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Länsnytt nr 2 / 2003

Biblioteken och läsandet

När jag åker tunnelbana eller pendeltåg till jobbet på morgonen så är det anmärkningsvärt hur
många det är som läser under sin resa in mot staden. De flesta läser i någon av de gratis-
tidningar som delas ut vid stationerna. Det verkar som om dessa tidningar når helt nya läsar-
grupper och att de faktiskt spelar stor roll för att sprida vanan att läsa en morgontidning. Men
det är inte bara gratistidningar som läses, pocketböckerna har fått en renässans. Det beror
säkert till viss del på den sänkta bokmomsen men framförallt på att tillgängligheten har ökat.
Det finns ett brett urval av pocketböcker i de flesta livsmedelsbutiker i dag, vilket är stor
skillnad jämfört med för bara några år sedan. Bokförsäljningen går mycket bra just nu och det
gäller även de vanliga boklådorna.

Hur står sig då biblioteken i denna läsandets tid? Förra årets statistik visar att sett över hela
länet så minskar utlåningen relativt starkt. Vad jag förstår är det inte mycket bättre på andra
håll i landet. Nu lånas det fortfarande 12 miljoner böcker i vårt län på ett år och det är natur-
ligtvis inte dåligt. Vi vet dock att våra beslutsfattare är mycket känsliga för minskad ut-
låningsstatistik och att vi därför bör analysera situationen nogsamt. Marknadsför vi oss för
dåligt? Är många läsare nöjda med det pocketutbud som finns? Börjar biblioteken tappa sitt
grepp som platsen där man finner skönlitterära upplevelser? Kanske har biblioteken under en
period mest varit intresserade av att ha den senaste tekniska utrustningen med bokningssystem
och andra administrativa finesser. Kanske är vi inte så bra på skönlitteratur längre.

Länsbiblioteket och Nobelbiblioteket har under två terminer ordnat föreläsningar om modern
skönlitteratur. Intresset har inte varit överväldigande. Är det ett tecken i tiden? Behöver vi
satsa på särskilda skönlitteraturbibliotekarier som verkligen kan skönlitteratur, precis som vi
har särskilda studiebibliotekarier och IT-bibliotekarier? Profilering av biblioteken är ju en
aktuell fråga. Kanske måste vi skapa särskilda ”litteraturens hus” där vi värnar det litterära
samtalet och den litterära texten. Jag tror att människor inte bara vill läsa, utan att det också
finns en längtan efter att samtala kring det lästa. Många bibliotek jobbar med läscirklar, men
säkert finns det mycket mer att göra. Det går naturligtvis också att driva en teknisk utveckling
samtidigt som man främjar läsandet.

Det finns vissa tecken i tiden där man bl.a. försöker främja läsandet med hjälp ny teknik. För
någon månad sedan blev Bookcrossing som fenomen känt i Sverige. Där delar man med sig
av sina läsupplevelser genom att göra en notering på www.bookcrossing.com och placera ut
boken någonstans så att någon annan läsare får ta del av den och skriva in sina synpunkter. På
detta sätt kan man följa en boks resa från läsare till läsare och ta del av deras läsupplevelser.

Bokklubbservicen Chapter-a-Day är ett annat sätt att öka läsandet genom att via email låta
folk ta del av nya böcker inom olika genrer. Se deras nya webbplats www.dearreader.com.
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Biblioteken i USA och Kanada erbjuder sina låntagare denna online bokklubbservice. Snart
kommer eLib att erbjuda sina e-boksanslutna bibliotek en liknande typ av service. Att allmänt
marknadsföra biblioteket och läsandet via ett elektroniskt nyhetsbrev som t.ex. biblioteken i
Solna och Täby gör är ett annat bra sätt.

