioteken
en kommunal angelägenhet där
lagen slår fast kommunernas
skyldighet att se till att dessa
finns och är av hög kvalitet. Det
centrala är att lagen efterföljs.
Kommuner och landsting ser
olika ut och måste tillåtas organisera dessa viktiga uppgifter på
olika sätt.
Regeringen har under åtta års
tid prioriterat barns och ungas
rätt till kultur, genom exempelvis
fria entréer på statliga museer,
satsning på Skapande skola och
ny bibliotekslag.

Skollagen ska förtydligas med ett
krav om att skolbibliotek bemannas med utbildad personal. Det
är inte en samling med böcker
som gör skolbiblioteket utan en
utbildad skolbibliotekarie som
kan arbeta med både elever och
lärare för att utveckla undervisning, väcka lust och nyfikenhet
i läsningen och stötta i informationshanteringen och kunskapsletandet. I det fall en skola
skriver avtal med ett folkbibliotek att vara skolbibliotek ska
det också där finnas en särskild
skolbibliotekarie.

Folkpartiet liberalerna

Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Det är inte godtagbart att inte
alla elever har tillgång till ett
skolbibliotek. Folkpartiet har varit
pådrivande för att skärpa skollagen på denna punkt, just tack
vare att skolbiblioteken spelar
en så viktig roll. Det är den statliga tillsynsmyndigheten Skol
inspektionen som ska bevaka att
skolorna följer lagen, och Skol
inspektionen kan också vidta
åtgärder om skolorna inte gör
det de ska. Elev eller förälder kan
själv anmäla en skola till Skol
inspektionen om det inte finns
tillgång till bibliotek.

Skollagen verkar för att säkerställa tillgång till skolbibliotek och
ställer samma höga krav på alla
skolor, oavsett huvudman. Skolinspektionen har granskningsansvar för alla skolor och beslutar
om åtgärder i de fall kraven inte
uppfylls. Besluten riktas till den
som driver verksamheten (den
ansvarige huvudmannen): oftast
en kommun eller ett utbildningsföretag. Om tillsynen visar på
brister kräver Skolinspektionen
åtgärder och anger hur lång tid
huvudmannen har på sig för att
åtgärda bristerna. Beslutet blir
sedan klart cirka en månad efter
besöket.

Det är djupt problematiskt att
bristerna än idag är så stora vad
det gäller tillgång till både skolbibliotek och, i än högre grad,
kompetenta skolbibliotekarier.
Skolbibliotekens roll och uppgift måste förtydligas och lyftas
fram. Det ska finnas en tydlig
definition av vad ett skolbibliotek
är och i skollagen anges regler
för tillgänglighet, kvalitet, öppettider, personalkrav m.m. Särskilt
viktigt är att det finns bestämmelser om personalens utbildning och att dess arbete ska vara
en integrerad del av pedagogiken.

Lagen är tydlig, elever ska ha
tillgång till skolbibliotek. Skol
inspektionen har till uppgift att
se till att svenska skolor följer
skollagen.

Folkpartiet vill att utbildade skolbibliotekarier ska ansvara för
skolbiblioteken. Det är dock svårt
att lagstifta om exakta bemanningsregler eftersom de lokala
förutsättningarna är så olika.
Genom samarbete mellan olika
skolor kan lokala lösningar ofta
åstadkommas för att säkerställa
det professionella ansvaret. En
åtgärd som vi vill prioritera de
närmaste åren är att förstärka de
kommunala skolbiblioteken, med
mer resurser, så att de också får
bemanning under en ökad tid.

Centerpartiet tror på att uppmuntra skolor, genom olika
incitament, att ha personal på
biblioteken. Det här är en fråga
som kommunerna själva bestämmer över.

En viktig förutsättning för att
säkra en god tillgänglighet och
en jämbördig kvalitativ ingång till
litteratur och läsande för landets
unga är att det finns bra skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Vi anser därför, och har även
motionerat i riksdagen om, att
samtliga skolbibliotek ska vara
bemannade med utbildade bibliotekarier.

Vi ser gärna att så många skolor som möjligt har bemannade
skolbibliotek. Men ett lagstadgat
tvång skulle riskera att slå undan
benen för många små skolor.
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3.

Kompetenskrav på
biblioteksanställda
Anser partiet att biblioteken ska
vara bemannade med personal
med relevant kompetens?

4.

Fler använder
bibliotek som
är tillräckligt
bemannade och har
bra utbud
Avser partiet att göra satsningar
som gör att fler använder folkbiblioteken?

5.

Nationell
biblioteksplan/strategi
Kommer partiet verka för att en
samlad nationell biblioteksstrategi
kommer till stånd?

10 | biblioteksbladet 05:2014

Ja, vi anser att det är viktigt att
det på biblioteken arbetar personal med relevant kompetens. Ett
bibliotek blir ett bibliotek först
om det finns personal och framför allt bibliotekarier. Självklart
spelar personaltätheten en viktig
roll, både för barn och unga, men
också för vuxna i behov av särskilt stöd.

Det är viktigt att personalen har
hög kompetens. I dag hanterar
användarna uppgifter som tidigare sköttes av personal, t.ex. vid
lån och inlämning. Den nya bibliotekslagen anger att det huvudsakliga syftet för biblioteken i
det allmänna biblioteksväsendet
är att verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och
fri åsiktsbildning. De ska även
främja litteraturens ställning och
intresset för bildning, upplysning,
utbildning, forskning och kulturell
verksamhet. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Självklart ska skolbibliotek vara
bemannade med skolbibliotekarier. För att elevens självständiga
lärande ska bli meningsfullt behövs det personal med expertis i
informationshantering och källkritik.

De svenska folkbiblioteken är
ett kommunalt ansvar. Med en
socialdemokratisk politik för jobb
och sysselsättning i hela landet,
ökar kommunernas möjligheter
att upprätthålla icke lagbundna
verksamheter som t.ex. biblioteksverksamhet. Vi vill som
socialdemokrater verka för att
alla har tillgång till folkbibliotek
med relevanta medier och generösa öppettider.

Biblioteksverksamheten genomgår just nu en stor förändring.
Filialer ersätts med bokbussar i
många fall och möjlighet att låna
digitalt. Ljudböcker och övriga
medier kopplat till den pågående
tekniska utvecklingen påverkar
också biblioteken. Den nya bibliotekslagen slår fast grundläggande kvalitetskrav när det gäller
folkbibliotekens utbud av medier
och tjänster – det ska präglas
av allsidighet och kvalitet. Att se
möjligheterna i alla dessa förändringar är det bästa sättet att
långsiktigt värna folkbiblioteken.

Miljöpartiet har konsekvent
under förra mandatperioden
prioriterat resurser till biblioteksutveckling med fokus på folkbiblioteken i vår kulturbudget.
Vi avser fortsätta med detta.
Genom en bättre bibliotekspolitik stärker vi värnet för informations- och yttrandefriheten och
ökar tillgängligheten till kulturen,
språket och det fria samtalet.

Kungliga bibliotekets (KB) uppdrag
är inte tillräckligt för att möta
dagens utmaningar. Avsaknaden
av en nationell biblioteksstrategi
leder också till resursslöseri och
effektförluster. Det är dags att
genomföra det som kommits
överens om i Unesco:s folkbiblioteksmanifest: en nationell
biblioteksstrategi som visar alla
Sveriges bibliotek vägen till ett
starkare kunskaps- och informationssamhälle. Vi föreslår att KB
i samarbete med Statens kulturråd ges i uppdrag att utarbeta en
nationell biblioteksstrategi och en
nationell biblioteksplan.

Det finns ett behov av en större
nationell samverkan. Det är mot
denna bakgrund som Kungliga
biblioteket i den nya bibliotekslagen fått ett övergripande uppdrag.

Ja. Det behövs nationella lösningar som stimulerar biblioteksutveckling när det t.ex. gäller
nationell katalog, digitala tjänster, webbtjänster och andra
tekniska plattformar, statistik,
omvärldsbevakning och kvalitetsutveckling. Men det uppdrag som
Kungliga biblioteket har beträffande nationell samordning behöver vidgas i enlighet med ovan
och myndigheten behöver tillföras resurser för att uppfylla sin
nya roll.

Folkbiblioteken ska ha en central
roll i samhället. Litteraturen och
läsandet ska stå i centrum och
det läsfrämjande uppdraget ska
vara tydligt. En viktig roll för
biblioteken är att lyfta fram kvalitetslitteratur. Bibliotek kan
vid sidan av litteraturuppdraget
också fungera som mötesplats,
kulturcentrum samt som centrum
för bildning och samhällsinformation. Det är viktigt att biblioteken
är bemannade med kompetent
personal. Utbildade bibliotekarier
ska ansvara för skolbiblioteken.

Det är lämpligt att personalen i
biblioteken har relevant utbildning och att de får fortbildning,
men ett bibliotek ska inte bero av
det. Det är fel att lägga ner små
bibliotek som finns i många mindre kommuner. Om en kommun
inte har råd att driva ett bibliotek, tycker vi att en förening eller
ett byalag ska få möjligheten att
ta över ansvaret, då kan man
inte ställa krav på att personalen är utbildad. Det viktiga är att
det inte kostar pengar att låna
och att biblioteket förblir öppet
för alla.

Ja, se vårt svar på fråga 2. Vi vill
att samtliga skolbibliotek ska
vara bemannade med utbildade
bibliotekarier.

Ja, det är viktigt att biblioteken
har en god personaltäthet och är
bemannade med kompetent personal. Däremot ser vi det som en
lokal fråga och inte något som vi
ska detaljreglera från riksdagen.
I den nya bibliotekslagen finns
inskrivet att folkbiblioteken ska
ägna särskild uppmärksamhet åt
att främja läs- och språkutveckling för barn och unga.

Varje kommun ska ha ett folkbibliotek som är tillgängligt för alla,
främjar läsning och tillgång till
litteratur och ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar. Arbetet med det avtal som
nu förhandlas mellan bibliotek
och bokförlag för att öka tillgången på e-böcker ska följas.
Biblioteken måste få förutsättningar att, till rimliga kostnader,
låna ut e-böcker gratis.
Kommunerna har ansvar för att
personalen ska räcka till för att
uppfylla bibliotekens olika mål.

Vi främjar folkbiblioteken genom
att verka för att det ska vara gratis att låna på bibliotek, att ideella föreningar ska kunna driva
bibliotek, att skapa ett intresse
för läsning och medier hos alla
samhällsgrupper samt att det ska
bli lättare för bibliotek att erbjuda
e-böcker. Många bibliotek har
dåliga förutsättningar att erbjuda
e-böcker. Det behövs ett smidigt
system för ett digitalt bibliotek
som komplement till det klassiska biblioteket. Centerpartiet
vill att det ska bli lättare för bibliotek att erbjuda e-böcker.  

Alla bibliotek ska ha utbildade
bibliotekarier. Inför digitala bibliotek där man utan kostnad kan
ladda ned böcker, film, musik och
andra medier, samtidigt som upphovsmännen får skälig ersättning.
Biblioteken bör ha bokbussar,
uppsökande verksamhet och i
högre grad inrättas på arbetsplatser, vägkrogar, sjukhus och andra
institutioner.
Kommuner ska visa att biblioteksverksamhet säkras för
invånarna på annat sätt när nedläggning av bibliotek kommer på
tal. Anmälan ska göras till länsstyrelsen som har att pröva om
en nedläggning är skälig.

Folkbiblioteken fyller en mycket
viktig funktion. För oss är det
dock viktigt att beslut fattas nära
dem som är berörda av besluten.
Beslut om öppettider och bemanning på folkbiblioteken bör
därför också i fortsättningen fattas på kommunal nivå.

Den nya bibliotekslagen förtydligar och utvidgar bibliotekens
uppdrag och Kungliga biblio
tekets övergripande ansvar. Vi är
öppna för att framöver gå vidare
och formulera en nationell strategi. Samtidigt har kommunerna
ansvaret och måste kunna fatta
lokalt anpassade beslut.

Centerpartiet verkar för en nationell biblioteksstrategi.   

Ja. Vänsterpartiet vill att en nationell biblioteksplan tas fram för
alla offentligt ägda eller stödda
bibliotek, således även högskoleoch folkhögskolebibliotek. Planen
ska samordna systemen och
skapa överskådlighet i biblioteksfloran och säkerställa en likvärdig
biblioteksstandard och biblioteksservice över hela landet.
Planen ska innebära ett stöd för
att främja bibliotekens planering,
styrning och uppföljning.

Kristdemokraternas principiella
inställning är att en sådan strategi vore önskvärd, men utan en
omfattande detaljreglering. Från
vår sida är det viktigt att huvudmannen för ett bibliotek alltjämt
har stora friheter att själv utforma verksamheten.
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6.

Digitalisering
Anser partiet att digitalisering av
forskningsbibliotekens samlingar
är viktigt?

7.

Offentligt
finansierade
forskningsresultat
Anser partiet att resultaten av
offentligt finansierad forskning ska
vara tillgängliga för allmänheten
och kommer partiet att arbeta för
det?

8.

Säkerhetsställa
öppna special
bibliotek
Kommer partiet att säkerställa
att specialbibliotekens och
myndighetsbibliotekens samlingar
är tillgängliga för allmänheten?
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Vi anser att digitalisering av
forskningsbibliotekens samlingar
är en viktig uppgift. För att möjliggöra detta har vi socialdemokrater bl.a. föreslagit projektet
ACCESS – digitalisera, vårda, tillgängliggöra – en möjlighet för
institutioner att med ekonomiskt
stöd anställa människor för att
genomföra digitaliseringen.

Digitaliseringen är viktig.
Regeringens satsning på
digitalisering av små svenska
biografer har t. ex. möjliggjort att
dessa långsiktigt kan överleva.
Långsiktigt måste allt material
kopplat till forskning digitaliseras.
Det är en fråga om demokrati
och tillgänglighet. Att kyrkböcker
digitaliserats har gjort att
tusentals människor på ett enkelt
sätt kan släktforska. Den takt
digitaliseringen kan ske i handlar
dock om ekonomiskt stöd, där
detta viktiga behov ska ställas
mot andra.

Ja, det är viktigt. Det förbättrar
tillgängligheten och ökar spridningen av kulturen och litteraturen.

Huvudregeln ska vara att
resultaten av offentligt finansierad forskning är tillgängliga för allmänheten så långt
det är möjligt. Det kan dock
finnas vissa begränsningar som
kan medföra viss restriktivitet
såsom forskningsresultat som
faller under sekretesslagstiftning
eller när det gäller integritets
skydd och eventuella forsknings
samarbeten i ett tidigt skede
mellan ett lärosäte/forskare och
ett företag. I fall av restriktivitet
kan forskningsresultat publiceras
med en viss tidsfördröjning.

Tillgängliga forskningsresultat är
viktigt för att skapa goda forskningsmiljöer. Samtidigt ska detta
balanseras mot upphovspersonens rätt till sina resultat. Dessutom måste tekniken för att
tillgängliggöra resultaten vara
säker och långsiktigt hållbar.
Nationella riktlinjer om tillgänglighet av offentligt finansierade
forskningsresultat är ett verktyg
som regeringen har att ta ställning till.

Ja, kunskap behöver vara tillgänglig för att kunna spridas och fler
ska kunna ta del av och bidra till
den. Många utestängs från att ta
del av ny kunskap då licensavtal
för e-resurser gör tillgången till
forskningsinformationen på nätet
beroende av betalningsförmågan.
Det är mycket kostsamt för biblioteken, som här kan spela en
mycket viktig roll. Regeringen bör
i samverkan med högskolebiblioteken och Kungliga biblioteket
följa upp de initiativ som tagits
för att all offentligt finansierad
forskning i Sverige ska vara tillgänglig för allmänheten.

