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Håll utkik efter...Mångkultur 
på biblioteken
Snart har mångkulturåret passerat halvtid. Mycket har sagts och skrivits om det, och själva idén med 

ett särskilt mångkulturår har starkt ifrågasatts. Behövs ett särskilt år? Finns inte risken att fördomar 

befästs? Bör inte alla år handla om vårt mångkulturella samhälle? Om det nu ska uppmärksammas, 

varför skjuter då staten inte till några pengar? Osv... 

     Innehåll nummer 2 • 2006

Trots alla invändningar kan jag ändå tycka att det är välkommet att ämnet lyfts fram under ett särskilt år. 
Kultursektorn lär ligga i botten av alla verksamheter när det gäller att ta in flera etniska perspektiv, och 
de flesta yrkesutövare har en traditionell svensk bakgrund. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, men 
när det inte avspeglas på arbetsplatser, i organisationer och i det kulturella utbudet finns det all anled-
ning att särskilt uppmärksamma det. Förstås under förutsättning att inte vi-och-dom perspektivet för-
stärks; vi är alla en del av mångfalden, t.ex. när det gäller kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. 
 Ett projekt som vill lyfta fram den rika mångfald som finns i vårt eget län är Hundra Historier. Hundra 
personer av olika åldrar, bakgrund, klass, och kön och med den gemensamma nämnaren att de bor i 
vårt län, har under våren skapat så kallade digitala historier; de har berättat och gestaltat var sin 
kort historia om sitt liv på temat rötter och fotspår. Filmerna som tillsammans bildar en väv av 
röster kommer att spridas via webben och på biblioteken, då en vandringsutställning och program-
verksamhet ingår i konceptet.  
 Är det inte också dags att bättre ta vara på den resurs som bibliotekarier med utländsk examen 
erbjuder? Inom andra yrkeskategorier, t.ex. socionomer och läkare, ordnas numera komplet-
terande utbildningar med inriktning mot svenska förhållanden. Att på detta sätt tillvarata 
kunskap och erfarenheter borde berika både kulturellt och ekonomiskt. Även de språk-
kunskaper som tillförs är förstås en framgångsfaktor med tanke på hur vårt svenska 
samhälle ser ut i dag.  
 Redan om ett år kommer Bolognaprocessen att sätta spår i den högre 
utbildningen, så även för dem som studerar biblioteks- och infor-
mationsvetenskap. Vilka konsekvenser får det? Ett viktigt syfte med 
en enhetlig högre utbildning är att förbättra konkurrens- och att-
raktionskraften i Europa jämfört med andra världsdelar. Mer om 
Bolognaprocessen finns att läsa i detta nummer. En sak är i alla fall 
klar – förenklade möjligheter till att studera flexibelt och byta land 
under utbildningen kommer att både gynna och öka toleransen för 
andra synsätt. 

Kia Gumbel
T.f. chef Regionbibliotek Stockholm

Träna din biblioteksengelska 

Regionbibliotek Stockholm har under 2005 arrangerat fyra kurser i bib-
lioteksengelska. Kursledare har varit Vicki Carleson. Kursdeltagarna har 
skapat realistiska dialoger utifrån några givna situationer på biblioteket. 
Dessa dialoger finns under Regionbiblioteket ”Läsvärt” och kan för-
hoppningsvis vara till nytta för övningar i personalgrupperna.

”Hur fungerar kompetensutvecklingen, bibliotekarier?” 

heter en 20 p. magisteruppsats som Kerstin Berg har lagt fram vid ABM-
institutionen vid Uppsala universitet. Ett referat går att läsa på Region-
bibliotekets hemsida under ”Läsvärt”.

Trevlig sommar önskas våra läsare!
Här är gudagott att vara,
o, vad livet dock är skönt!
Hör vad fröjd från fåglars skara,
se, vad gräset lyser grönt.
Humlan surrar, fjäriln prålar,
lärkan slår i skyn sin drill.
Och ur nektar fyllda skålar
dricka oss små blommor till.