Under Länsbibliotekets projekt Läshöst 2001 så försökte vi att följa upp litteraturseminarier
med digitala diskussionssamtal. Det var ingenting som gav någon större effekt. Ändå tror jag
att det i vissa sammanhang går att ha bokdiskussioner online kopplat till läscirklar eller vissa
evenemang. På folkbiblioteket i Fairfax har man en onlineservice där man kan välja olika
genrer. Där kan man lämna sina bokupplevelser och rekommendera böcker men också disku-
tera litteratur, http://www.co.fairfax.va.us/library/goodreading.htm . Det finns säkert möjlig-
het att få igång dessa diskussioner även här hos oss.

På barn- och ungdomssidan finns många bra initiativ med läspåsar och andra bra lässtimu-
lerande åtgärder. Att ge sig ut i olika barn- och ungdomsmiljöer ger ofta positiva resultat och
engagerar även andra viktiga yrkesgrupper. Det är ju relativt vanligt med listor med barn- och
ungdomsböcker som görs vid skolor, fritidsgårdar och andra miljöer. Barnens Bibliotek har ju
tagit ett helhetsgrepp och det är en webbplats att utnyttja. Vilka barn når vi? Är det så att
pojkarna är glömda i biblioteket utom kanske vid datorerna? I USA finns en sida som heter
Guys Read och som vill verka för att få fler pojkar att kunna, våga och vilja läsa. Se
www.guysread.com .

När vi nu närmar oss semestertider kan det vara på plats att tipsa om ett intressant resmål.
Många bibliotekarier besöker bibliotek under sina semestrar och naturligtvis alla fantastiska
boklådor som finns över vår jord. Fler och fler bibliotek och boklådor förändrar sina miljöer
och bland mycket annat finns ofta kaféer inne i de bokliga miljöerna. Om detta inte skulle
räcka så finns i New York ett Library Hotel som är fullt med böcker. Det har en bibliotekarie
anställd och hotellet är uppbyggt efter Deweysystemet. De tio våningarna har varsin huvud-
kategori, t.ex. historia, och rummen på våningsplanen har olika ämnen kopplat till våningens
kategori. Man kan välja helt efter sitt intresseområde. Kan man ha det bättre på semestern? Se
www.libraryhotel.com .

Krister Hansson
Länsbiblioteket

Lust till litteraturen

Rapport från 2 dagar på  Nordens folkhögskola, Biskops Arnö, i slutet av februari 2003.

Den första dagen vände sig enbart till Svensk Biblioteksförenings skönlitterära nätverk. Vi
deltagare gav varandra tips på hur vi arbetar praktiskt med skönlitteratur på våra bibliotek.
Dessutom bokpratade vi om några ”smalare” titlar från Kulturrådets litteraturstödda böcker.
Det gav upphov till nya tankar och idéer. Vi fick vidare en visning av Biskops Arnös bibliotek
av folkhögskolans bibliotekarie Håkan Rying. Biblioteket är ljust och luftigt och bl.a. fyllt av
nordisk skönlitteratur.
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Den andra dagen var arrangerad av Svenska Akademiens Nobelbibliotek, Svensk Biblioteks-
förening och länsbiblioteken i Stockholms och Uppsala län.

Anders Tyrberg från Karlstads universitet talade på förmiddagen kring sin bok ”Anrop och
ansvar”. Han menade att skönlitteratur antingen kan fungera som en valiumtablett, eller som
något för läsaren livsnödvändigt. En författare har en intention med sitt verk och är samtidigt
den förste läsaren av detta. Men egentligen skapas inte berättelsen förrän i mötet med oss
andra läsare, som då blir berättelsens medskapare. Att vara läsare av en skönlitterär text inne-
bär därför ett ansvar, men är också en gåva. Vi som arbetar som t.ex. bibliotekarie eller lärare
kan fungera som interpret, dvs. tolkare av texten. Genom detta tolkningsarbete kan vi vidga
och utveckla berättelsen.