Specialbiblioteken och myndighetsbiblioteken spelar stor roll
för fördjupningen i det svenska
biblioteksnätverket. Det är en
olycklig utveckling om dessa
bibliotek blir färre. Vi vill stimulera specialbibliotek och
myndigheter att behålla och tillgängliggöra sina bibliotek inom
ramen för sina verksamheter.

Att dessa tillgängliggörs för allmänheten är långsiktigt viktigt.
Digitaliseringen innebär stora
möjligheter där material som
tidigare hanterades av personal nu finns tillgängligt direkt
för den enskilde. Utbildad, kompetent och tillgänglig personal
kommer alltid att behövas men
den tekniska utvecklingen gör
att specialbibliotekens verksamhet, i likhet med folkbibliotekens
och skolbibliotekens, kommer att
förändras mycket under de närmaste åren.

Självklart. Specialbiblioteken och
myndighetsbiblioteken spelar en
viktig roll. Vi ser ingen anledning
till att dessa bibliotek inte ska vara
tillgängliga för allmänheten och
en del i den nationella samverkan
som krävs för att lyfta biblioteksväsendet i Sverige.

Ja, Folkpartiet anser att det är
viktigt att digitalisera kulturarvet
och där ingår bl.a. forskningsbibliotekens samlingar. Vi välkomnar
de extra budgetsatsningar på
digitalisering som har gjorts, till
exempel stöd till s.k. backlistutgivning av e-böcker för att få
ett bredare utbud av e-böcker
på svenska. Vi vill att dessa satsningar ska fortsätta.

Centerpartiet tycker det är viktigt att digitalisera forsknings
bibliotekens samlingar.

Ja, vi anser att det är mycket viktigt att digitalisera och på så sätt
öka tillgängligheten till forskningsbibliotekens samlingar.

Digitalisering av våra gemensamma samlingar, allt från arkiv
och museisamlingar till forskningsbibliotekens samlingar, är
en prioriterad kulturpolitisk fråga
för Kristdemokraterna. Regeringen har i omgångar öronmärkt
pengar för ändamålet och vi är
beredda att göra så igen.

Ja, forskningsresultat ska vara
offentliga och tillgängliga. Men
en mer generell hållning måste
också kompletteras med visst
hänsynstagande till exempelvis
forskningssamarbeten mellan
länder eller med privata aktörer.
Den måste också beakta den personliga integriteten och personuppgiftslagen.

Centerpartiet verkar för att akademi och övrigt samhälle ska
samverka. Självklart ska grundprincipen vara att resultaten
från vår gemensamt finansierade forskning är tillgänglig för
allmänheten, men det kan finnas tillfällen då det är lämpligt
att göra avsteg från detta. Centerpartiet anser att lärosätena
själva avgör bäst från fall till fall
och vi verkar för lärosätenas
autonomi.   

Ja, det som är offentligt finansierat bör också ska vara tillgängligt
för och komma allmänheten till
godo.

Offentlighetsprincipen är långtgående vad de statligt ägda universiteten beträffar. Vi har inte
lagt några förslag om förändringar som möter detta eventuella problem, men är öppna för en
diskussion i frågan.

Specialbiblioteken och myndighetsbiblioteken fyller en viktig
funktion, både för verksam
heterna själva och för allmän
heten. Primärt är detta ett
ansvar för respektive myndighet,
men vi har gärna en dialog kring
detta.

Centerpartiet verkar för att
akademi och övrigt samhälle ska
samverka. Självklart ska grundprincipen vara att dessa bibliotek är öppna för allmänheten i
största möjliga mån.

Ja, vi tycker det är viktigt att
specialbibliotekens och myndighetsbibliotekens samlingar är
tillgängliga för allmänheten.

Om det av biblioteksnäringen
upplevs som ett problem är vi
lyhörda, men det är viktigt att
understryka att de allra flesta av
dessa specialbibliotek faktiskt är
öppna för allmänheten.
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Fixa livet med Biblioterapi
Den brittiska kulturbutiken erbjuder lösningar på vardagens bekymmer
Foto: School of Life

Nyskild och utan böcker reste Biblioteksbladets Nina Frid till London
och The School of Life för att hitta tillbaka till lusten och läsningen.

P

å 70, Marchmont Street, med inbjudande
gula skyltar och ett sparsmakat sortiment ligger The School of Life. De erbjuder
”bra idéer för vardagslivet”. Jag har inte
kommit för att delta i kvällens filosofiska samtalsserie
och inte heller för att köpa The Toolkit for life, även om
det är frestande att förse sig med titlar som How to Find
Fulfilling Work, How to Stay Sane, How to Worry Less about
Money och liknande hjälpande titlar i en och samma
snygga bokbox, sammansatt och redigerat av Alain de
Botton.
Istället har jag en tid bokad med biblioterapeuten
Ella Berthoud, som välkomnande tar emot mig i butiken och visar mig in till ett samtalsrum. Jag beundrar
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divanen som är klädd i leopardskinn, men väljer ändå
att sätta mig på en alldeles vanlig stol vid bordet och
tacka ja till kaffe, gärna med mjölk. Kostnaden för det
fyrtiofemminuterssamtal jag ska ha med Ella Berthoud
är ungefär densamma som jag skulle ha betalat för vilken annan sorts terapisession som helst. Men Ella är
inte utbildad psykoterapeut, inte bibliotekarie – hon
är biblioterapeut, i grunden litteraturvetare, storläsare
och konstnär.
En vecka före resan har jag fått fylla i ett fråge
formulär på webben. Frågorna gällde främst mitt
läsande. Hur var förhållandet till böcker i mitt barndomshem? När jag besöker en bokhandel, brukar jag
hamna bland faktaböckerna eller bland de nyutgivna

Charlotte Mann:
Interiör från School
of Life som ligger i en
liten butikslokal på
Marchmont Street i
centrala London.

Av Nina Frid

TIPS
I biblioterapeuternas handbok Novel Cure An A-Z of Literary Remedies av Ella
Berthoud & Susan Elderkin kan du snabbt hitta den rätta bokmedicinen för
din diagnos. Lider du exempelvis av dödsskräck finns i uppslagsverket under
bokstaven D, ”Death, fear of…” två titlar att påbörja din biblioterapeutiska
behandling med: Vitt brus av Don DeLillo och Hundra år av ensamhet av Gabriel
García Márquez
Foto: School of Life

romanerna, eller kanske på poesiavdelningen? Men
frågorna rör också mitt liv i övrigt. Vilken utmaning
står jag inför just nu? Vilka relationer påverkar mig?
Hur ser mitt yrkesliv ut?
Ella utgår från mina svar i vårt samtal, ber mig förtydliga saker och berätta mer där svaren varit kortfattade. Hon bekräftar genom att kortfattat upprepa det
jag har sagt. Nyligen frånskild, känslor av att inte räcka
till, maktlöshet inför en svårt sjuk närstående i en annan stad, ett arbete som stimulerar och utmanar, men
på sistone ett minskat intresse för litteraturen och
svårigheter att hinna med det som tidigare varit en så
självklar del av livet och identiteten, nämligen att läsa.
Att som bibliotekarie söka läshjälp fast min arbetsplats är ett hus fullt av böcker kan låta paradoxalt. Biblioteket är ju för alla, så vad erbjuder biblioterapeuten
på The School of Life som jag inte lika gärna kunde få
hos en bibliotekarie?
Deras affärsidé, om man får kalla det så, eller mission lyder som följer:

The School of Life,
skyltfönstret mot
gatan.

The School of Life is devoted to developing emotional intelligence through the help of culture. We address such issues as
how to find fulfilling work, how to master the art of relationships, how to understand one’s past, how to achieve calm and
how better to understand, and where necessary, change the
world.
Skulle det kunna vara en uppdragsbeskrivning även
för ett folkbibliotek? funderar jag. Folkbiblioteket ska
främja den emotionella intelligensen genom kultur
med särskilt fokus på litteratur och läsning?
Det individuella perspektivet, löftet att just jag ska
bli lyckligare på jobbet och i mina relationer, skaver i
en folkbibliotekskontext där läsande och lärande är en
demokratifråga i första hand och kräver ett samhälles
kollektiva ansträngningar.
Då gillar jag bättre det där med att med kulturen och
litteraturens hjälp få bättre förståelse för världen och,
om nödvändigt, förändra den! En politisk dimension.
Det låter rentav mer konkret och inspirerande än yttrandefrihet och demokrati, fast grundbetydelsen kanske är densamma. Missionen i sin helhet känns stärkande – läs för att utvecklas som människa och för att
förändra världen! Hälsa och handling. Varför slutade
jag med det?
Ella ber mig beskriva en plats där jag tidigare brukade läsa och jag nämner tågresor. Och när jag säger
att jag numera är för splittrad för att läsa på tåg, att
jag under den halvtimme jag reser till arbetet nu oftare passar på att kolla mejl på telefonen eller möjligen
bläddra i en kvarglömd Metro. Att jag kanske inte ens

Fakta
The School
of Life:
The School of Life slog
upp portarna år 2008.
Här hålls kurser i allt
från hur man hittar en
partner till hur man
sedan står ut med sin
familj. Man kan få olika
former av terapi och här
hålls även föreläsningar
i allmän livskunskap.
The School of Life
utvecklar också entusiasmerande program,
appar eller storytelling
för företag.
En av grundarna är
den franske författaren och filosofen Alain
de Botton, som slog
igenom med självhjälpsboken ”Låt Proust
förändra ditt liv”, på
svenska 1998.

kommer ihåg att packa ner en bok i väskan utan låter
den ligga kvar på nattygsbordet. Då vi konstaterar att
pendeltåget för mig har fört med sig en vana av att titta på telefonen, föreslår Ella att jag fortsätter med det
men provar att ladda ner elektroniska noveller, eller
önskar mig en läsplatta som får stanna i väskan när jag
är hemma men som jag snabbt lär mig att plocka upp
och läsa på under tågresan.
Jag berättar att mitt liv inneburit så många förändringar de senaste åren med nytt jobb, ny bostad, ny vardag som ensamstående mamma, att kanske har jag inte
orkat försjunka i fiktion, i andras händelsefulla liv, när
jag varit så upptagen med att hitta mig själv i allt det
nya. Ella ber mig nämna några böcker jag minns från
min tonårstid eller som betydde mycket för mig när
jag var ung. Hon föreslår att jag läser om dem. Hjalmar
Söderberg kan hjälpa mig att få syn på mitt tidigare jag
och min utveckling, den jag har blivit. Det finns spår av
en själv i alla de böcker man läst och att genom omläsning kan jag få syn på mig själv.
Ella vill veta mer om relationen till min svårt MSsjuka familjemedlem och jag erkänner mitt ständigt
dåliga samvete. Jag besöker för sällan, det jag har att
berätta från mitt liv intresserar henne inte. Vi befinner
oss för långt ifrån varandra för att kunna mötas kring
något som är och som inte för länge sedan är förbi. Läs
högt för henne, föreslår min biblioterapeut. Då delar
ni en erfarenhet, nämligen läsupplevelsen, och kommunikationen kan kretsa kring den och bli en givande
stund för er båda.
Kanske är det något jag kunde prova även i andra
nära relationer, fortsätter Ella, något som kan samla mina tre barn fast de är i olika åldrar och har olika ▸▸
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Funkar det? Nu mäter
svenska forskare effekten

I

▸▸ intressen. Och den dagen du blir förälskad igen, skrattar Ella, låt din förälskelse läsa högt för dig på kvällarna, texter som han har valt, och du kan snart avgöra vem han är och om ni kan tänkas ha en framtid
tillsammans.
Högläsning, omläsning och läsplatta. Tre goda råd
och när tiden och kaffet är slut får jag även ett recept
i handen. Det är titeln på en bok som rekommenderas
för mig och som jag omedelbart uppmanas att läsa.
Ungefär en vecka senare får jag ett längre personligt
brev av min biblioterapeut, en skriftlig sammanfattning av vårt samtal och en lista på inte mindre en sju
titlar särskilt utvalda för mig i den livssituation jag
befinner mig. Självklart läser jag böckerna på min
lista. De ska ju hjälpa mig att hitta tillbaka, komma
vidare, kurera mig …
Lyckas behandlingen? Ja, på sätt och vis. Terapi
eller inte – den personliga läsrådgivningen är i alla fall
oerhört läsfrämjande. Och det första jag önskade när
jag klev ut i småregnet på gatorna i London med bokreceptet i handen var att få hitta ett bibliotek. Det är
ju där böckerna finns!
Samtalssessioner kan nog fungera motiverande,
men för själva behandlingen, att läsa, är ändå biblioteket bäst. Det är på biblioteket biblioterapeuterna
borde finnas, för att sätta boken i handen när läsmotivationen är som högst. Vilket bibliotek blir först med
möjligheten att boka en bibliotekarie för personlig
läsrådgivning? ■

Fakta Biblioterapi
Biblioterapi är en terapiform där läsning och samtal om läsningen står i centrum. Man
kan läsa både skönlitteratur och facklitteratur, ofta av självhjälpskaraktär, för att sedan
samtala om det lästa, enskilt med en terapeut eller i grupp. Man skiljer mellan så kallad
humanistisk biblioterapi där själva läsningen anses läkande, och klinisk biblioterapi där
fokus istället sätts på samtalet om det lästa.

Foto: THOMAS MELIN

Ella Berthoud är
biblioterapeut, i
grunden litteratur
vetare, storläsare och
konstnär. Inte biblio
tekarie.

höst startar ett svenskt
forskningsprojekt som mäter
de kliniska effekterna av biblioterapi. Det är Lena Mårtensson,
fil. dr. och leg arbetsterapeut vid
Göteborgs universitet som tillsammans med Cecilia Pettersson,
fil. dr. litteraturvetenskap, leder
det tvärvetenskapliga arbetet. I
sitt förra forskningsprojekt studerade de erfarenheter av skönlitterär läsning för sjukskrivna kvinnor.

Vad är det ni ska göra?
Vi inleder ett nytt fördjupat forskningsprojekt där en
grupp sjukskriva personer med psykisk ohälsa erbjuds
biblioterapeutisk intervention i form av enskild läsning.
Tanken är att gruppen för dagbok över sitt läsande, när
och hur de läser och vilka erfarenheter läsandet för med
sig.
Hur mäter ni om biblioterapin i form av läsning gör skillnad?
Gruppen jämförs med en kontrollgrupp som inte erbjudits biblioterapi. För att mäta skillnad använder vi WHO:s
well-being-index för självskattat psykiskt välbefinnande
före och efter interventionen. Då kan vi se om läsningen
innebär någon förändring för de sjukskrivna.
När förväntas studien vara klar och har ni någon hypotes
gällande resultatet?
Preliminärt kan vi se de första resultaten efter tre månaders intervention, i början av 2015. En hypotes baserad på
vår tidigare forskning är att läsningen i sig, själva aktiviteten, är terapeutisk och bidrar till att komma igång med
andra sysslor. Att inta rollen som läsare gör att man känner sig delaktig i ett sammanhang och det bidrar till att
bryta isoleringen och skapa större välmående.
Är all läsning terapeutisk?
I vår tidigare studie upplevde de intervjuade att läsningen
var viktig i deras rehabiliteringsprocess. För dessa sjukskrivna kvinnor var läsningen självinitierad. Andra som
tagit del av forskningen har spontant hört av sig och berättat att självinitierad läsning har haft stor betydelse för
deras psykiska hälsa. Det är så mycket vi vet hittills.
Skulle bibliotek kunna syssla med biblioterapi?
Ja, absolut! Biblioteken kan bistå med urval. Och även i
samtalet kring läsningen har ju biblioteket möjlighet att
spela en roll i samarbete med andra aktörer.
Tror du vi kommer få se biblioteksbesök på recept?
Det hoppas jag verkligen!
Nina Frid
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BIBLIOTEKSDAGARNA 2014
498 deltagare och 55 föreläsare samlades i
kulturhuvudstaden Umeå för att välja mellan
24 seminarier och 17 studiebesök. För dig som inte
var med har Biblioteksbladet intervjuat ett par av
föreläsarna som tände publiken:
American Library Associations Barbara Jones
och Kairos Futures Magnus Kempe.