Ur ”Gluntarne” 
Gunnar Wennerberg (1817-1901)
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Bolognaprocessen 
för ökat europeiskt samarbete inom den högre utbildningen

Frankrikes, Storbritanniens och Italiens utbildningsministrar tog 1998 ett initiativ för att bättre kunna 

jämföra sina länders utbildningssystem. Många länder ville ansluta och därför arrangerades i juni 1999 

ett möte i Bologna. Mötet mynnade ut i den så kallade Bolognadeklarationen som 29 länder skrev under. 

Sedan dess har ytterligare länder tillkommit, och idag omfattas 45 länder.  Efter Bolognamötet har fler 

möten hållits och nästa ministermöte om Bolognaprocessen kommer att hållas i London i maj 2007. 

Syftet är ett ökat europeiskt samarbete 
inom den högre utbildningen. Man vill ha 
en ökad rörlighet mellan de europeiska ut-
bildningarna och även öka möjligheterna 
till att arbeta i ett annat europeiskt land. 
Tanken är också att det ska vara attraktivt 
för studenter från hela världen att studera 
i Europa.
 
Bolognadeklarationens tre övergripande mål: 

1. att främja rörlighet  
2. att främja anställningsbarhet  
3. att främja Europas konkurrenskraft/att-

raktionskraft som utbildningskontinent 
 
De operativa målen är: 

1. Införande av ett system med tydliga 
och jämförbara examina  

2. Införande av ett system som huvudsak-
ligen består av två utbildningsnivåer  

3. Införande av ett poängsystem  
4. Främjande av rörlighet  
5. Främjande av europeiskt samarbete 

inom kvalitetssäkring  
6. Främjande av den europeiska dimen-

sionen i högre utbildning 
  
Utbildning i tre nivåer

Bolognaprocessen innebär att utbildningar 
på högskole- och universitetsnivå delas in i 
tre nivåer – grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå. I februari 2006 beslutade Sveri-
ges riksdag om att i stort ansluta sig men med  
möjlighet att ha två examina på varje nivå:
• Högskoleexamen (80 p) och kandidat-

examen (120 p) på grundnivå

• Magisterexamen (160 p) och masterexa-
men (200 p) på avancerad nivå

• Licentiatexamen (80 p i forskarutbild-
ning) och doktorsexamen (160 p i fors-
karutbildningen) på forskarnivå 

Olika kombinationer i bibliotekarieutbildningen 

Intressant är att se hur utbildningarna 
inom Biblioteks- och informationsve-
tenskap kommer att förändras av Bo-
lognaprocessens tre nivåer. Intresset för 
Bolognaprocessen har varit större på 
forskningsbiblioteken än på folkbiblio-
teken. Det har påpekats att behoven hos 
olika biblioteks typer kommer att leda till 
att en hel del kommuner kommer att nöja 
sig med bibliotekarier som har grundnivå, 
medan universitet och högskolor väljer att 
anställa personer med masterexamen. Möj-
ligheten fi nns också att examina på grund-
nivå ges en mer generell inriktning medan 
specialiseringar sker på avancerad nivå. 
En person kan ha 100 p i Biblioteks- och 
informationsvetenskap i sin kandidatexa-
men medan en annan i sin magisterexamen 
har 80 poäng i B&I, varav 20 poäng på 
avancerad nivå. Det kommer att bli intres-
sant att följa och vi kommer säkert att få 
se en mängd olika kombinationer poäng, 
nivåer och inriktningar på våra blivande 
bibliotekarier. Till slut utvecklas säkert en 
praxis precis som idag då nästan alla har 
en magisterexamen innan de anställs. 

Krister Hansson 
Regionbibliotek Stockholm

 

Kunskapsveckan ”1000 vägar till 

kunskap” anordnades för sjunde gången 

den 3-7 april.