Ingmar Lemhagen, lärare på Biskops Arnö, hade letat upp böcker av t.ex. Liv Køltzow, Jon
Fosse, Geir Gulliksen och Dag Solstad, som visar läsarens möte med litteraturen.
Lars Rydquist, Svenska akademiens Nobelbibliotek, berättade om planerna för en 5- eller 10-
poängskurs (antagligen på distans) kring skönlitteratur på folkbibliotek. Spännande!

Gunnel Arvidson Nilsson
Danderyds bibliotek

Mariehamns litteraturdagar

Den 21 – 23 mars inföll en av årets höjdpunkter, nämligen Mariehamns litteraturdagar. Alla
som är intresserade av skönlitteratur uppmanas att i början av nästa år gå in på nätet på
www.mhbibl.aland.fi/littdag och leta fram vad de nya litteraturdagarna har att erbjuda. Ja, gå
in redan nu och se vad vi bjöds på i år! Det var prosa och poesi i form av högläsning, rap,
sång och jojk. Vi fick ta del av diskussioner kring temat ”tillit”, något som kan vara svårt att
känna i dessa tider. En genomgående uppfattning var, att det överhuvudtaget är svårt att hysa
tillit till någon eller något i ”verkligheten”, men att skönlitteraturen trots detta inger någon
form av hopp och förtröstan.

I det vackra biblioteket i Mariehamn fanns på scenen, ensamma eller tillsammans, bland andra
Johannes Salminen, Jens Christian Grøndahl, Linn Ullman, Beate Grimsrud, Lena
Andersson, Kristin Ómarsdóttir, Kjell Westö, Lina Ekdahl, Mats Kolmisoppi. Dessutom
fick vi stifta bekantskap med ett antal åländska författare bland andra poeten Carina
Karlsson, som tillsammans med grafikern Mari Stefansdotter givit ut boken ”Åren ligger i
drivor” och Sirkka-Liisa Westergård, som i ”Tacka nu vackert” på ett gripande sätt
beskriver hur det var att vara krigsbarn i Sverige på 1940-talet.

Gunnel Arvidson Nilsson
Danderyds bibliotek
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Folkbildning, påverkan och delaktighet - med IT som
pedagogiskt verktyg
Seminarium i Upplands-Väsby den 1 april 2003

Mötet i Upplands-Väsby var arrangerat av Folkbildningsrådet, Nationellt centrum för flexibelt
lärande (CFL), Stockholms läns bildningsförbund och KK-stiftelsen. Det ingick i en riks-
täckande seminarieserie.

Deltagare var studiebibliotekarier och motsvarande bibliotekarier, länsbibliotekarie Krister
Hansson, länets IT-konsulent Kia Gumbel samt personer från bildningsvärlden i övrigt -
folkhögskolor, bildningsförbund, KomVux.

Erfarenheter av IT-projekten inom folkbildningen

Inledningsvis berättade Jan Pettersson från Folkbildningsrådet om folkbildningens "framsyn"
på IT-området, d.v.s. tankar kring framtiden och planerande av kommande verksamheter. Han
redogjorde för den stora IT-satsning KK-stiftelsen gjorde mellan 1999 och 2001, t.ex. att 78
projekt hade initierats i detta sammanhang och 7 lärcentra inrättats. 11 regionala resurs-
personer har utsetts till att fortbilda lärare och cirkelledare. En utvärdering av IT-satsningen
gjordes 2002 av Per Andersson vid Linköpings universitet, se:
http://www.folkbildning.se/download/131/x/IT.pdf. I år anordnas ett tjugotal seminarier
landet runt om utbildning och IT. Stor betydelse har uppläggandet av  Folkbildningsnätet, en
rikstäckande resurssida  för lärare, cirkelledare och andra som är aktiva inom folkbildningen,
t.ex. bibliotekarier:  http://www.folkbildning.net/ . Jan Pettersson underströk att de lokala
folkhögskolorna och studieförbunden själva får avgöra lämplig utvecklingstakt på IT-
området.