➡
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”Biblioteket är ingen porrförmedling”
Amerikanska biblioteksföreningens Barbara Jones ryter ifrån

FOTO: Elisabeth Ohlson Wallin

Det var när hon på 1960-talet inte fick låna Das Kapital på
biblioteket som hon bestämde sig för att bli bibliotekarie.
Rätten till det fria ordet är Barbara Jones ledstjärna.

D

et första Barbara Jones gör när vi ses under
Biblioteksdagarna i Umeå är att beklaga att
hon inte hunnit svara på mina frågor, som
jag mejlat några veckor tidigare. När hon
berättar om sitt reseschema förstår jag henne. Som chef
för avdelningen för intellektuell frihet på amerikanska
biblioteksföreningen, ALA, och ledare för Freedom to
Read-stiftelsen reser hon och föreläser en stor del av sin
tid.
Här i Umeå ska hon tala om några av sina parad
frågor: bibliotekens rätt att låta medborgarna läsa kontroversiella böcker och läsarnas rätt att göra det i hemlighet.
– Arbetet med att försvara och främja den
intellektuella friheten på biblioteken är viktigare än
någonsin när rasismen och intoleransen brer ut sig i
hela världen, säger Barbara Jones.
Hennes egen bibliotekariebana påbörjades när hon
som high school-student på sextiotalet inte fick sitta
på vuxenavdelningen och läsa Das Kapital av Karl Marx.
Hennes idag 93-åriga mamma drämde då näven i bordet och krävde att hennes dotter hade rätt att få läsa
vad hon ville på biblioteket.
– Naturligtvis läste jag aldrig ut boken men det var
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av Åsa Ekström

ju själva idén – rätten att få läsa vad man
vill som var det primära. Jag blev medveten
om att det fanns mängder av böcker som av
olika skäl ansågs opassande eller kontroversiella och plockades bort från hyllorna på
skolbiblioteken i USA.
En av kampanjerna som biblioteksföre
ningens avdelning för intellektuell frihet
driver är Banned Books Week, som hålls i
september varje år och som manifesterar
rätten till frihet från censur.
– Jag har alltid haft en stark känsla för
att man inte ska ta ifrån dom unga möjlig
heten och rätten till böcker och läsning. Läs
Koranen, läs om droger! Det är ju ett sätt att
förstå och upptäcka olika perspektiv på frågor och idéer.
Barbara Jones och hennes man har uppfostrat sin son efter den devisen och aldrig
försökt fostra till god läsning genom att
plocka bort vissa böcker. Det viktigaste är
att föräldrar, bibliotekarier, lärare, moroch farföräldrar och andra vuxna finns tillgängliga när frågorna kommer, menar hon.
– Tack och lov är dagens unga påhittiga
och hittar sätt att kringgå censuren. I det
puritanska USA finns filter på bibliotekets
datorer som tar bort det mesta som har med sex att
göra, medan allt våldsrelaterat naturligtvis är ocensurerat. Men då googlar de på spanska istället, så kommer
de förbi.
I USA, säger Barbara Jones, hotas rätten att läsa med
jämna mellanrum. I Arizona har folk slitit böcker ur
händerna på mexikanska immigranter som vill låna
böcker på biblioteket. I konservativa North Carolina
har den radikala klassikern Osynlig man av Ralph Ellison
helt sonika plockats bort från bokhyllorna.
– Bibliotek ska anskaffa, organisera och förmedla information fritt och motsätta sig varje form av censur.
Deras uppgift är att upprätthålla och verka för principerna om intellektuell frihet och erbjuda obegränsad

❝
Barbara Jones upplever att biblioteksföreningen ALA
arbetar i motvind. Att konservativa politiker stämplat
bibliotekarier som ”vänstermänniskor” och därför
avfärdar deras förslag av ren slentrian.

tillgång till information för alla, oberoende av ålder,
etnisk tillhörighet, kön, religion, nationalitet, språk eller social status.
Barbara Jones upplever att biblioteksföreningen ALA
arbetar i motvind. Att konservativa politiker stämplat
bibliotekarier som ”vänstermänniskor” och därför avfärdar deras förslag av ren slentrian.
– Vi vill, bland annat av tillgänglighetsskäl, att även
landsbygden ska ha tillgång till bredband, men det förslaget anses vara för radikalt. Trots att det ju faktiskt
även skulle kunna löna sig för dom som gör affärer.
– Folkbiblioteken ses allt för ofta som någon slags förmedlare av porr snarare än att dom får erkännande för
sitt sociala arbete med att exempelvis hjälpa allmän
heten med att fylla i olika blanketter.
Sedan 2001 har kampen mot terrorismen har varit
en ursäkt för amerikanska myndigheter att gå över integritetsgränsen och bevaka medborgare digitalt, både
inom och utanför landets gränser, säger Barbara Jones.
Nationella säkerhetsmyndigheten, NSA, och federala
utredningsbyrån, FBI, har tillsammans med företag
som VISA, Google med flera bedrivit massövervakning.
ALA:s motoffensiv har varit initiativ som ”Banned
Books Week” där man under en vecka fokuserar på
böcker som väckt protester och läser högt ur dem för
att sprida det fria ordet. Även ”Choose Privacy Week”
har fått stort genomslag. På webben finns en digital
guide som innehåller aktiviteter och material för att
utbilda och engagera biblioteksanvändare i integritetsfrågor. Här finns också tips på hur man kan skydda sig
på nätet.
Förra året gjorde ALA ett uppmärksammat ställningstagande till försvar för visselblåsaren Edward
Snowdens yttrandefrihet.
– Vi beslöt att ge stöd åt visselblåsare rent generellt,
inte enbart Snowden. Alla måste helt enkelt ha rätt att
lämna information utan att riskera att hamna i fängelse. Biblioteken är en förutsättning för det fria utby-

FOTO: Elisabeth Ohlson Wallin

❝
Min mamma och många andra som minns förföljelserna
av oliktänkande under McCarthy-tiden under 1950-talet är
förfärade över utvecklingen i USA. Vi måste våga ställa oss
frågor som: När vi kränker integriteten för att skydda
samhället – vad är det vi skyddar då? Och vilket samhälle
skapar vi?

Barbara Jones föreläsning, och flera andra
av föreläsningarna i Umeå 2014, finns att se
på Svensk biblioteksförenings Vimeo-kanal:
http://vimeo.com/biblioteksforeningen/videos.

tet av kunskap och idéer. Då ska vi också försvara den
principen, konstaterar Barbara Jones.
– Min mamma och många andra som minns
förföljelserna av oliktänkande under McCarthy-tiden
under 1950-talet är förfärade över utvecklingen i USA.
Vi måste våga ställa oss frågor som: När vi kränker
integriteten för att skydda samhället – vad är det vi
skyddar då? Och vilket samhälle skapar vi?
Barbara Jones påpekar att bibliotekarier var de enda
som vågade bryta mot Patriot Act efter 11 septemberhändelserna 2001. De vägrade helt enkelt att lämna ut
information om låntagare till FBI.
När bibliotekspersonal ställs inför dilemman kopplade till informationsfrihet och integritet, så kan de ta
hjälp av IFLA:s/Unescos internetmanifest och de etiska reglerna, menar Barbara Jones.
– Där finns ett bra underlag och stöd för egna ställningstaganden. Bland annat står där att biblioteken ska skydda varje användares rätt till integritet,
när det gäller vilken information som söks och vilka
resurser som används.
– Det gäller att inte ta allt för självklart. Vi vet ju
inte vad vi har förrän vi förlorat det, avslutar Barbara
Jones. ■

FAKTA Barbara Jones
Yrke: Bibliotekarie sedan 1968. Specialiserad på frågor om yttrandefrihet och
personlig integritet. Har arbetat både på folk- och forskningsbibliotek.
Utbildning: Doktor i amerikansk juridisk historia 1995. Bibliotekshögskola.
Böcker: Libraries, access, and intellectual freedom: developing policies for public and
adademic libraries, 1999. Protecting intellectual freedom in your academic library:
scenarios from the front lines, 2009.
Priser: Robert B. Downs Intellectual Freedom Award 2008. Freedom to Read
Foundation Honor Roll 1999.
Gillar med Skandinavien: Danska teveserien Brottet och vice kriminalkommissarie Sara Lund.
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Fem omvärldstrender och hur de påverkar biblioteken
På Biblioteksdagarna i Umeå presenterade omvärlds
analytikern Magnus Kempe de utmaningar och möjlig
heter analys- och strategiföretaget Kairos Future ser för
biblioteken. Här sammanfattar han dem i fem punkter.
Hela föredraget ser du på http://vimeo.com/94655413

❶

Längtan efter struktur
– Världen är kaotisk och föränderlig. Vi har många olika
identiteter och roller och behöver hela tiden göra olika
val. Människor längtar efter struktur, ordning, enkelhet
och trygghet. Samtidigt vill vi gärna att all information
ska vara tillgänglig och att vi inte ska delas upp i olika
grupperingar med olika världsbilder. Det blir en utmaning att få ihop de här olika världsbilderna och ändå
tillgodose människors behov av den lilla världens trygghet. Att kunna skapa trygga sammanhang, grupper och
kollektiv för människor och på något sätt utveckla demokratin på nya sätt blir en viktig fråga för biblioteken.

❷

Integritetsfrågan
– Vi får nog vänja oss vid att integriteten så som vi känner den inte kommer att finnas i framtiden. I dag samlar
privata aktörer som Facebook och Google in mängder av
information om oss, men om det bara är privata aktörer
som står för insamlandet av data blir deras makt över
människor oproportionerligt stor. Om vi inte kan välja
alternativet att informationen inte ska finnas hos någon
är det kanske bättre att den finns hos det offentliga än
bara hos det privata. Det blir konstigt om de folkvalda
ska ha sämre förutsättningar att förstå och påverka vad
människor säger, hör och gör än vad Facebook har.
– Biblioteken skulle kunna vara ett offentlighetens
svar på de privata aktörernas verksamhet. I informationsinsamlingssamhället har biblioteken haft en
central roll. Nu är de hastigt omsprungna, men de bör
inte bara släppa den här frågan. Det är viktigt för biblio
teken att fråga sig hur man ska samla in och hantera
information i framtiden.
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av: Karin Persson

❸

Alla vill skapa
– Biblioteken har traditionellt sett varit till för att tillgängliggöra material som har skapats av experter. Men
i dag är människor mycket mer inne på att interagera,
dela, sprida och skapa material själva. En allt viktigare
roll för biblioteken blir därför att tillgodose människors
behov av att skapa. I framtiden kommer många att producera det få tar del av. Frågorna handlar alltså om hur
man kan hantera allt som ska sparas, hur man bedömer
kvalitet och hur man hjälper människor att bli med
skapare i stället för passiva mottagare.

❹

Behovet av mötesplatser
– En aktuell fråga i dag handlar om mötesplatser. Var
ska vi träffa andra människor och hur kan längtan
efter mötet med andra tillgodoses? Biblioteken har en
unik roll som en plats där människor kan mötas utan
att någon lägger sig i eller något måste köpas. En fristad
eller allmänning. Men det finns också en ökad konkurrens om att vara den platsen. Andra aktörer börjar bli
varse kraften i människors möten.
Biblioteken bör fundera på hur de kan utveckla
rollen som självklar mötesplats och säkerställa att det
inte blir en plats som måste kommersialiseras.

❺

Vi saknar guider i den digitala världen
– Möjligheten att lära sig mer sprids i och med digitaliseringen. Samtidigt blir möjligheten att roa sig och göra
saker som kanske inte är så konstruktiva också mer
spridd. Vi kan alltid välja den kortsiktiga vägen. Biblioteken kan bidra till att locka människor att i stället ta
den långa vägen.
Om vi lär oss att använda teknik, spel och så vidare
på rätt sätt kommer det gå fantastiskt bra. Gör vi inte
det kommer det gå fantastiskt dåligt. Biblioteken kan
bli mycket bättre på att vägleda folk i den digitala världen. Det kan bli en enormt viktig roll.

illustration: paolo sangregorio

Så möter du framtiden
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Öppna biblioteken!
kräver Frankrikes medborgare
TILLGÄNGLIGHET
I Europa står sällan biblioteksfrågor särskilt högt på
den politiska agendan. Men nu försöker man i flera
kampanjer rikta om strålkastarljuset – och ser ut att
lyckas. Inte minst i Frankrike, där öppettider varit en
het fråga under våren.
text och bild: Johanna Westlund

– Det finns inte ett enda universitetsbibliotek i Paris
som har öppet på kvällar eller söndagar. Ett fåtal kommunala har det, men de har inte de resurser som behövs
för studenter, och dessutom räcker de inte till: alla läsplatser är ständigt upptagna, säger François Michaux,
chef för Sainte-Barbes universitetsbibliotek i Paris.
40 timmar – så mycket har ett bibliotek i Paris öppet
i snitt per vecka. I Nederländernas Amsterdam är motsvarande siffra 98 timmar.
– Det är skandal, fortsätter Francois Michaux. Man
har känt till det här problemet länge, men ingen har
gjort något. Och studenterna lider.
Att biblioteken inte har generösare öppettider beror
dels på att budgetar stramats åt de senaste åren, dels på
en kulturell norm där få officiella faciliteter har öppet
utanför kontorstid.
Men nu har någon äntligen gjort något. Patrick Weil,
ordförande i Bibliothèques Sans Frontières (Bibliotek
utan gränser), är fransman men arbetar mycket i USA.
Han har märkt en stor skillnad i öppettider på biblioteken i de båda länderna och menar att Frankrike måste gå mot en anglosaxisk modell.
– Ytterst är det en demokratifråga! Rika föräldrar kan
köpa böcker och skaffa internetabonnemang till sina
barn. Men andra människor behöver öppna bibliotek!
I januari lanserade organisationen därför petitionen
Ouvrons + les bibliothèques! (”Låt oss öppna biblioteken
mer!”), där man krävde att landets bibliotek ska prioriteras i kommunens budgetar och att biblioteken ska ha
öppet på kvällstid och helger.
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”Rika föräldrar
kan köpa
böcker och
skaffa internet
abonnemang till
sina barn. Men
andra människor
behöver öppna
bibliotek!”