 Centrum för fl exibelt lärande, CFL, 
folkhögskolor och Utbildningsradion, 
UR, m.fl . har tillsammans med bibliote-
ken samverkat för att hjälpa och inspi-
rera vuxna till lärande.
 I år inspirerades med hjälp av sång, 
teater, dans. En verktygslåda med tips 
har distribuerats (fi nns på Regionbiblio-
teket att låna).
 På www.cfl .se/1000vagartillkunskap  
kan du se vem som är samordnare i din 
kommun.

Lisbeth Schoultz Káplár
Regionbibliotek Stockholm

1000 
vägar till 
kunskap  ”Att ge ut en bok själv” var titeln på en 

kortkurs på Stadsbiblioteket i Stockholm på 
Världsbokdagen söndagen den 23 april, som 
för övrigt bjöd på en mängd utställare från 
mindre förlag och litterära sällskap.
 Göran Fagerström, ägare till enmans-
förlaget Bokverket, föreläste om konsten 
att vara sin egen förläggare för en stor, en-
tusiastisk och frågvis publik under två tim-
mar. När han startat sitt förlag dröjde det 
inte länge förrän manuskript av alla slag 
ramlade ner i hans brevlåda. För att kunna 
hantera detta på ett vettigt sätt fi ck han 
idén att skapa en kurs i självhjälp för alla 
dessa författare. Den delen av verksamhe-
ten växte och nu erbjuder Bokverket och 
Göran Fagerström ett antal olika tjänster 
vad gäller att skriva, formge och trycka 
sin egen bok. Den korta kursen fungerade 
bra som biblioteksprogram, deltagarna 
fi ck också med sig en dokumentation av 
kursen. Intresset var till och med så stort 
att vi fi ck byta till större lokal på grund av 
publiktillströmningen.
 Kontakt kan tas via www.bokverket.com, 
info@bokverket.com eller tel. 08-654 27 14.

Berit Engdahl (text och foto)

Stockholms stadsbibliotek

”Att ge ut 
en bok själv” 

Välbesökt program på Världsbokdagen

”Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden”

Stockholms stadsbibliotek (SSB) och Stockholms universitetsbibliotek (SUB) har 

studenterna som gemensam kundgrupp. För att ge dem bästa möjliga service 

krävs ett genomtänkt samarbete enligt intentionerna i bibliotekslagen. 

Med syftet att förbättra biblioteken för dem som studerar – genom att ta 
reda på hur de ser på bibliotekens service, miljö och personal samt ta 

reda på deras behov, önskemål och förväntningar – har fyra 
fokusgruppsintervjuer genomförts. Analysen ingår 

i projektet SSB + SUB = sant! och fi nansie-
ras med medel från BIBSAM och 

Statens Kulturråd.

Intervjuerna

Målgruppen har utgjorts av 
studenter vid Stockholms univer-
sitet som använder sig av Stadsbib-
lioteket vid Odenplan och Stockholms 
universitetsbibliotek. 
 I intervjuerna deltog sammanlagt 23 
personer, 18 kvinnor och 5 män i åldrarna 
20 till 44 år, en blandning av samhällsve-
tare, humanister och jurister. 5-7 personer 
deltog i varje grupp och intervjuerna på-
gick i 1,5- 2 timmar. 
 Först fi ck studenterna ge sin spontana 
syn i en ”blunda-övning”, där de fi ck be-
skriva vad de såg framför sig när de tänk-
te på bibliotek: lokalen, vilka som fanns 
där och vad de gjorde. Stämningen, hur 
kändes det att vara där? 
 Efter den övningen fi ck de svara på frå-
gor om bibliotekens miljö, media, perso-
nal och teknik. Alla var ense om att bib-
lioteket var mycket viktigt för studierna, 
men även för fritiden – för nöjesläsning, 
handböcker, fi lm och musik.
 Slutligen fi ck de göra en collageövning 
där de med hjälp av två bilder som de 
valde ur en hög tidskrifter skulle illustrera 
det optimala biblioteket och sedan med 
ord beskriva sina tankar.