Vidare diskuterade han tillsammans med oss andra deltagare förhållandet mellan KomVux-
och folkhögskolestudier. Det konstaterades att KomVux-utbildningarna framför allt är mål-
inriktade, medan folkhögskolorna mer strävar efter att bibringa eleverna bildning - för att
uttrycka det klassiskt.

Diskussionen fortsatte med konstaterandet att bibliotekariernas och lärarnas roller närmar sig
varandra i den pedagogiska processen. Lärarna börjar fungera som handledare för eleverna
och bibliotekarierna blir mer aktiva som pedagoger. Biblioteken blir en viktig resurs i folk-
bildningsarbetet, men måste förbättra marknadsföringen och aktivt söka samarbetspartners.

Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL - aktuell information

CFL är en relativt ny myndighet. Birgitta Callerud berättade om dess uppgifter att hjälpa
studieförbund, folkhögskolor och bibliotek att utveckla former och miljöer för flexibelt
lärande. Distansstuderande och SFI-elever är några viktiga målgrupper. Myndigheten försöker
på olika sätt underlätta lärandet för funktionshindrade personer. CFL fördelar projektmedel, 6
miljoner per år, till studieförbund, folkhögskolor och bibliotek, de utbildar lokala resursper-
soner i IT-stött lärande och arrangerar "växthus" för att ge inspiration. Ytterligare information
ges på CFL:s webbplats: http://www.cfl.se/.
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Efter lunchen som serverades i en kafeteria en blåsig, men uppfriskande, bit från samman-
trädeslokalen följde:

Informationskompetens och lärmiljöer

Bibliotekschefen i Upplands-Väsby Anna Clara Edin och Ulla-Maija Spolander, som är
ansvarig för det lokala lärcentret, Centrum för vuxenstudier, se:
http://www.upplandsvasby.se/UBF/UBFcentrumvuxenstudier/ , berättade inledningsvis om
Upplands-Väsby bibliotek och lärcentret. Sist i programmet redogjorde även studiebiblio-
tekarien i kommunen, Mikael Borrman, för verksamheten. Vi fick bl.a. veta att det finns nio
utbildningsanordnare i Upplands-Väsby, varav  KomVux är huvudman för hälften. Antalet
distansstuderande på heltid beräknas vara 150.  Studiebibliotekarien samarbetar med lär-
centret och ger, inom projektet ”Biblioteket som studieverkstad”, lotshjälp åt besökare som
vill studera med hjälp av Nätbildarna, folkbildningens distansnätverk. (Information finns på
deras webbplats: http://www.natbildarna.nu/ http://195.84.83.38/lansbibl/studieverkstad.doc )
Han fungerar som studiehandledare åt distansstuderande inom folkbildningen. Biblioteket ger
dessutom datorhandledning en timme per vecka åt allmänheten.

Informationskompetens – om informationssökning och källkritik

Seminariets mest givande programpunkt var Kia Gumbels föredrag om informationssökning.
Efter en inledande redogörelse för begreppet informationskompetens berättade hon om
Internet som informationskälla och redogjorde för källkritiska överväganden. För skolbiblio-
tekens räkning har hon sammanställt en mycket intressant och värdefull sökguide
http://www.lb.stockholm.se/bibped/ . Även hon poängterade vikten av ett ökat samarbete
mellan lärare och bibliotekarier, eftersom de båda yrkesgruppernas uppgifter som handledare
till skoleleverna närmar sig varandra när det gäller problembaserat lärande, PBL. Hon visade
åskådligt, utifrån en grafisk bild, vid vilket stadium under forskningsprocessen bibliotekarien
bör kunna träda in, i egenskap av informationsexpert med viss pedagogisk förmåga.