På tre månader hoppades man få ihop 10 000 under
skrifter för att kunna väcka regeringens intresse för
frågan. Men det tog inte ens tre veckor innan över
11 000 personer skrivit på.
– Jag tror att många upplevt just frustrationen i
att arbeta eller gå i skolan, och sedan när man slutar
för dagen – ja, då har biblioteken redan stängt, säger
Patrick Weil.
Flera tunga kulturpersoner, som författaren och
leda
moten i franska akademien, Dany Laferrière,
skrev på. Medierna fångade upp kampanjen, och både
kulturminister Aurélie Filippetti och premiärminister
Jean-Marc Ayrault uttalade sig och sade sig vilja arbeta
för utökade öppettider.
– Vi har en vänsterregering, och det är viktigt för den
att satsa på biblioteken. Om man jämför med andra
länder, som Storbritannien, ser man att där stängs biblioteken istället, säger Patrick Weil.
Just Storbritannien har drabbats hårt av biblioteksdöden; bara härom månaden stängdes 15 av staden
Sheffields 27 bibliotek. Under 2012 stängde totalt över
200 kommunala bibliotek i lågkonjunkturens Storbritannien, och det blev ett av startskotten för att elva ledamöter i Europaparlamentet i fjol initierade en skriftlig förklaring (se faktaruta). I förklaringen slår de fast
att biblioteken spelar en viktig samhällsroll och handlar om mer än ”bara” böcker, däribland nättillgång,
möjligheter att söka jobb samt bättre välbefinnande för
marginaliserade grupper. 214 av Europaparlamentets
ledamöter skrev under förklaringen, färre än de 384
som hade behövts för att få fram ett starkare politiskt
ställningstagande. Men målet var först och främst att
få upp politikernas ögon för biblioteken, och det lyckades man definitivt med, säger Vincent Bonnet, chef för
Eblida (föreningen European Bureau of Library, Infor-

Så här ser kampanjens logotyp ut:

foto: Johanna Westlund

mation and Documentation Associations),
som tycker att fler än 200 underskrifter är
ett ”mycket uppmuntrande tecken”.
– Biblioteksfrågorna blir alltmer synliga i
Europa. Men med den viktiga roll biblioteken spelar i informationssamhället, borde de
vara ännu synligare, säger han.
Han påpekar att Frankrike knappast är
det enda europeiska landet med för snåla
öppettider, samt att problemet är mer komplext än
bara klockslag.
– Det är lite för förenklat som Bibliothèques Sans
Frontières har presenterat det, säger Vincent Bonnet.
Han tillägger att bland annat kulturminister Filipetti också påpekat detta: visst är det bra med utökade
öppettider, men det måste ske under vettiga sociala
villkor – utan att dumpa löner, beröva personalen dess
veckovila eller byta ut kvalificerad personal mot volontärer.
– I Storbritannien har man till exempel generösare
öppettider, men har fått göra stora budgetnedskärningar och stänga bibliotek helt istället. Så det är en fråga
om balans. Ett bredare perspektiv måste till – man kan
inte reducera det till att bara jämföra öppettider, säger
Vincent Bonnet.
Ouvrons-kampanjen har, tillsammans med den biblioteksstrejk som under våren utlystes av ett större
fackförbund för att markera missnöje med förvaltning
och budgetfrågor, gjort att man nu tycks ha fått upp
ögonen för biblioteksfrågan också på kommunal nivå.
Exempelvis lyfte de två tyngsta kandidaterna till mars
månads borgmästarval i Paris snabbt frågan om öppettider och sa sig vilja utöka dem (men det återstår förstås att se om valets vinnare sedan infriar sina löften i
budgeten).
Frågan handlar emellertid inte bara om pengar utan
också om kultur, menar Patrick Weil. Fransmän är konservativa, och bibliotek i södra Europa har generellt
snålare öppettider än i Nordeuropa, konstaterar han.
– Men folk reagerade ju väldigt snabbt och känslomässigt på kampanjen. Så vi organiserade egentligen
bara en önskan som redan fanns i samhället.
Och även om politiker på både lokal och nationell
nivå har uppmärksammat bibliotekens betydelse så är
det ingen garanti för att något händer.

– Vi vill inte bara väcka uppmärksamhet, utan jobbar
nu med kommunfullmäktige i Paris och med kulturdepartementet för att de utökade öppettiderna ska bli
verklighet. Vi tittar också på andra städer i Frankrike
och försöker lyfta frågan i olika kommunala kampanjer
över landet, säger Patrick Weil.
Sainte-Barbe-bibliotekets chef François Michaux
låter något mindre optimistisk. Våren har varit en
mycket politisk period med kommunvalen: då är det
lätt för politiker att komma med storslagna visioner
och löften, säger han med en lätt suck.
– Men att petitionen har samlat så många underskrifter gör att problemet uppmärksammas i alla fall.
Så jag hoppas verkligen att ministeriet uppfattar problemet och gör något åt det. ■

– Biblioteken måste
förändras för att
överleva i framtiden.
Framtiden är ju bero
ende av relationen
med läsarna, säger
Patrick Weil.

*Bibliothèques sans Frontières (Bibliotek utan gränser) är
en fransk-amerikansk organisationsom arbetar i bland annat
Haiti, Kongo och Mali.
*Ouvrons-petitionen överlämnades till den franska regeringen 5 februari och fick totalt 12 088 underskrifter.
*En skriftlig förklaring är en text på högst 200 ord om
en fråga som hör till EU:s behörighetsområde. Initiativ tas
av minst tio parlamentsledamöter från minst tre politiska
grupper. Den är dock en svagare politisk markering, då den
inte är bindande för Europaparlamentet utan bara speglar
åsikterna för de parlamentsledamöter som undertecknat
förklaringen. Om en majoritet av parlamentet undertecknar
förklaringen går den även vidare till Kommissionen.
*På bokmässan Salon de Livre i mars lovade Frankrikes kulturminister att tillsammans med landets biblioteksförening
upprätta ett dokument för att förbättra öppettiderna på ett
ansvarsfullt vis.
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Biblioteket + ICA = fler låntagare
TILLGÄNGLIGHET
Medan allt fler filialer läggs ned har biblioteket i
småländska Lidhult flyttat ihop med ICA och ökat sina
öppettider – från 12 till 66 timmar i veckan. Tack vare
ett unikt samarbete mellan kommunen och lanthandeln
har utlåningen ökat. Och biblioteket har blivit en populär
mötesplats.
text och bild: Susanne Andersson

E

n strid ström av kunder rullar in sina varuvagnar i ICA-butiken i Lidhult, ett samhälle
med knappt 900 invånare i Smålands skogsrika inland, fyra mil väster om Ljungby.
Ortens truckfabrik gör att några hundra arbetspendlar hit, och på sommarhalvåret utökas invånarantalet
med tyskar och danskar som har stugor i trakterna.
Många av dem som kommit för att veckohandla passar på att ta en fika i kaféet och titta in i biblioteket. Allt
ligger i samma hus. Bibliotekets barnhörna vetter inbjudande ut mot kaféet. I kaffedrickarens synfält finns
också lokala dagstidningar och tidskrifter, bland annat
Kamratposten och tidningar om vetenskap, idrott och
trädgård. Besökarna har fått rösta om vilka tidningar
de ville ha det närmaste året.
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Biblioteksassistenten
Jenny Svensgård letar
hemservicefirmor åt
sommargästen Gitte
Eduard.

– Dagstidningarna är populära, så jag beslöt att lägga
lite av bokbudgeten på en tredje lokaltidning. Det är
viktigt att lyssna på besökarna. De ska känna att detta
är deras bibliotek, säger biblioteksassistenten Jenny
Svensgård.
Det är också tack vare Lidhultsborna – och en framsynt lanthandlare – som biblioteket blev integrerat
med ortens enda matbutik när den gamla filialen
tvingades lämna sina lokaler hösten 2012. Ljungby
kommuns förslag var att flytta biblioteket till skolan i
utkanten av samhället.
– Men det blev stora protester. Vi bjöd in till ett infomöte och det kom fram att folk ville ha biblioteket mer
centralt, berättar Jenny Svensgård som även jobbade på
den tidigare filialen.
Så blev lokalen vägg i vägg med ICA ledig och idén
om att få in många funktioner i en lokal föddes. Jenny
Svensgård blev ledare för en projektgrupp med representanter för företagarna och föreningarna i bygden. I
början fick projektet stöd av Tillväxtverket och EU.
– Vi satte upp en idélåda och fick in många förslag
från allmänheten. Skolbarnen ritade skisser på hur
biblioteket skulle se ut. Vi jobbade med ett underifrån
perspektiv vilket var väldigt roligt, säger hon.
Lanthandlaren Andreas Rehn nappade på ett förslag
om att öppna kafé. Han bestämde sig för att bygga ut
och göra en ny gemensam entré för butiken, kaféet och
biblioteket. Kaféet fick också en liten inglasad över
våning – ett lyft för samhällets ruffiga lilla centrum.
Och handlaren var bestämd på att det skulle bli ett fik
”för vanligt folk” där alla har råd att ta en
räkmacka och kaffe. Det är självbetjäning,
när man fikat klart betalar man i butikens
kassa.
– Butikspersonalen hjälper också till med
biblioteket när jag inte är här. De lämnar ut
nya lånekort, hämtar ut reserverade böcker
och kan även hjälpa till med lån om någon
inte kan själv, berättar Jenny Svensgård.
Hon jobbar på biblioteket måndagar och
torsdagar, tolv timmar i veckan, precis som
i den gamla filialen. Men biblioteket är numera öppet alla tider som matbutiken är
det.
– Det är till och med öppet några timmar
på julafton och nyårsafton. Vilka andra bibliotek har det?

Järnvägsgatan 1 A i
Lidhult.
Tillgängligheten gör att många som tidigare inte
gick till biblioteket nu hittar dit. Både antalet lån och
låntagare har ökat sedan biblioteket flyttade.
– Det är väldigt roligt, men den största vinsten är
att biblioteket och kaféet har blivit en träffpunkt som
tidigare saknades i samhället. Man kan komma hit om
man vill träffa folk eller läsa.
Biblioteket arrangerar stick- och korsordskafé en
gång i månaden och varje lördagsförmiddag samlas
ett gäng i kaféet för att lösa Melodikrysset. Biblioteket
drivs med i stort sett samma budget som den tidigare
filialen. ICA har satsat, men också ökat sin omsättning.
– En win win-situation, konstaterar Jenny Svensgård.
Ibland får biblioteksassistenten agera turistguide
eller ge samhällsinformation. Gitte Eduard från Helsingör – på årets första besök i sommarstugan – kommer in. Hon behöver hjälp med att putsa fönster, något hon inte kan själv längre på grund av sjukdomen

”Den största
vinsten är att
biblioteket och
kaféet har blivit
en träffpunkt
som tidigare
saknades i
samhället. Man
kan komma
hit om man vill
träffa folk eller
läsa.”

MS. Jenny söker i datorn och hittar snart ett par lokala
firmor som erbjuder hemservice.
En av bibliotekets stamgäster är Ulla Svensson från
byn Vret, en dryg mil från Lidhult. I dag kommer hon
för att hämta boken hon reserverat, Tango för vilsna själar av Lucy Dillon.
– Jag går alltid in i biblioteket när jag handlar, säger
hon.
Väninnan Margareta Altberg, som bor i Lidhult, har
samma vanor.
– Det är så himla fint här, toppen. Jag lånade böcker
på det gamla biblioteket också, men det var ju inte
öppet lika mycket så det blev inte så ofta, säger hon.
Innan låntagarna går passar Jenny på att puffa
för den planerade kursen om släktforskning till hösten. Själv slutar hon sin arbetsdag om ett par timmar,
klockan 16. Men under alla vårens helger har biblioteket hållit öppet. ■
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MÅNADENS UPPSATS

MarieLouise Samuelsson

Behöver arga gubben
en utskällning eller en varm filt?
När de tidigare tysta biblioteken istället blir öppna kreativa rum – hur
tillgodoses då behoven hos dem som har svårt att klara stökiga miljöer?

E

n äldre man som besöker det lokala biblioteket
för att sitta och läsa blir störd av barn som
sjunger, av andra besökare som tappar dvdfodral i golvet, som pratar högt i telefon och
(hörbart för andra) lyssnar på musik.
Mannen blir mer och mer irriterad, får till sist ett
raseriutbrott och skriker: ”TYSTNAD! Det här är för fan
ett bibliotek”, varvid en bibliotekarie larmar en vakt
som avvisar mannen från bibliotekslokalen.
Detta händelseförlopp är den aningen originella men
mycket effektiva utgångspunkten för Mikael Borgs
examensarbete Den osynliga användaren. Hur kan bibliotek
förbättra servicen för användare med osynliga
funktionsnedsättningar?
Mikael Borg
Händelsen är fiktiv, Borg använder nämDen osynliga användaren
ligen en scen ur den brittiska tv-serien New
Hur kan bibliotek förbättra Tricks (Nya Spår när den sänds i svenska tvservicen för användare
kanaler) för att illustrera och sammanfatta
med osynliga funktionsde frågeställningar han undersöker kring
nedsättningar?
biblioteksanvändare med osynliga funktionsnedsättningar.
Examensarbete (30 högskole
poäng) i biblioteks- och informaDen som följt serien vet, enligt Borg,
tionsvetenskap för masterexamen att den rasande mannen lider av psykisk
inom ABM-masterprogrammet vid
ohälsa. Detta är inte specifikt diagnosticeLunds universitet. 2013.
rat men han ”ger intryck av att ha ADHD och
Aspergers eller en kombination av dessa”.
Utan dessa aspekter kan mannen uppfattas som ”en konservativ äldre man som överreagerar
på det moderna bibliotekets ljudnivå”, istället för ”en
person med funktionsnedsättning som gör att han inte
kan hantera den sensoriska överbelastningen i det offentliga rummet”. Att avvisa den gormande mannen är
enligt den första utgångspunkten ”logiskt”, medan det
med kännedom om hans funktionsnedsättning är att
betrakta som ett övergrepp.
Ett huvudspår i Martin Borgs studie är osynlighet
och detta ur flera perspektiv, han beskriver bland annat
en dubbel osynlighet då själva funktionsnedsättningen
inte syns och att användarna med diagnos är osynliga i
planeringen av bibliotekslokalen.
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En av frågeställningarna är hur ett modernt biblioteksrum fungerar för personer med låg stresströskel
och sensorisk överkänslighet. En genomgång av litteratur rörande planering och byggnation pekar tämligen
entydigt på en utbredd strävan att istället för det traditionella – tysta – biblioteket skapa ”kreativa mötesplatser”. I Biblioteket i byutviklingen: oplevelse, kreativitet og
innovation (2011) beskriver de danska forskarna Casper
Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen och Dorte
Skot-Hansen att bibliotekslokalen numera ska ses som
en attraktiv del av stadsrummet. Övrig forskning bekräftar bilden av ambitioner att locka exempelvis unga
med öppna, ljusa och häftigare bibliotekslokaler.
Vilket alltså, tvärtemot intentionerna, riskerar att
stänga ute unga – och andra – med funktionsnedsättning som kräver lugn, ro och avskildhet.
Så hur ska då biblioteken tillgodose också sådana behov, utan att samtidigt på ett negativt vis peka ut användare med funktionsnedsättning?
Som teoretisk grund för frågeställningarna och
analysen tillämpar Borg begreppet Critical Disability
Theory, som utgår från följande antaganden: Möjligheten att ta det av vad samhället har att erbjuda är en
grundläggande mänsklig rättighet. Ansvaret för att
denna möjlighet erbjuds alla ligger på samhället, inte
på personen med funktionsnedsättning.
Studien väver också in antropologen och sociologen
Erving Goffmans ”stigmateori”, kring det stigma som
vidlåder den som avviker från normen.
Mikael Borg väljer att undersöka den komplexa problematiken genom kvalitativa intervjuer, begränsat till
fyra informanter som anonymiserats med beteckningarna ”Folkbibliotekarien”, ”Mamman”, ”Användaren”
och ”Forskningsbibliotekarien”. Den sistnämnde är
verksam vid ett amerikanskt universitetsbibliotek och
har själv diagnosen Aspergers syndrom, medan ”Folkbibliotekarien” är verksam vid ett kombinerat skol- och
folkbibliotek i en svensk stad och har valts ut då hon
haft nära samarbete med en specialklass för elever med
Aspergers syndrom och autism.