Lärmiljö ur ett studieförbunds perspektiv

Birgitta Callerud från CFL återkom med ett föredrag om verksamheten vid ett lärcentrum i
Ängelholm, administrerat av Medborgarskolan, där man i projektform har drivit lärcenter-
verksamhet för funktionshindrade. Se:
http://www.cfl.se/folkbildning/projekt2000/pdf/sundgardens.pdf . Birgitta Callerud, som var
biträdande projektledare, vittnade om att projektet kan tjäna som förebild för liknande initiativ
i Sverige. Medborgarskolan fick inspiration till detta då man märkte att vissa besökare i Äng-
elholm hade särskilda svårigheter att brottas med, t.ex. datorovana pensionärer, personer i
övre medelåldern och småbarnsföräldrar utan möjlighet att få traditionell undervisning. En
speciell handledare fick nu möjlighet att ge personlig vägledning och uppmuntran. CFL kan
f.ö. ge hjälp till handledarutbildning. I det här fallet var pedagogisk förmåga och grundläg-
gande förtrogenhet med informationssökning de viktigaste färdigheterna för den lärcenter-
ansvariga. Teknisk expertis kunde tillkallas utifrån. Birgitta Callerud meddelade slutligen att
Näringsdepartementet har avsatt 20 miljoner kronor till förstärkning av det flexibla lärandet
för behövande grupper. Från den 1 maj kan man ansöka om projektmedel. Det är lämpligt om
bibliotek och folkbildning samverkar här. Kommunerna administrerar ansökningarna.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att seminariet var givande, lagom dimensionerat och gav
goda möjligheter till kontaktskapande samtal mellan företrädare för folkbildnings- och
biblioteksvärlden.

Hört och upplevt av
Jan Gustafson och Nina Ström
Nacka stadsbibliotek

Hissa segel och bygga vindskydd – utveckling av
folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet
På barns och ungdomars villkor II

Den nya målsättningen för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet, På barns och ung-
domars villkor, är nu antagen av Svensk Biblioteksförenings styrelse och kommer att presen-
teras i sin tryckta version under Biblioteksdagarna i maj. Vi hoppas att den ska bli ett bra
underlag för vidare målsättningsdiskussioner och en hjälp för barnbibliotekarierna!

Barnbibliotekskonsulenterna i Gävleborgs, Stockholms, Sörmlands, Uppsala, Västmanlands
och Örebro län har nu, som en naturlig fortsättning, startat ett projekt för långsiktig utveckling
av barnbiblioteksverksamheten i de s.k. DUTCAX-länen med möjlig spridning i hela landet.

Bakgrund

Folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet har de senaste åren haft svårt att hitta en ny
identitet i en snabbt föränderlig verklighet. Förhållandena skiftar från kommun till kommun
men på de flesta bibliotek har resurserna minskat samtidigt som efterfrågan på barnbiblio-
tekariens tjänster har ökat. Kraven särskilt från skolan är stora och barnbiblioteken får ofta
inte bara en kompletterande utan också en kompenserande uppgift i förhållande till skolorna
och skolbiblioteken. IT-utvecklingen har också medfört att barnbibliotekarien ofta har tagits i
anspråk för andra arbetsuppgifter och barnverksamheten har därmed urholkats. Det har varit
svårt för barnbibliotekarierna att i det läget få tid och utrymme för att hitta sin egen roll och
uppgift i det lokala pedagogiska och kulturella sammanhanget, inte i motsättning till skolan
utan i samverkan med förskolan och skolan. Det har inte heller alltid varit lätt att få chefens
stöd för den prioritering av barn och unga som finns i de flesta kommuners styrdokument.

Barnbibliotekskonsulenterna i DUTCAX-länen har sedan flera år arbetat strategiskt för att
stödja barnbibliotekarierna och utvecklingen av barnbiblioteksverksamheten. En insats har
varit ett förslag till förbättring av den statistik som mäter och beskriver barnverksamheten. En
annan har varit att i samverkan med barnbibliotekarierna formulera ett förslag till en ny mål-
sättning för verksamheten utifrån FN:s barnkonvention. En tredje har varit en gemensam
seminarieserie med start i juni 2001. Utgångspunkten har varit att barnbiblioteken ska finna
sin nya roll i ett multikulturellt samhälle präglat av globalisering, snabb IT-utveckling, medie-
överflöd och inriktning på livslångt lärande. Ca fem bibliotek i varje län har deltagit i
projektet På barns och ungdomars villkor I. Varje deltagande barnbibliotekarie har bedrivit ett
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mindre utvecklingsarbete, varav en del har redovisats medan andra fortfarande pågår, och i
detta har det varit viktigt att även engagera bibliotekschefen.

Syfte

Syftet med det nya projektet, Hissa segel och bygga vindskydd, är att genom fem sam-
verkande delprojekt åstadkomma en strategisk och långsiktig utveckling av folkbibliotekens
barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med FN:s konvention för barnets rättigheter såväl på
lokal nivå som i landet som helhet.

Projekt

Nationell nivå: Växthus
”Växthus” inrättas inom några viktiga utvecklingsområden. Det finns många aktuella
områden där mycket lite metodutveckling pågår och där ett erfarenhets- och tankeutbyte
kunde föra arbetet framåt på ett avgörande sätt. Sådana är IT-stöd på barnavdelningarna, till-
gänglighetsfrågor, bibliotekskunskap/boklek/biblioteksskola för mindre barn, användarunder-
visning för äldre barn och ungdomar, verksamhet för invandrarbarn, barn med funktions-
hinder m.fl. grupper, metoder att nå icke-användarna och bokprat/boksamtal. Andra ämnen är
också tänkbara och växthusen bör om möjligt genomföras i samarbete med KUR.

Vi bjuder in ett tiotal bibliotekarier från hela landet som har spetskunskaper och erfarenheter
inom varje område till tankeutbyte och idékläckande. Träffarna bör starta vid lunchtid och
pågå till nästa dags lunch så att det blir möjlighet till samvaro på kvällen. Noggranna minnes-
anteckningar förs av två deltagande konsulenter, en kunskapsjägare och en skrivare. Idéerna
samlas ihop och redovisas och blir starten på olika utvecklingsprocesser. Det kan handla om
att flera bibliotek prövar nya metoder att nå de små barnen och utvärderar och jämför resultat
och erfarenheter. Det kan också handla om att försöka påverka framtagandet av IT-hjälpmedel
på barnavdelningarna, t.ex. barn-OPAC. Efter de olika länens behov tar konsulenterna ansvar
för handledning i någon grupp var, och detta ingår på så sätt som ett led i den planerade
konsulentutbildningen (se nedan). Varje grupp kan också fortsätta diskussionen via e-post-
grupper. Tanken är att koppla ihop bibliotek som har kommit långt inom ett visst område i
nätverk.

Regional nivå: Seminarieserie i DUTCAX-länen
För att sprida och fördjupa tankegångarna i På barns och ungdomars villkor till fler
kommuner än dem som hittills deltagit genomförs 2 � 3 seminarier i respektive län under
2003. Seminarieserierna inleddes med en gemensam kick-off den 15 oktober 2002 på Svensk
Biblioteksförenings konferens Framtidens barnbibliotek �  vem bestämmer? i Västerås. Inne-
hållet i seminarierna anpassas till de olika länens behov men har inriktning mot att implemen-
tera barnkonventionens tankar på kommunbiblioteken bl.a. genom fortsatt omvärldsorien-
tering och teoretiska diskussioner utifrån den litteraturlista som har sammanställts under På
barns och ungdomars villkor I. Gemensam avslutning hösten 2003.

Regional nivå: Handledning för konsulenterna
I anslutning till På barns och ungdomars villkor II deltar konsulenterna från DUTCAX-länen i
en handledningsgrupp. Handledningen är i första hand ett redskap för att utveckla vårt arbets-
sätt genom gemensamt reflekterande, men också för att bättre kunna implementera tanke-
gångarna från projektets första del, en ny form för kompetensutveckling av konsulenterna som
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kan vara värd att pröva samt ett sätt att skaffa erfarenheter som kan föras vidare till konsulent-
utbildningen. Konsulenterna träffas i grupp en gång i månaden fem gånger.