KRÖNIKA

Erik Stattin

Från föreläsning till hackathon

N
”Mamman” (med en 13-åring son med autism) uttrycker önskemål kring möjligheter att ”stänga in sig”
i ett ”energiladdningsrum” och att inredningsdetaljer
kan hjälpa den som behöver varva ner, särskilt mjuka
eller särskilt hårda sittmöbler, kuddar, tunga filtar och
möjligheter att dimma ljuset. Hennes berättelse präglas också av begriplig oro för att sonen ska pekas ut som
avvikande.
Studien understryker genomgående vikten av att
bibliotekarier är lyhörda och har fantasi inför att behoven skiftar, även om diagnosen kan vara densamma.
”Användaren” (som är van biblioteksbesökare) menar
att det ”är för mycket begärt” att alla ska ha kunskap
om just hennes funktionsnedsättning. Hon efterlyser
istället mer av eftertanke i mötet med människor ”med
ett annorlunda sätt att vara på”.
Hon problematiserar också begreppet ”osynliga
funktionsnedsättningar” som missvisande, då det
annorlunda beteendet är synligt, men tolkas fel av omgivningen.
Mikael Borg betonar i sin avslutande diskussion att
han inte tvivlar på att biblioteken strävar efter att uppfylla sitt lagstadgade uppdrag gentemot personer med
funktionsnedsättning. Varken han eller informanterna
framstår heller som att de är ute efter att kritisera
vad som görs, utan att snarare mana och ge kvalificerade råd kring vad bibliotek och bibliotekarier kan göra
bättre.
Det är en högst intressant och välskriven studie,
med potential att ge underlag till vidare diskussioner,
inom och utanför bibliotekssektorn.
Till sist kan dock den som är petig med detaljer och
fakta undra över varför den äldre mannen i exemplet
från tv-serien får heta ”Bryan”. Enligt BBC:s ytterst tillgängliga hemsida som innehåller mycket information
om den kultförklarade ”New tricks” heter han Brian
och inget annat. Vilket, om inte författaren själv uppmärksammar det, lätt kunde ha korrigerats av annan
granskare.

yss hemkommen från en konferens
i USA funderar jag på konferenskulturer. I det här fallet var presentationerna genomgående en timme
långa, det fanns inga alternativa spår att välja
på, utan den 700-hövdade publiken hörde samma sak. Jag skulle vilja kalla konferensen traditionell.
Någon tanke på att publiken skulle kunna
bidra fanns inte. Men presentationerna var
professionella, genomarbetade, roliga och
smarta av experterna inom sina ämnen, webbdesign och -utveckling. Ett rikt
utbud av sockerprodukter att sätta i sig i pauserna gjorde att man kastades
mellan jetlaggig gäspighet och speedad sockerpigghet.
Det går trender i konferenssvängen. Den traditionella konferensen har fått
konkurrens av andra former för att mötas, en del beprövade också i biblioteksvärlden.
Ett tag var det ”icke-konferenser” som gällde, löst organiserade, där deltagarna
själva satte agendan. Icke-konferensen, eller knytkonferensen som den har
kommit att kallas på svenska, utgår från att det är under pauserna som man
kan prata om det som verkligen betyder något. Så knytkonferensen vänder på
kuttingen och gör det sociala utbytet till själva huvudsaken. Man anammar
ofta open space-metoden och ”fötternas lag” gäller, intresse och engagemang
styr vad deltagarna väljer att delta i för programpunkter. Miljön får gärna vara
lite exotisk, ett exempel är Sweden Social Web Camp, som ett antal somrar ägde
rum i den blekingska skärgården.
Men icke-konferensen har sina nackdelar. Trots sina demokratiska intentioner kan den lätt kidnappas och domineras av dem som har starka röster och är
vana att sätta agendan. Att man oreflekterat låter deltagarna bestämma över
innehållet är ingen garanti för ett inkluderande klimat.
Nu trendar hackathons. Deltagarna samlas för att under en eller flera dagar
intensivt jobba med att lösa en viss uppgift eller problem, ibland indelade
i lag som får ta sig an problemet på sitt eget sätt. Vid slutet av konferensen
demonstreras lagens lösningar och kanske utses en vinnare. Nyligen avslutades “Hack for Sweden” där deltagarna använde sig av öppna miljödata från
Naturvårdsverket. Vinnarna hade gjort en app som kan göra en analys av hur
giftiga utsläpp sprider sig i naturen.”
Nu avundas jag inte dem som anordnar konferenser, med allt man måste
tänka på. Men om jag får komma med några tips till dig som gör det så är det
de här:
1. Gör det lätt för mig att övertyga min chef om varför jag ska gå. En konferenswebbplats jag såg hade en sida med rubriken ”Övertyga din chef” där det
stod vad man skulle lära sig eller tjäna på att komma dit.
2. Tänk på avslutningen. Den är minst lika viktig som inledningen, så höj energi
nivån i slutet så att man tar med sig känslan hem.
3. Tänk på livet efter konferensen, se till att man kan nätverka när allt är slut.
En lista med e-postadresser räcker inte. Förbered en plattform på nätet som
deltagarna enkelt kan ansluta sig till. Ordna eller uppmuntra till träffar en tid
efter evenemanget.
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Nya Cyklopen
öppnar för läsarna
I Cyklopens bibliotek ska hierarkierna rivas. Här står
publiken jämsides med poeterna. Maria Sandel går före
Eyvind Johnson. Och läsarnas marginalanteckningar är
lika viktiga som författarens text.
av: Åsa Ekström

– Det råder en rätt öppen inställning till hur ytorna
ska användas, förklarar Elof Hellström, som tillsammans med Axel Westberg tillhör entusiasterna bakom
bibliotekssatsningen och visar Biblioteksbladet runt i
kulturhuset.
I biblioteksrummet finns en soffa och några fåtöljer
förutom bokhyllorna som sakta men säkert håller på
att fyllas av böcker. Under natten har folk sovit över i
rummet och några madrasser står staplade på varandra. Saker flyttas runt i rummet men det fungerar ändå,
intygar Elof Hellström och Axel Westberg. På en tom
vägg tänker man sätta upp konsoler och så ska det ställas i ordning läshörnor.
– Det ska vara lätt att låna och man ska i princip
enbart behöva skriva sitt namn, mobilnummer eller
e-postadress i en liggare, förklarar de.
Cyklopen ligger i Högdalen, söder om Stockholms
stadskärna, och är ett frihetligt och socialistiskt kulturhus som byggts av föreningen Kulturkampanjen.
Den inbjudande fasaden är randig i rosa, grönt och
gult och rymmer ytor om 300 kvadratmeter. Alla är välkomna hit, i alla fall om de gillar direktdemokrati, anti
kapitalism och jämlikhet.
Huset drivs av frivilliga krafter och rymmer allt från
inspirationsträffar om ekologisk stadsodling till stödinsamlingar för utsatta grupper. Här hålls fester och
marknader, konserter, filmvisningar och föreningsmöten. Och det är inte det första huset för Kulturkampanjen, som började med att ockupera SVT:s övergivna lokaler på Östermalm 2003. Efter att de körts ut av
polisen fick de så småningom bygglov för ett eget hus,
här mellan Högdalen och Rågsved, som stod klart 2007.
Men året därpå totalförstördes huset i en brand och
man fick börja om från början. Cyklopen 2.0 har tagit
många år att få till stånd.
Under planeringsstadiet för det nya huset hölls
öppna möten där alla var välkomna att bidra med idéer
om vad det stora huset i trä, stål och plast skulle använ-
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das till. Biblioteket hade en självklar plats och finns
idag på andra våningen. En flytande grupp bestående
av 3–10 personer är aktiva i biblioteksgruppen som i år
haft tio möten.
Både Axel Westberg och Elof Hellström vittnar om
att bibliotek är något som betytt mycket för dem, både
på ett personligt och politiskt plan. Axel Westberg flyttade runt mycket under sin uppväxt men kände sig alltid hemma på biblioteken. Nu ser han biblioteket som
det snart enda kvarvarande icke-kommersiella rummet i samhället, i en stad som annars präglas av gentrifiering. Elof Hellström var mera bofast, i Bagarmossen
inte långt härifrån. Nu lånar han mest böcker med sin
dotter.
Gemensamt tänkande och ritande har resulterat i
rummet vi befinner oss i. Det ska inte bara bli en boksamling här, tanken är att det ska bli en plats också för
aktiviteter.
– Läxhjälp är ett sätt att nå ut i området samtidigt
som det är en viktig grej att hålla rummet öppet en
gång i veckan, säger Axel Westberg.
Det finns behov av rum som detta, där samtal och
möten kan ske, menar killarna. De ser det inte som
något större problem om det blir lite svinn. Viss referenslitteratur ska dock enbart finnas tillgänglig i rummet.
– Temaböcker och referenslitteratur ska locka hit
folk. Och tanken är att biblioteket ska sorteras efter ett
fåtal kategorier och teman istället för den vanliga bokstavsklassificeringen.
Cyklopens bibliotek efterlyser andra berättelser än
de gängse om staden och förorten. På hyllan om staden
ska det finnas doktorsavhandlingar, lyrik och berättelser om alternativa rum i förorten. Axel Westberg och
Elof Hellström vill inte göra biblioteket i Cyklopen till
en reproduktion av en konventionell kanon eller reproducera en hierarkisk kunskapssyn.
– Man ska kunna upptäcka och snubbla över sådant
man inte visste fanns. Vi har en idé om att knyta ihop
saker digitalt eller genom hur vi ställer upp böckerna.
En roman om antifascismen kan leda dig vidare till
en bok om gatukonst, aktivistlitteratur eller gamla
anarkisttidningar, menar Axel Westberg.
Det handlar om att skapa kunskap tillsammans, och
få den att växa. Alla som har läst en bok ska ha möjlig-

het att skriva om boken, digitalt eller analogt. Det blir
ett sätt att utforska och tillgängliggöra vad gemensamt
skrivande kan vara. Samtidigt som det är ett sätt att
tillgängliggöra böckerna.
– Jag är själv väldigt förtjust i att få jobba på det sättet. Det känns som en skatt att få jobba med folks tidigare understrykningar. Det blir ett mervärde. Böcker
som ett sätt att använda och gemensamt kämpa i,
menar Elof Hellström.
En kategori är ”gör det själv-kultur” – exempelvis
graffitiböcker, politisk teori, feminism och viss skön
litteratur.
– Vi vill inte bara ställa upp samma gamla vanliga
arbetarförfattare på hyllan. I så fall finns det kvinnor
som vi hellre lyfter fram – hur bra än Eyvind Johnson är. Då ställer vi hellre upp Sara Lidman och Maria
Sandel på hyllan. Klassiker som folk inte är lika bekanta med eftersom kvinnor ständigt trängts undan!
Biblioteket efterlyser böcker med dessa teman men
har redan fått en del till skänks. De har fått böcker från
förlag som Glänta och Site. Biblioteket har även fått
flera årgångar av Brand och andra anarkosyndikalistiska tidningar.
I hyllorna finns temalappar som Trams och etrusker,
där bland annat Kristen vegetarisk kokbok står samt en
fiendehylla med en enda bok, August Strindbergs Giftas.

Inom en snar framtid ska aktiviteter som studiecirklar, bokcafé och gemensamma poesiläsningar bli verklighet.
– Poesiläsningar är något som kräver ett minimum
av ansträngning samtidigt som det ger mycket. Folk
upptäcker poesi samtidigt som de läser för varandra i rummet. En klassisk studiecirkel innebär att vi
gemensamt kan lära om staden genom att läsa och
kanske därefter även producera ett blad tillsammans.
– Det skrivs ju så mycket bra poesi! Vi skulle kunna
bjuda in författare och poeter. Men inte på det vanliga
sättet.
Axel Westberg tycker att poesiläsningar tenderar
att bli uppblåsta och pompösa.
– I det klassiskt borgerliga tråkrummet kommer
poeterna in som genier med strålkastare riktade mot
sig medan publiken tyst ser på.
Här på Cyklopen föredrar de utbyte. De vill också
komma bort från den utestängning som sker när man
förutsätter en massa förkunskaper hos publiken.
– Jag har varit med om att rum har delats itu för att
presentatörer inte har förklarat tillräckligt, säger Axel
Westberg. Att de utgått från att alla vetat vem en författare är eller i vilket sammanhang en dikt varit skriven. Det stänger ute folk. Det behövs forum som inte
är exkluderande.

Elof Hellström och
Axel Westberg utan
för Cyklopen.

FAKTA Cyklopen
För snart sex år sedan
förstördes kulturhuset Cyklopen i en
anlagd brand. Politiker,
ledarskribenter och
kulturprofiler av alla
politiska kulörer
ställde sig bakom
Kulturkampanjens
strävan att bygga
upp det igen. Det nya
huset i Högdalen har
till stor del byggts av
frivilliga och invigdes i
september 2013. Den
21 oktober tilldelades
Cyklopen SA-priset,
Stockholms arkitektförenings pris till någon
som ”värdefullt bidragit
till och stimulerat det
offentliga samtalet om
arkitektur.”
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”Skit händer. Tricket är
vad man gör med det”

I mars förra året brändes biblioteket i Uppsalaförorten
Sävja ner. Platsansvariga bibliotekarien Nino Dawod
berättar själv om mardrömsmorgonen. Och om krafterna
som samlades i kampen för att starta om.

I

nöden prövas vännen, sägs det. I kris prövas
organisationen och arbetsgruppen, vill jag til�lägga. Det kan gå åt två håll. Antingen inser man
att de inte håller, eller så visar det sig att de gör
det. Ibland är det inte svårare än så.
Den 8 mars 2013 var det inte bara internationella
kvinnodagen. Min dotter hade dragit ihop sina vänner
för att starta en bokklubb. Jag var det självklara valet av
bokpratare, medan dottern skulle vara ”superchefen för
bokklubben”. Jag var nervös, för första gången i mitt liv.
Trots alla bokprat jag haft inom jobbet, alla bokcirklar
jag lett och själv varit med i, så var det här min stora
prövning. Det gick bra och därefter hade vi en hektisk
lördag med kalas och slutligen finalen i Eurovisionen.
Vi somnade i soffan innan vinnaren hade röstats fram.
Morgonen efter, den 9 mars, vaknade jag tidigt. Jag
kollade nyheterna och fastnade – i chock – vid rubriken
om att biblioteket i Sävja, min arbetsplats, hade brunnit. Jag var tvungen att läsa om det flera gånger. Slutligen sms:ade jag min chef och ringde en av mina medarbetare. Innan klockan var åtta var vi båda ute vid bib-
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lioteket. Där möttes vi av en syn som fick det att sticka i
ögonen och retas i näsan.
Det luktade bränt. Vilket det var. Det rök om böckerna
som låg på marken, om stolarna som låg bredvid och
när vi tittade in i ett av de krossade fönstren så var det
alldeles svart. En polis stod vid avspärrningen och försökte, i någon minut, att vara hård. När vi sa att vi jobbade här, släppte han in oss och blev en mjuk ung man
som försökte ... inte trösta, men finnas där. Timmarna
och veckorna som följde kan närmast beskrivas som en
rutschbana i en surrealistisk karusell. Mina arbetstimmar sprängde alla rimliga gränser.
På måndagen träffades vi och våra chefer och redan
här började något av det bästa vi skulle göra. Våra chefer hade hunnit ordna så att organisationens bokbuss
skulle åka ut till Sävja två dagar i veckan från och med
veckan efter. Och det vara bara dagen efter branden! Vi
visste redan dagen efter vår arbetsplats hade inretts
i rykande kol att vi skulle få fortsätta med biblioteksverksamheten om en vecka. Tillsammans bestämde vi
hur vi skulle jobba under och mellan bussturerna, när
vi skulle träffas och ha personalmöten, hur vi skulle
arbeta framåt. Den strukturen och tryggheten var oerhört viktig.
Dagarna efter besökte jag varenda klass i skolan som
ligger nära biblioteket. Jag svarade på elevernas frågor,
pratade med dem om vad som hade hänt och vad som
hade brunnit upp och jag betonade att det inte var vårt
bibliotek som hade brunnit upp, utan deras. Jag avslutade varje besök med att säga ”nu är det ju så här att skit
händer ibland. Oavsett om man vill det eller inte. Tricket är
vad man gör med det, hur man hanterar det. Biblioteket kom
till 1989 för att Sävjaborna byggde upp det. Nu har ni möjligheten att göra det igen. Biblioteket ska byggas upp och ni kan
påverka vad som ska finnas i det.”
Jag hade nämligen bestämt mig. Visst var det som
hände skit och elände, men jag vägrade gräva ner mig
i det. Jag hade en arbetsgrupp att leda igenom det här
och vi skulle fixa det. Vi var ändå redo att packa ner allt
för att vi hade en stundande flytt av biblioteket inplanerad. Vi skulle få sörja, vara ledsna och eländiga, men
sen skulle vi göra det bästa av det vi hade och försöka se
möjligheterna.
Under dagarna jag tillbringade ute i klasserna fick
jag veta vilka förövarna var. Jag fick veta att det som
skedde inte var riktat mot biblioteket. Jag fick även
frågan om jag ville veta förövarnas namn. Jag svarade
bestämt nej. Och det här var mitt andra stora beslut.
Jag ville inte veta vilka som gjort det. Det räckte med
att veta att det inte var riktat mot oss. Vi skulle lättare kunna behålla vår professionalitet gentemot deras
familjer och vänner om vi inte visste vilka de var.