Lokal nivå: Lokala projekt/lokalt förändringsarbete
Vi räknar med att detta arbete kommer att resultera i lokalt utvecklingsarbete på en mängd
bibliotek. Vår avsikt är naturligtvis att stödja dessa projekt på bästa möjliga sätt med våra nya
insikter i handledning och att koppla ihop projekt med likartat innehåll/inriktning tvärs över
länsgränserna för att uppmuntra diskussion, reflektion och nätverksbyggande.

Nationell nivå: Idéskrift och forskning
En utomstående person bör följa det fortsatta arbetet med På barns och ungdomars villkor II
och beskriva, analysera, dra slutsatser och presentera resultaten i en idéskrift. Detta kan med
fördel ligga på KUR och i så fall underlättas också spridning av resultat och erfarenheter.

Det skulle också vara mycket intressant om en forskare kunde knytas till projektet för att få
exempelvis strukturer, metoder och förhållningssätt studerade djupare och mera forsknings-
inriktat än vad som vanligtvis är fallet i samband med projekt. Barnbiblioteksforskningen i
Sverige är av mycket liten omfattning och i stort sett allt återstår att göra.

Tidplan

Projektet pågår hösten 2002 – hösten 2004.
Hösten 2002: Planering av och information om projektet

Seminarierna inleds

Våren 2003:  Växthus genomförs
Seminarierna fortsätter
Handledningen inleds
Planering för lokala projekt/lokalt förändringsarbete påbörjas

Hösten 2003:Växthus genomförs
Lokala projekt sätts igång
Handledningen slutförs

2004: Lokala projekt fortsätter och avslutas
Utvärdering och idéskrift
Spridning av resultaten på konferenser, studiedagar och på andra sätt
Ev. idéskrift och forskningsrapport

Birgitta Ahlén Sylvia Blomberg
Länsbibliotek Uppsala Länsbiblioteket i Örebro län

Solveig Hedenström Lena Lundgren
Länsbibliotek Västmanland Länsbiblioteket i Stockholms län

Ann Östman Margareta Norberg
Bibliotek Gävleborg Länsbiblioteket i Sörmland
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En ny BVC-broschyr på 24 språk är nu klar. Ytterligare 27 språk ska snart finnas på
Internationella Bibliotekets hemsida:

Den som väntar på något gott…

Några soliga sensommardagar 1999 höll Kulturrådet sin första gemensamma konferens för
länsbiblioteken på Fårö. Där presenterade Birgitta Alm på IB och undertecknad den goda idén
att vi tillsammans skulle framställa en ny broschyr avsedd att delas ut till invandrarföräldrar.
Den skulle ersätta de kort som gjordes på fjorton språk 1991 och som sedan länge var slut,
den skulle översättas till många språk och kunna användas i hela landet. Tanken vann livligt
bifall bland barnkonsulenterna och så var det bara att starta arbetet!

En text ska formuleras. Hur lång? Riktigt kort? Poetisk? Saklig? Formulera, formulera om.
Kill your darlings! Kompromissa. Skicka ut på remiss. Fler synpunkter. Visa för några erfarna
barnbibliotekarier. Ännu fler synpunkter! För tråkig. Mera känsla. Sista versionen. Sista
versionen (ny). Allra sista versionen? Absolut sista versionen!

Utformning? Illustratör? Margareta Nordqvist är den enda som kan rita barn med olika
ursprung. 70-talsaktig! Ja, vad är det för fel på det? Bara grafisk utformning? Opersonligt!
Hur stora ska barnen vara? Bara småbarn? Nej, barn i olika åldrar. Både pojkar och flickor.
Inget provocerande! Hur ser en multinationell mamma ut? Marknadschefen på Stockholms
stadsbibliotek Eva Anzelius Jonsson kopplas in, som väl är. Målgrupp? Avsändare?