Det här tog jag med mig till mina chefer och till mina
medarbetare. Alla fick samma information som jag och
alla var rörande eniga om att hålla den här linjen. Vi
skulle även vara öppna med vårt beslut gentemot våra
kunder, gentemot Sävjaborna och resten av kollegiet.
Ett av de bästa personalmöten jag hittills haft var
den 19 mars – dagen då bokbussen skulle börja köra.
Min dotter var sjuk, så jag bjöd hem alla till mig. Vi behövde verkligen ses och prata med varandra. Vi hade
ordnat fika och jag var lite sen till mitt eget personalmöte för jag hade en bilbesiktningstid som jag hade
glömt (tänk dig min förklaring till varför jag var så oförberedd: ”jo, du förstår, mitt jobb brann ner förra veckan, och jag har inte alls tänkt på bilen sedan dess”). Det
gick bra, för övrigt.
Samtalet runt mitt köksbord var först deppigt och
frustrerat. Därefter, sakta mellan tuggorna, så började
vi prata om bussturen, vilka som skulle bemanna, hur
vi skulle göra med utlåningen – och deppometern höjdes och höjdes för att efter en stund slå om till peppometern. Vi skulle ju vara på plats igen! Vi skulle möta
Sävjaborna och vi skulle ha biblioteksverksamhet!
Vilka möten det blev. För vad som hade hänt sam
tidigt som vi vadade i vårt var att stadsdelen hade börjat sjuda. Av en ilska mot att biblioteket hade brunnit
ner, men också en enorm vilja att skapa något, visa
på en positiv kraft och anda. Att skit händer ibland, men
tricket är vad man gör med det, hur man hanterar det.
Dagarna gick, och vi fick nya arbetsrutiner. Buss
turerna körde igång och vi fick möjlighet att fundera
över hur vi arbetade, vi prövade och förkastade, testade
igen och satte nya rutiner.
Parallellt med det här berättade vi på vår facebook
sida om allt vi gick igenom, alla steg vi tog i processen
att bygga upp och fortsätta. Vi lade ut små miniinter-
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vjuer av oss själva för att svara på frågorna vi fick om
vad vi gjorde nu. Om diskussioner med försäkringsbolaget, om samtal med politiker, frågor om möbler, samtalen med eleverna i skolan. Jag skrev om de fina erbjudanden om gåvor som strömmade in. Om tankarna
kring återuppbyggnaden.
Jag var inte så mycket i bussen. Jag hade fullt upp
med att planera och organisera, bygga upp och ha koll
på försäkringsdetaljer. Peppa och leda arbetsgruppen.
Jag blev ofta stoppad av Sävjabor på stan med frågan
om vi kommer tillbaka – och varje gång kunde jag säga:
”JAPP! Vi jobbar på det. ”
Det visade sig nämligen att biblioteket var oerhört
efterlängtat. Platsen, rummet lämnade ett stort hål
efter sig. Ungdomar sörjde att de inte hade någonstans
att vara efter skolan för att hänga, spela på datorn, göra
läxor, sitta och läsa. Vuxna saknade sitt studie/arbetsrum, sin tidningshörna – en kravfri mötesplats i deras
närområde där de kunde göra mer än bara låna, lämna
och reservera böcker. Den fattades dem. Oerhört.
Så precis innan sommaren så gav allt arbete resultat. Vi fick positiva besked från försäkringsbolaget, vi
hade ordnat med skollådor till skolorna, vi hade rutiner
inom arbetsgruppen och vi började se en ljusning. Nu
var vi betydligt mer optimistiska än i mars och vi fick
besked om att vi skulle kunna flytta in i tillfälliga lokaler i början av september. Innan vi gick på semester
kunde vi alltså ge besked till Sävjaborna: den 1 oktober
öppnar vi i tillfälliga lokaler. Vi är tillbaka!
För närvarande planerar jag för en andra flytt, från
de tillfälliga lokalerna till ett snart nybyggt Kulturcentrum där bland annat biblioteket är en aktör i huset.
Det kommer att bli strålande och ni är varmt välkomna
dit. Verksamhetsstarten är beräknad till januari 2015.

Nino Dawod.

Minoritetsspråken
– ett ansvar för alla bibliotek!

eif Mårtensson lyfter i ett debattinlägg (BBL
3/2014) fram bibliotekens arbete med minoritetsspråken. Han ställer sig frågan om
arbetet med dessa är en del av bibliotekens
dagliga arbete eller inte. Efter läsning av ett svar från
Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för verksamhetsfrågor (URV), menar han att rådet förefaller
anse att så inte är fallet. Det är fel.
När rådet i oktober förra året diskuterade biblio
tekens arbete med minoritetsspråken var det utifrån
en fråga om ”hur biblioteken aktivt ska svara för att
följa” lagen om nationella minoritetsspråk och biblio
tekslagen ”och stödja de nationella minoritetsspråken”.
Frågeställarens utgångspunkt var då att detta måste
vara en fråga om mer än att ha ett mediebestånd på
dessa språk.

Utvecklingsrådet instämde i detta och påpekade att
biblioteken i sin planering måste ta hänsyn till IFLA:s/
Unescos manifest om mångkulturella bibliotek. I detta
utmärkta manifest framgår att det mångkulturella biblioteket i sin kärnverksamhet bland annat ska ”utveckla
mångkulturella och flerspråkiga samlingar och tjänster”, ”avsätta resurser för bevarande av kulturella uttryck och kulturarv”, ”planera in program med stöd för
användarutbildning”, ”utveckla marknadsförings- och
informationsmaterial i de former och på de språk som
behövs”.
Det står mycket annat i manifestet som biblioteken
har att förhålla sig till i sitt arbete. Därför rekommenderar utvecklingsrådet i sitt svar, att biblioteken tar
intryck av det mångkulturella biblioteksmanifestet.
Det är ett uppfordrande dokument, som Leif Mårtensbiblioteksbladet 05:2014 | 33

son i sin läsning av svaret helt tycks bortse från. Det är
synd. Rådets uppfattning är att det är mycket viktigt i
sammanhanget.
Exakt hur varje bibliotek arbetar med biblioteks
lagens 5 §, där det stadgas att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna
och personer med annat modersmål än svenska, måste
med nödvändighet skifta. De lokala förhållandena
varierar över landet och mellan bibliotekstyper. Därmed skiftar också verksamheternas utformning till
både form och innehåll. Bibliotekens långa tradition av
samverkan är dock av betydelse för att dela och sprida
såväl resurser som idéer. Därför påtalar utvecklings
rådet i sitt svar särskilt samverkan som ett sätt att möta
lagens krav. I synnerhet pekar rådet på lämpligheten i
att den regionala biblioteksverksamheten samordnar
och utarbetar gemensamma strategier.
Leif Mårtensson instämmer med rådet i att samverkan och fjärrlån är bra instrument för att arbeta med

minoritetsspråken. Han skriver: ”Men att förlita sig på
att andra bibliotek ska lösa ett annat biblioteks lagstadgade skyldigheter är väl ändå att gå lite långt.” Det har
rådet aldrig påstått. Vårt svar på frågan om minoritetsspråken är en del av bibliotekens dagliga arbete eller
inte, är otvetydigt ja.
Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor genom
Nicholas Haldosen, ledamot i Svensk biblioteksförenings
styrelse och Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor.

URV:s uppgift är att lämna vägledande råd och rekommendationer i verksamhetsanknutna frågor. Vad URV uttalar sig om beror på vilka frågor som kommer
från föreningens medlemmar. I rådet sitter ledamöter med bred erfarenhet från
biblioteksområdet.
Svaret på frågan som debattinlägget handlar om kan läsas i sin helhet i URV:s
svarsbank på Svensk biblioteksförenings webbplats. Bibliotekens internationella manifest finns samlade i en publikation från Svensk biblioteksförening.

RECENSIONER

Hanna Carlsson
Den nya stadens bibliotek : om
teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek
Lunds universitet, 2013

Om folkbibliotekets
betydelse som mötesplats i lokalsamhället
har det tidigare både
skrivits, debatterats
och forskats. Nu har
kraven på att det
framtida folkbiblioteket tydligare
måste kunna bevisa
sin nytta för samhället rent generellt ökat.
Bibliotekens traditionella roll som tillhandahållare och förmedlare av litteratur
och information har förändrats. Detta dels
därför att det idag finns många alternativa
”bärare” av boken och dess innehåll, dels
därför att man numera söker och finner
informationen på många alternativa sätt
utanför bibliotekets fysiska eller digitala
väggar, men framför allt därför att det ställs
allt fler krav på förändring och förnyelse av
biblioteket från politiker och användare.
För många inom bibliotekssektorn upplevs
detta som om biblioteken befinner sig i en
kris och måste finna sina nya roller.
Malmö stadsbibliotek formulerade 2008
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en ny framtidsstrategi, The darling library
in the world, utifrån ett sökande efter
denna nya roll, och denna blev inledningen
på ett utvecklingsarbete. Fokus låg på
förändring av folkbibliotekets strategiska
och dagliga arbete där digital teknik och
digitala kulturer skulle få en allt större
roll. Strategin och den pågående förändringsprocessen väckte starka reaktioner
hos malmöborna och blev omskriven långt
utanför Skånes gränser.
Hanna Carlsson, forskare och lärare i
biblioteks- och informationsvetenskap,
numera även avdelningsföreståndare för
avdelningen för ABM vid Institutionen för
kulturvetenskaper vid Lunds universitet,
la hösten 2013 fram sin avhandling Den nya
stadens bibliotek som följt och analyserat det
utvecklingsarbete som åren 2009–2011 ägde
rum på Malmö stadsbibliotek. Avhandlingen fokuserar på folkbibliotekssektorns
förändring, föreställningen om kris i bibliotekssektorn och på hur folkbiblioteken
bemöter och hanterar dessa fenomen. Det
förändringsarbete som ägde rum på Malmö
stadsbibliotek presenteras som ett exempel
som visar hur folkbibliotek kan hantera utmaningar och föreställningar om kris och
förändring. Undersökningen sätter fingret
på vad som sker med biblioteken när krav
på förnyelse omsätts i praktiska åtgärder. I
Malmö skulle stadsbiblioteket finna sin roll
i relation till stadens omvandling till kun-

skaps- och upplevelsestad, en ambition att
bli en attraktiv stad för turister, företag och
nya invånare. Stadsbiblioteket förväntades
därmed i högre grad än tidigare bidra till
kommunens ekonomiska tillväxt. Detta var
anledningen till det aktuella utvecklingsarbetet som skulle bredda verksamheten
i syfte att nå fler. Detta paradigmskifte
handlade om en förflyttning från bibliotekets invanda roll som ”bokhus” till ett
upplevelseinriktat kulturhus där teknik,
scenframträdanden och upplevelser skulle
stå i centrum.
Hanna Carlsson visar i sin forskning hur
utvecklingsarbete bedrivs i det nutida folkbiblioteket, vilka föreställningar som finns
om förändringsprocessens syfte, vilken
roll den digitala tekniken kan ha samt vilka
kompetenser arbetet kräver. Intressant är
hennes avslutande konstaterande att, trots
vår föreställning om pågående radikala
förändringar inom bibliotekssektorn, lever
gamla och invanda mönster och tankesätt
kvar i stor utsträckning. En förändring
sker sällan som ett radikalt brott eller i
en rätlinjig process. Det invanda tar sig
istället andra uttryck eller har fått andra
betydelser. I Malmös fall ägde ett chefsbyte
rum mitt under förändringsprocessen men
den händelsen är inte föremål för avhandlingens analys.
Helena Kettner Rudberg
Enhetschef på Myndigheten för tillgängliga medier

UTBLICK

DANMARK
Icke-läsaren kartlagd

Tottie Lönn

Årets lista har nu sammanställts och
kommer att användas under ”Banned
Books Week” i september, en årlig manifestation för det fria ordet och för rätten
att läsa utan censur. Den är rangordnad
efter antal protester och redovisar också
motiveringarna:

Jäktade familjer och kvinnor i karriären
läser minst skönlitteratur i vårt grannland
Danmark. Det visar en undersökning gjord
många uppskattar att biblioteken främjar
av Kulturministeriet i samarbete med den
läskunnighet och kärlek till litteratur.
nationella kampanjen Danmark Læser.
En del har hänt när det gäller e-böcker
Icke-läsarna omfattar 35–40 procent,
och copyright. E-böcker fortsätter att öka
1.	
Captain Underpants (serie), av Dav
eller omkring 1,5 miljoner, av den vuxna
bland läsande amerikaner, men bara 4 proPilkey – ”anstötligt språk, olämplig för
åldersgrupp, våld.”
befolkningen i Danmark. Siffrorna
cent har ersatt tryckta böcker med e-böcker.
2.	
The Bluest Eye, av Toni Morrison –
stämmer överens med resultatet från
Trassel som berör förläggare och bibliotek
”anstötligt språk, sexuell frispråkighet,
Kulturvaneundersøgelsen och Gallup.
fortsätter. Efter år av konflikter har dock
olämplig för åldersgrupp, våld”
Men vilka döljer sig egentligen bakom
de största förlagen och biblioteken närmat
3.	
The Absolutely True Diary of a Part-Time
siffrorna? Jo, analysen beskriver tre ”ickesig varandra, men fortfarande kvarstår
Indian, av Sherman Alexie-” droger,
läsarsegment” där den största gruppen
utmaningar om tillgång och priser. Allt
alkohol, rökning, anstötligt språk,
(cirka 700 000) består av jäktade familjer
fler bibliotek använder webbteknik som
rasism, sexuell frispråkighet, olämplig
från alla samhällsskikt och utbildningswebbsidor, bloggar, Facebook och Twitter i
för åldersgrupp.”
nivåer med en liten övervikt av män. De
sitt arbete.
4.	
Fifty Shades of Grey,av E.L. James –
är visserligen positivt inställda till böcker,
De vetenskapliga biblioteken försöker
”nakenhet, anstötligt språk, religiös
men har fullt upp med hus och trädgård,
bemästra de fortsatta ekonomiska svårigsynpunkt, sexuell frispråkighet,
sport, familjeliv och annat.
heterna bland annat genom att omfördela
olämplig för åldersgrupp.”
Den andra fokusgruppen (cirka 500 000)
resurser och personal till digitala biblio5.	
The Hunger Games, av Suzanne Collins
är övervägande högutbildade kvinnor från
teksdelar.
– ”religiös ståndpunkt, olämplig för
huvudstadsområdet. De har det jäktigt med
Skolbibliotek har det extra tufft. De kämåldersgrupp.”
karriär, barn och många fritidsintressen
par både mot det finansiella läget och mot
6.	
A Bad Boy Can Be Good for A Girl, av Tanya
och hinner inte läsa trots att de är intresseförsummelser. Minskade bidrag och outfrån WAGNER
Form
AB Fler än 90 130823
Lee Stone – ”droger/alkohol/rökning,
rade av litteratur. Annons till BBL 2013 bildad
personal är ett
bekymmer.
nakenhet, anstötligt språk, sexuell
De ointresserade är den mindre gruppen
procent av vanliga skolor har skolbibliotek,
frispråkighet.”
(cirka 300 000). Den består primärt av
men har fått minskade bidrag. Samtidigt
7.	
Looking for Alaska,
av John
Green
lågutbildade (yngre)
män (74
finns
tendens
i samhället
växande i alla
Annons
1procent)
o 2 (olika) = 2
st en
olika
annonser
för till
införande
nummer
löpande
utom
nr 6/7.
”droger/alkohol/rökning,
sexuell
–
från landsorten som
överhuvudtaget
inte
tonvikt
på
utbildning
och
karriär.
(en tidig o en sen placering i tidningen enl. tidigare orderbekräftelse.)
frispråkighet, olämplig för åldersgrupp”.
alls vill läsa skönlitteratur p g a negativa
Det och den nya tekniken har öppnat
8.	
The Perks of Being a Wallflower, av Stephen
upplevelser från skoltiden. Undersöken makalös dörr för skolbibliotekariers
Chbosky- ”droger/alkohol/rökning, homo
ningen omfattar två fokusgrupper och en
ledarskap, framhäver ALA, som förbereder
sexualitet, olämplig för åldergrupp”.
enkätundersökning bland 1 575 icke-läsare
en kampanj för skolbibliotek. Den ska sätta
Mått
59 x 30 mm
(OBS!
Ingen svart
runt annonsen)
9.	
Bless Me Ultima, av Rudolfo Anaya
i åldern 18–74 år och
kan annons:
läsas på Danmark
mål inom
fem områden:
läs- ochruta
skrivkun– ”ockultism/satanism, anstötligt
Læsers webb, www.danmarklaeser.de.
nighet, social och känslomässig utveckling,
språk, religiös ståndpunkt, sexuell
kreativitet och fantasi samt genomtänkt
frispråkighet”.
teknikanvändning.
USA
10.	Bone (serie), av Jeff Smith – ”politisk
Slåss mot sviktande ekonomi
ståndpunkt, rasism, våld”.
Böcker som väcker protester
”The State of America’s Libraries 2014” kom
ut under National Library Week i april. Rap- ALA:s (American Library Association) Office
for Intellectual Freedom sammanställer
porten tar upp förra årets tendenser. I den
varje år en lista – ”Top ten most frequently
framhålls bl.a. det positiva att över 90 proBiblioteksGUIDE i mobilen
BiblioteksGUIDE
för webben
challenged
books” – över de böcker som
cent av befolkningen anser att biblioteken
väckt mest protester. Listan bygger på rapär viktiga för samhället. Detta enligt Pew
porter från i huvudsak allmänna bibliotek,
Research Center’s Internet and American
skolor och skolbibliotek, som fått formella
Life Project. 96 procent av amerikanerna
krav på att böcker ska tas bort från samanser att folkbibliotek är viktiga för att
www.wagnerform.se
(2)
(1)
lingarna.
de tillhandahåller
tekniska resurser.www.wagnerform.se
Lika
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NOTISER
Satsning lyfter besökssiffrorna i Husby
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Wagner

WagnerGUIDE - vägvisare i mobilen

www.wagnerform.se

Besök oss också på nätet
www.biblioteksbladet.se

I Stockholmsförorten Husby har satsningen på att förbättra biblioteket fått besökarna att strömma in i större skaror. Ett
år efter nyinvigningen i mars i fjol, då också
Stockholms första Berättarministerium öppnade här, visar sig resultatet: 10 000 nya
besökare. Antalet har ökat från 7 857 under
januari–april 2012 till 17 658 under januari–
april 2014.
– På kort tid har antalet besökare till Husby
bibliotek mer än fördubblats. Det visar hur
viktigt nytänkande är för att locka fler besökare till biblioteken. Nyrenoverade lokaler
och närheten till Berättarministeriet förklarar
framgången, säger Madeleine Sjöstedt (FP),
kultur- och fastighetsborgarråd.
Men det är inte bara de nya lokalerna och
Berättarministeriet som dragit publik. En stor
del kan hänföras till att fotbollslaget Kista
Galaxy FC har tagit över läxhjälpen, förklarar
bibliotekarien Marjut Ervasti.
– Där finns en riktigt känd spelare, Henok
Goitom, så läxläsningen har fått lite stjärnglans och lockar många barn. Så många så att
vi kommer få låna Berättarministeriets lokaler
framöver för att få plats. Det är jätteroligt.
Tillsammans med Berättarministeriet gör

Personalen på Husby bibliotek och Berättarmi
nisteriet gläds åt beskedet.

man ”bokslukardagar” då eleverna i årskurserna 2-5 från de närmaste stadsdelarna får
komma klassvis, skriva på förmiddagarna och
ha bokprat på eftermiddagen.
– Jag tror också att personalsammansättningen har spelat in i framgången. Vår chef,
Elisabeth Aquilonius, har helt enkelt haft en
god förmåga att vid nyöppningen välja rätt
personer till rätt plats.
Har ni fått mer resurser för att klara
tillströmningen?
– Nej. Inte så här långt. Men min förhoppning
är att ökningen ska leda till att vi får ha öppet
också på tisdagarna. Husbyborna förtjänar att
få ha ett vardagsöppet bibliotek.
Annika Persson

MÅNADENS ELIN
© elin lucassi
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AKTUELLT FRÅN
Har du tips eller förslag på något du vill att andra medlemmar ska ta del av,
ta kontakt med Stefan Engström, kommunikationschef, se@biblioteksforeningen.org.
FOTO: Elisabeth Ohlson Wallin

Översta raden från vänster: Barbro Bolonassos, Ulrika Domellöf Mattsson, Maria Jacobsson, Calle Nathanson, Peter Linde, Cajsa Broström, Jenny Samuelsson. Nedre raden från vänster: Nicholas Haldosen, Cecilia Gärdén, Niclas Lindberg, Torbjörn Nilsson. På bilden saknas Anders Söderbäck.

Ny styrelse på årsmötet i Umeå
Calle Nathanson valdes till ny ordförande för Svensk biblioteksförening på årsmötet i Umeå och fick rungande applåder. Calle
Nathanson arbetar som VD för riksorganisationen Folkets Hus och
Parker och tidigare har han bland annat varit verksam som kultur-

direktör i landstinget i Uppsala län och kulturexpert hos Sveriges
Kommuner och Landsting. Bilden visar hela den valda och delvis
omvalda styrelsen efter årsmötet i Umeå (Anders Söderbäck,
saknas). Kontaktuppgifter till styrelsen finns på vår webbplats.  SE

FOTO: Elisabeth Ohlson Wallin

Kenyas
biblioteksförening
gästade årsmötet
Våra bägge biblioteksföreningar fortsätter samarbetet
och representanter från Kenya gästade årsmötet och
höll ett seminarium på Biblioteksdagarna. På bilden
syns Tirong Arap Tanui, Constantine Nyamboga, Joyce
Nyambala samt projektledarna Leif Mårtensson och
Christina Tovoté.
SE
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Tack till alla deltagare på Biblioteksdagarna!

Moderator Gabriella Ahlström.

FOTO: stefan engström

FOTO: Elisabeth Ohlson Wallin

Vi tackar alla deltagare, föreläsare, utställare, internationella gäster, politiker och
samarbetspartners som bidrar till att vi är
bibliotekens ledande branschdagar. Vi hoppas att vi ses i Lund när Svensk biblioteksförening fyller 100 år 2015. Biblioteksdagarna hålls 6–7 maj 2015 och vi kommer att
twittra med #bibldag15 och på Facebook
använder vi samma sida.
Flera av föreläsningarna i Umeå 2014
finns att se på vår Vimeo-kanal. Här hittar
du Johanna Koljonen, #skaparbibblan, Niclas Lindberg, Karin Taube, Cay Corneliuson
m fl. Vår moderator Gabriella Ahlström
presenterar. 
SE
Calle Nathansson.

FOTO: Elisabeth Ohlson Wallin

FOTO: Elisabeth Ohlson Wallin

Caj Corneliuson.

FOTO: Elisabeth Ohlson Wallin

FOTO: Elisabeth Ohlson Wallin

Johanna Koljonen.

Seminarium.
FOTO: stefan engström

Visning av Väven.
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Årets tygkasse.

Expertnätverket för bibliotekets
roll i mångspråkiga områden
Under Biblioteksdagarna träffades expertnätverket
för bibliotekets roll i mångspråkiga områden för att
stämma av och planera verksamheten. Under Bok &
Bibliotek blir det en halv studiedag på Stadsbiblio
teket i Göteborg. Intresserade medlemmar är välkomna att delta fredag 26 september kl. 8.30–12.00.
Kontaktuppgift finns på vår webbplats.
På bilden syns Alireza Afshari (Stockholm), Kristina
Elding (Kultur Skåne), Maude Westerlund (Umeå),
Anna Sofia Perotti (Uppsala), Peter Björkman (Bot
kyrka) samt Junko Söderman (IB).
SE

Foto: Jenny Nilsson

Föreningen uppmanar
EU att stå upp för
biblioteken

Expertnätverket för IFLA
träffades på KB
På nätverksträffen presenterade Barbro Thomas föreningens
nyutgivna publikation med alla IFLA:s manifest i svensk översättning, Barbro Bolonassos talade om att leva och andas de etiska
reglerna i verksamheten och Lisa Åström berättade om sitt arbete
i skolbibliotekssektionen. Anette Mjöberg rapporterade om sektionen för folkbiblioteks sammankomst i Malmö och mötet avslutades med planering och diskussion inför IFLA WLIC i Lyon. På
Facebook samlas många deltagare i gruppen IFLA WLIC Svenska
deltagare för att tipsa varandra och dela erfarenheter.
SE

Vid senaste mötet inom WIPO (World
Intellectual Property Organisation) var EU
ovillig att försvara bibliotekens undantag i
upphovsrätten. Svensk biblioteksförening
och ett 60-tal andra organisationer, bibliotek och arkiv från hela världen agerar nu
samfällt för att EU ska försvara bibliotekens
undantag från upphovsrätten. I ett brev till
ledande EU-företrädare uppmanas EU att
fullfölja löftet i den så kallade innovations
unionen, så att europeiska bibliotek, arkiv
och forskningsinstitutioner får en balanserad upphovsrätt.
Svensk biblioteksförening och övriga
undertecknare av brevet menar att samtalen
inom WIPO har potential att möjliggöra för
världens bibliotek och arkiv att underlätta
tillgång till deras egna samlingar till nytta
för invånare och forskare. EU och dess
medlemsstater uppmanas därför att fortsätta samtalen inom WIPO och medverka
till en effektiv upphovsrätt som balanserar
undantag från upphovsrätten med skyddet
för skapare.

Bakgrund WIPO
WIPO (World Intellectual Property Organisation) är ett FN-organ för tjänster, policy,
information och samarbete kring immaterialrätt. WIPO grundades 1967 och har i dag
187 medlemsstater. De nu aktuella samtalen
sker inom WIPO:s Standing Committee on
Copyright and Related Rights (SCCR).
ME

Inga Lundén tackade för förtroendet
Efter fem år som ordförande lämnade Inga Lundén över ordförandeklubban till Calle Nathanson. Inga
sammanfattade sin ordförandetid och tackade medlemmarna för förtroendet på årsmötet i Umeå:

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

E

ftersom detta är de sista minuterna av mitt ordförandeskap, så
tar jag mig friheten att sträcka ut
min redogörelse, inte bara ett år,
utan fem år bakåt i tiden och påminna om
mitt linjetal, när jag blev vald till ordförande i Uppsala i maj 2009. Det är också en
påminnelse om hur fort tiden går och hur
frågor som knappast syns vid horisonten
inom en sådan tidshorisont växer ut till
stora engagerande problemkomplex.
Jag använde mig av fyra stycken i.
Innehållsdelning
Infrastruktur
Internationalisering
Inkludering
Innehållsdelning.
Det var mitt uttryck för frågan om
ägandeskap och tillgång till material
som producerades på eller för nätet. Jag
minns att jag formulerade det som att
”innehåll är lätt att dela men svårt att äga.”
Strax därefter exploderade e-boksfrågan.
E-böcker och -tidskrifter hade funnits i
många år på universitetsbiblioteken. En
viss litteraturutredare tyckte att det var
väl bara att behandla på samma sätt. Men
marknaden skilde sig åt på några väsentliga punkter. Trots – eller just på grund
av – att folkbiblioteken var den största
kunden med 70% av marknaden! så betraktade man från förlagen denna stora kund
som – ”kannibal”. Tonen var hård, minns
vårt svar och tillika vårt sätt att ta tillbaka
ordet: ”säg hej till din nya bibliotekarie”.
Den annonsen handlade om artikel 19 i
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna: ”Denna rätt innefattar frihet
att utan ingripande hysa åsikter samt att
söka, ta emot och sprida information och
idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och
oberoende av gränser.” Vi står på samma
sida som andra frihetsrörelser, som hävdar
att dela innehåll är själva kärnan i internet,
men också som företag och organisationer
som pekar på den fria rörligheten för
information som en viktig faktor i
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Inga Lundén.

tillväxten. Själva ursprunget The Statute
of Anne från 1710 inleder med att deklarera
”an act for encouragement of learning”.
Vi vände frågan: Bibliotekens tillgång till
e-böcker och principerna bakom det har
sedan dess gjorts tydliga av Litteraturutredningen, i den nya bibliotekslagen och i kulturutskottets fördjupningsstudie. I detta
spelar föreningen och dess expertnätverk
för e-böcker en inte oviktig roll. Nu gör
sig SKL redo att agera å sina medlemmars
vägnar och också KB har ett stort ansvar.
Frågan om innehållsdelning är en fråga
som idag handlar om integritet på nätet/ i
det personliga livet som Barbara Jones just
talade om. Den handlar om det som IFLA
föreslår ska bli en del av FNs millenniemål
efter 2015: att tillgång till information ska
vara en av de grundläggande rättigheterna,
vid sidan av hälsa och utbildning.
Imorgon är detta en fråga för varje
liten del av din egen tillvaro. Det är också
den stora globala frågan om rättvisa och
gemensam utveckling.