Telefonsamtal, e-post från konsulenterna: "När kommer broschyrerna?" Preliminär leverans-
vecka bestäms.

Hur stor upplaga? Hur många språk? Kostnadsberäkningar. Enkät till barnkonsulenterna.
Massor av synpunkter, massor av språk. De nya svenska språken? Finns det några spädbarn
som har jiddisch som modersmål? Vilken samisk dialekt? Vilken kinesisk variant? Hur gör vi
med språken i det forna Jugoslavien? Nya kostnadsberäkningar. Flera efterbeställningar. ”X
kommun har hört av sig, de vill ha 15 albanska till. Lägg till det på min beställning.” Alla län
har inte svarat. Nya beräkningar. Nya kostnadsberäkningar.

Var ska vi få pengar ifrån? Läsrörelsen? Jättepositiva! MEN för många villkor och krav på
Läsrörelsens logga på längden och tvären! Integrationsverket? Jättepositiva! MEN krångligt,
ansökan en gång om året, redan kört. Kunde länsbiblioteken betala? För dyrt. Kulturrådet
blev, som vanligt, räddningen. Projekt ihop med Västra Götaland och Skåne föreslogs.
Gemensamt projekt? Nej, olika idéer, olika ansökningar. Nya kostnadsberäkningar.

Lay-out? Hur får man in språk med olika omfång? Hur utformas den för att passa även språk
som bläddras och läses "bakifrån"? Förslag granskas och förkastas. Liten bok (modell Pixi)
för att det ska se "mera" ut? Offerter. För dyrt! Färger? Blankt papper? Nej, miljövänligt!

Telefonsamtal, e-post från konsulenterna: "När kommer broschyrerna?" Preliminär leverans-
vecka bestäms.

Dags för översättningarna. Ingen översättningsfirma kan göra alla. Olika språk åt olika håll.
På lätt svenska till FMLS. Kontroller. "Den franska skickar vi till Anna Birgitta. Den
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kinesiska kollar Anna G. på IB. Sussi på Nobelbiblioteket kan titta på den polska. Varför har
inte den ryska kommit tillbaka? Är det någon som känner en same?" O.s.v. i 51 varianter.

Telefonsamtal, e-post från konsulenterna: "När kommer broschyrerna?" Preliminär leverans-
vecka bestäms.

(I detta läge byter Birgitta jobb. Morr.)

Översättningarna till lay-out. Nya kontroller av avstavning m.m. ("Anja säger att det här är
fel.” ”Det har kommit fax från Ulla-Stina om att de vietnamesiska enstaviga orden måste
grupperas så här." O.s.v. i 24 varianter.)

Telefonsamtal, e-post från konsulenterna: "När kommer broschyrerna?" Leverans bestäms till
vecka 12.

Leverans vecka 11! 9 pallar! 220 kartonger! 202 000 broschyrer! Panik! Vaktmästarna i
uppror! Vem har ansvaret? Lagring? Kartonger staplade i travar. Broschyrerna är inte
buntade. Vem gör vad? Plockar? Packar? Skickar iväg? Sex språk i ena huset, arton språk i
andra huset, utskick från tredje huset. Kartonger? (Kartongjakt. Hemliga förråd. Avundsjuka
blickar.) Buntar med 100 i varje. Man kan väga upp dem! "Jag räknar i alla fall så att jag vet
att det blir rätt!" Vilken vagn är bäst för transport av megatunga kartonger? Pirra? Trådvagn?
Bokvagn?

Telefonsamtal, e-post från konsulenterna: "Jag har inte fått de somaliska!" "Lugn, de är på
väg!" "Jag har fått 1000 för mycket på albanska!" "Mitt fel, skicka tillbaka dem, är du snäll!"

Nu är det bara Stockholm och länet kvar. Blomma till Eva. Nästa BVC-broschyr på
invandrarspråk får någon annan göra …

Lena Lundgren
Länsbiblioteket