Mitt andra i-ord var Infrastruktur.
Här handlade det 2009 om att KB skulle få
ett samlat ansvar för en gemensam biblioteksstrategi, som också inkluderade folk
och skolbibliotek. En fortsättning på den
framgångsrika Library Lovers-kampanjen.
Nu har vi förutsättningarna: regeringen uttalar i sin proposition om ny bibliotekslag
att KB har det mandatet. Nu saknas bara
pengar. Föreningen arbetar på de sätt vi
kan, för att KB och processerna valåret 2014
ska få den finansiering som behövs. När de
frågor som tjänar på att lösas gemensamt
– som e-boksfrågan, frågor om metadata,
Open Access, övergripande uppdrag och utvärdering – bildar en gemensam infrastruktur för de enskilda biblioteken att förhålla
sig till, så frigörs tid för de frågor som bara
kan hanteras lokalt – som läsinspirationen
och stödet för den enskildes lärande och
forskning.
Internationalisering var det tredje i:et.
Här fick föreningen en rivstart. En månad
efter denna önskan vid årsmötet i Uppsala
fick vi frågan om Sverige kunde arrangera

World Library and Information Congress
2010 i Göteborg. Över 4000 bibliotekarier
från hela världen kom och kongressen gick
till historien som öppen och nyskapande.
Tack kansliet som var med det året, tack
alla göteborgare!
Vi var många medlemmar i IFLA som
där och då beslöt oss för att fördjupa vårt
engagemang i de globala biblioteksfrågorna. Svensk biblioteksförening beslöt
förändra fokus från det ganska breda
internationella utskottet till en långsiktig
satsning på ett land, där också Sida var, och
en biblioteksförening, Kenya och Kenya
Library Association. I det ömsesidiga
projektet Stronger Together 2013–2017, har
vi god nytta av det program som IFLA tagit
fram, Building Strong Library Associations.
Genom att stödja KLA, bl.a. med ett bemannat kansli, så kan föreningen utvecklas i
enlighet med den strategiska plan man
tagit fram, till en part i konkreta utvecklingsprojekt. Sex regionföreningar runt
om i landet ska tillsammans med Kenyas
nationalbibliotek bidra till detta. Det handlar också om ett ömsesidigt lärande, där
Baronbackarnas kultur- och fritidscentrer
i Örebro vid fjolårets årsmöte tog emot ett
studiebesök från KLA – som återgäldades
med att KLA bjöd in dem till sitt årsmöte,
tillsammans med vår övriga delegation.
Svensk biblioteksförening arbetar långsiktigt och med engagemang i de europeiska och globala biblioteksorganisationerna.
Vi är där för att lära och påverka. Vi är
representerade såväl i IFLA:s styrelse som
i EBLIDA:s styrelse. Föreningens expertnätverk för IFLA och ett antal engagerade
medlemmar i ett flertal av sektionerna
borgar för fortsatt inflytande och engagemang. Även i LIBER är föreningen starkt
representerad.
Mitt fjärde, sista och allra viktigare i-ord
var Inkludering. Allt det jag har pratat om
hittills handlar egentligen om detta: för
vem, för vilka är det livsviktigt att biblioteken finns, är fortsatt relevanta och
angelägna, med tydliga utmaningar och

uppdrag i utvecklandet av ett gemensamt
kunskapssamhälle? Vem är det som mest
tjänar på att en nationell biblioteksstrategi
kommer till stånd?
Så länge som jag har varit i demokratins
tjänst, som journalist och som bibliote
karie, har såväl journalistiken som
biblioteken sagt sig arbeta för att uppmärksamma klyftorna i samhället och för att
överbrygga dem. Ändå ökar de. Vi jobbar
i motvind. SOM-institutet i Göteborg rapporterar att 63% av de med högst utbildning besökte biblioteket någon gång per
år. Av de med lägst utbildning är det 27%!
Tillsammans är biblioteken en mäktig
samhällsresurs, sedd och rätt använd. I
en nationell strategi skall biblioteket ses
som den resurs det är, en oundgänglig del
i varje universitet, högskola, myndighet.
På sjukhus och på fängelser. I åtminstone
varannan skola, – Nej, varje! – i byar, stadsdelar och städer. Och rullande på vägarna
däremellan. Rätt använd är biblioteket
ett instrument i utbildningspolitiken,
arbetsmarknadspolitiken, miljöpolitiken,
demokratibyggandet, teknikutvecklingen,
innovationspolitiken. Och en plats i sig
själv, fysiskt och på nätet, för människor
att se sig själva i ett sammanhang, inkluderade i ett samhälle.
Att inkludera inkluderar också föreningens medlemmar. Svensk biblioteksförening är en medlemsburen organisation.
Den ska vara en samlande aktör för hela
det stora nätverk av alla slags bibliotek
och ta tillvara det engagemang och den
kompetens som finns hos alla dess olika
medlemmar. Medlemsantalet var vid
årsskiftet 3.370, varav 524 institutionella.
Vi kan bli många fler, om vi förstår värdet
av att stärka föreningens arbete genom
vårt medlemskap. Några av er, 150 medlemmar, är engagerade i expertnätverk,
råd, juryarbeten och andra grupper. Jag
gissar att flera av er är här idag. Andra är
medlemmar för att man sympatiserar med
föreningens syfte och arbete.
När vi frågar er medlemmar vad ni tycker
om föreningen, så tycker ni att vi gör rätt

saker och når rätt resultat. Litet sämre är
det med frågan hur man kan gå med och
engagera sig i föreningen. För några år
sedan var vi i styrelsen på turné, inbjudna
av regionföreningarna. Ni formulerade
då för oss vad ni tyckte att föreningens
uppdrag skulle vara: Förena & Engagera,
Synliggöra samt Bevaka & Utveckla.
För att åstadkomma resultat inom alla
dessa delar har vi rekryterat spetskompetens som tillsammans med den samlade
bibliotekskunskapen i styrelsen, i råd,
regionföreningar, och expertnätverk, i
biblioteksinstitutioner och bland medlemmar når längre med hjälp av strategiska
partners, nätverk, remissvar och rent
lobbyarbete. På lokal och regional, på
nationell och internationell nivå.
Det är inte bara biblioteken som ska
bli synligare, det gäller också föreningens
arbete och resultat och styrelsen har slagit
fast i verksamhetsplanen att kommunikationen kring detta ska öka och att
medlemsengagemanget i bl.a. regionföreningarna och nätverken bättre ska tas
tillvara och inkluderas i föreningsarbetet.
Det ser jag fram emot nu, då jag lämnar
över stafettpinnen och går vidare som
en engagerad medlem, tillsammans med
er, för en biblioteksförening som ”vill
uppfattas som en nytänkande, öppen och
kunskapsdriven organisation med passion
för bibliotek.”
Tack för förtroendet!

Ny reserapport:
Destination data
Hur kan biblioteket stödja forskare
genom analyser och tjänster för publicerings- och forskningsdata? Stina
Johansson på Chalmers bibliotek har
skrivit rapport från en studieresa till
Washington DC och Indiana. Läs den på
vår webbplats.
WW
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Steg framåt för en nationell biblioteksstrategi

F

öreningen har öppnat en ny
webbport med information om
nationell biblioteksstrategi och
omvärldsanalys. Där finns material från föreningens arbete i Sverige och
internationellt. Under Biblioteksdagarna
presenterade Magnus Kempe från Kairos
Future rapporten Bibliotek i nationens
tjänst. Den inspelade föreläsningen finns
att se på Vimeo.
Sedan flera år arbetar föreningen
för att Sverige ska ha en nationell
biblioteksstrategi. Första steget mot
en nationell biblioteksstrategi är att
genomföra en analys av bibliotekens
omvärld.
Sverige behöver en nationell biblioteksstrategi för att ordentligt greppa strategiska frågor som vägledning i den föränderliga miljön som biblioteken verkar i. Det
saknas idag samsyn om förutsättningarna
för framtiden. En nationell biblioteksstrategi för de svenska biblioteken skulle
vara värdefull för att orientera sig och
samla resurser och intressenter i önskvärd
riktning.
– Ett sätt att bilda sig en uppfattning om
behovet av nationell strategi är att ta del av
de framtidsfrågor som Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för nationell bibliotekstrategi tagit fram. Genom frågorna

och den nya webbporten vill vi stimulera
den fortsatta diskussionen om biblioteksstrategi för Sverige, säger Niclas Lindberg,
generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.
Även riksdagen var aktiv samtidigt som
Biblioteksdagarna pågick. Kerstin Engle (S)
ställde en interpellation till utbildningsminister Jan Björklund om KB:s roll för en
samlad nationell biblioteksstrategi. Engle
skriver:
”Med vetskap om behovet av samordning och utveckling av alla de fantastiska
insatser som görs varje dag på landets
bibliotek är det oroande om regeringen
väljer en annan väg. Statssekreterare Peter
Honeth uttryckte regeringens syn på
uppdraget till KB när han talade på Svensk
biblioteksförenings konferens Forskningsbibliotekens nya roller den 6 februari i
Stockholm. I stället för att värna och stärka
KB:s viktiga uppdrag valde han att tona
ned det genom att säga att ”KB har en viss
roll mot folkbibliotekssektorn, jag betonar
medvetet viss roll, en roll som skulle
kunna bli väldigt stor men som inte får gå
ut över huvudrollen”.”
Engle skriver vidare att KB:s uppdrag för
Sveriges samlade biblioteksväsende inte
får begränsas till en undanskymd roll och
vill därför att regeringen skjuter till resur-

ser om det saknas för att biblioteksmyndigheten ska kunna fullgöra sina uppdrag.
Hon lyfter också fram PISA-resultaten och
det faktum att hälften av Sveriges elever
fortsatt saknar tillgång till ett bemannat
skolbibliotek.
Interpellationen avslutas med frågan:
”På vilka sätt avser utbildningsministern
att verka för att KB ska få såväl resurser
som uppdrag att stärka hela Sveriges biblioteksväsen?”
På riksdagens webbplats finns mer information om interpellationen.
SE/ME

EBLIDA höjer rösten för e-böckerna
Den europeiska biblioteksorganisationen EBLIDA satte e-böckerna i fokus på årets
Världsbokdagen. EBLIDA har under lång tid uppmärksammat de många olika hinder som
finns för att låna ut e-böcker på Europas bibliotek. Nu kraftsamlar de till en europeisk
kampanj under namnet ”The right to e-read”. EBLIDA motsätter sig karenser, vill ha
rimlig prissättning och rimliga villkor, en upphovsrätt som möjliggör bibliotekens
uppdrag, skälig ersättning till författarna och att alla, inte bara de som har råd,
ges möjlighet att läsa böcker i e-boksformat via biblioteken. Kampanjen riktar
sig till både allmänheten och politiska beslutsfattare. EBLIDA vill särskilt rikta
kampanjen mot Europaparlamentets ledamöter och lyfta frågan inför valet till
Europaparlamentet.
Svensk biblioteksförening har tidigare bidragit med sina erfarenheter till
EBLIDA av opinionsbildning för bibliotekens fria och självständiga urval. Den
nya svenska bibliotekslagen som slår fast avgiftsfria e-bokslån har också väckt
uppmärksamhet i Europa.
Läs mer om EBLIDA:s ställningstagande för e-böcker och bibliotek och ladda
ner kampanjmaterial på deras webbplats.
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) är en fristående paraplyorganisation för nationella föreningar och institutioner i
Europa inom områdena bibliotek, information, dokumentation och arkiv.
SE
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Nominera Årets bokbuss
Vetenskapen och biblioteken – en öVersikt aV sVeriges uniVersitets- och högskolebibliotek

I fjol fick Bokbussen i Arvika ta emot
priset, men vilken buss blir det i år?
Svensk biblioteksförening delar varje år
ut priset Årets bokbuss. Priset instiftades
1998 i samband att bokbussverksamheten i
Sverige fyllde 50 år och delas ut i vinnande
bokbuss hemkommun.
Nu är det dags att nominera kandidater
till årets pris. Utmärkelsen har fått stor
uppmärksamhet i de vinnande kommunerna och fokuserar på vikten av en mobil
biblioteksverksamhet med stor spridning
och bredd.
I nomineringen ska finnas:
• verksamhetsbeskrivning

Vetenskapen
och biblioteken

– en översikt av
Sveriges universitetsoch högskolebibliotek

Barbro Thomas

• beskrivning av inredningen
• fakta om bussen (årsmodell, chassi,
byggare, längd, bredd)
• motivering varför just den bussen ska
bli Årets bokbuss
Sista dag för nominering är den 31 augusti
2014. Skicka din nominering till juryns
ordförande:
Anders Gistorp, Mobila biblioteken
Kultur- & fritidsförvaltningen
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346–88 63 81
Mejl: anders.gistorp@falkenberg.se

KALENDARIUM

Ny rapport om
universitets- och
högskolebiblioteken

Maila info till kalendariet: se@biblioteksforeningen.org
för vidare info se: www.biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförening publicerar en ny
rapport: Vetenskapen och biblioteken – en
översikt av Sveriges universitets- och högskolebibliotek. Rapporten har tagits fram
av Barbro Thomas på av uppdrag Svensk
biblioteksförening.
De senaste årtiondena har inneburit
omvälvande förändringar av högskolebibliotekens verksamhet. Rapporten belyser
universitets- och högskolebibliotekens
utveckling, deras förändringsbenägenhet
och lyhördhet för användarnas behov. Högskolebiblioteken har, alltsedan 1960-talet
då tekniska hjälpmedel började tas i bruk,
legat i framkant av utvecklingen. Teknikutvecklingen har gjort informationen
tillgängligare, men också medfört inlåsningseffekter.
– Biblioteken står inför stora utmaningar
att värna ett fritt och tillgängligt informationsutbyte. Alla frågor kan inte lösas
av det enskilda biblioteket, utan kräver
ett nationellt helhetsgrepp, anser Niclas
Lindberg, generalsekreterare i Svensk
biblioteksförening.
Rapporten går att beställa från vår webbplats eller läsa som e-publikation.
BT

15–16 augusti, 2014, Falkenberg
Mobila möten – konferens för mobil
biblioteksverksamhet
Ian Stringer från Storbritannien delar med sig
av de idéer och erfarenheter han samlat under
många år inom mobil biblioteksverksamhet.
Representant för Norsk bibliotekforenings
specialgrupp Mobilis berättar om olika
mobila bibliotek i vårt grannland. Maria
Ehrenberg, regionbibliotekarie i Halland
talar om ”Bibliotekslag för mobilitet”. Under
andra konferensdagen finns tre olika spår:
Förskolor, Skolor och Äldre, där olika projekt
och bra praktik redovisas. Redan torsdagen
den 14 augusti tjuvstartar konferensen med
stadsvandring och mingel på Falkenbergs
bibliotek.

13 november, 2014, Finlandshuset, Stockholm
Svenska Daisykonsortiets konferens
2014 års upplaga av Svenska Daisykonsortiets
konferens om tillgänglighet, anpassade
medier och inkluderande publicering.
Konferensen avslutas med konsortiets
årsmöte.
Mer information: www.daisy.mtm.se

2 oktober, 2014, Umeå
Från by till byte: digital lokalhistoria
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Umeå universitetsbibliotek
Plats: Umeå universitet

28 november, 2014
Allas gymnasiebibliotek? Utmaning och
inspiration för arbete med mångspråkiga och
tillgängliga medier
Hur gör vi våra gymnasiebibliotek tillgängliga
och viktiga för alla elever? Välkommen till
en informationsdag för personal på Sveriges
gymnasiebibliotek. Dagen arrangeras av
Internationella biblioteket och Myndigheten
för tillgängliga medier, MTM, och äger rum
i centrala Stockholm. Informationsdagen är
avgiftsfri. Boka datumet! Mer information och
program kommer i början av september.

20 oktober, 2014, Stockholm
Prisceremoni för Sveriges biblioteks
utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut
Sveriges biblioteks utmärkelser. Läs mer på
föreningens webbplats.
23–24 oktober, 2014
Mötesplats Borås
Mötesplatskonferens i Borås 2014 har
tema Forskande praktiker och forskare i
praktiken.
Läs mer: www.hb.se/hbs

27 november, 2014, Umeå
Medvetet mediebruk – vet vad du gör, tolka
vad du ser
En dag om medie- och informations
kunnighet.
Arrangörer: MedieCentrum Västerbotten,
Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt
Umeå kommun

6–7 maj, 2015, Lund
Välkommen till bibliotekens ledande
branschdagar Biblioteksdagarna!
www.biblioteksforeningen.org
#bibldag15
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VÄLKOMMEN

24 september

Var med och
nominera
Årets Arena!

Kom och
lyssna på
inspirerande
Kristian Lundberg

ANVÄNDARMÖTE 2014
Årets användarmöte går av stapeln i Göteborg den
24 september.
Välkommen att träffa oss och varandra under en intensiv
dag fylld med seminarier, inspiration och ovärderliga
möten med kollegor från hela landet.
Mer information finns på vår hemsida

Axiell Sverige, www.axiell.se