I stort sett nöjda

Biblioteket är mycket viktigt för studen-

terna och de är 
i stort sett nöjda med 

vad som erbjuds. De fl esta 
invändningarna kretsade kring 

lånetider, brist på bokinkast och 
slitna miljöer. Slitna studieplatser 

på SUB och stökiga studieplatser 
placerade för nära informationsdis-

ken på SSB var inte heller populärt. 
Personalens bemötande kunde i vissa fall 
förbättras och så även IT-kompetensen, 
där alla inte alltid hunnit med. 

Mer att upptäcka 

I fl era fall önskade man sig sådant som 
redan fanns, men som man inte upptäckt! 
Att man kan beställa från SSB:s maga-
sin via webben (kostar 10 kr) var okänt 
liksom att SSB erbjuder tillgång till fl era 
mycket användbara databaser. Vi får fun-
dera på hur vi kan förbättra informatio-
nen om allt vi har att erbjuda. 

Mer att läsa

Analysen är sammanställd av Ewa An-
dersson, Eva Enarson, Kerstin Röse och 
Laila Sjöbacka.
 Hela rapporten fi nns att läsa på Regi-
onbibliotekets hemsida under Läsvärt.

Kerstin Röse
Projektledare SSB

SSB + SUB = SANT

I Stockholm var Vällingby ett av de bibliotek 

som arrangerade program under kunskaps-

veckan. Besökarna fi ck bl.a. möjlighet att 

träffa studie- och yrkesvägledare, diskutera 

utlandsstudier och studieteknik. 

Foto: Shuan Jalai

Kunskapsvecka

Göran Fagerström om konsten att ge ut en bok.
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Kerstins 
Ericssons artikel om 

Norrtälje stadsbibliotek: 
”Vi har inte tappat den 
lokala förankringen”.

”Jag är inte alls 

Jag är inte alls motståndare till att Norrtälje 
stadsbibliotek vill profilera sig som ”hög-
skolebibliotek”. Samtidigt kan jag ibland 
känna mig skeptisk och konservativ i den 
här frågan. Ett folkbibliotek borde i första 
hand syssla med folkbiblioteksfrågor, ett 
högskolebibliotek har egentligen helt andra 
arbetsuppgifter. Utbildningen var, åtminstone 
på min tid, inte heller likadan för de bägge 
bibliotekariekategorierna.
 
Erfarenheterna från sammanslagningen av 
folk- och högskolebiblioteket i Visby är 
väl inte enbart positiva. I de gotländska 
tidningarna har man kunnat läsa många 
insändare om att det blivit långt att gå till 
biblioteket, och att personalen inte har 
tid med de ”vanliga låntagarna”. Och i 
Zürich, som jag hade möjlighet att besöka 
för tre år sedan, ägnar sig stadsbiblioteket 
helt och hållet åt att serva studenter. Det 
är en utveckling som jag menar är lite oro-
väckande.
 I Stockholm fanns fyra olika typer av 
folkliga bibliotek före SSB:s start 1928. 
Äldst var de kommersiella lånebiblioteken, 
från slutet av 1700-talet. Där lånades i 
stort sett enbart skönlitteratur, mot avgift. 
Folkbibliotekets funktion av distributör 
av skönlitteratur har sina grunder i dessa 
bibliotek, som i Stockholm fortlevde ända 
fram till 1928.

Det pedagogiska biblioteket 

Vid mitten av artonhundratalet startade 
en rad församlingar i Stockholm biblio-
tek, som en följd av påbud efter folksko-
lestadgan 1842. Biblioteken hade en tydlig 

pedagogisk funktion och låg nästan alltid 
i anknytning till kyrka och skola. Till ex-
empel Klara församlingsbibliotek, grundat 
1861, som låg i en av de byggnader som 
fortfarande ligger i anslutning till kyrkan, 
och som också innehöll folkskolan, där 
August Strindberg en gång studerade.
   Från dessa bibliotek kan man säga att 
den pedagogiska linjen, som fortfarande 
är mycket stark inom biblioteksrörel-
sen, emanerade. Valfrid Palmgren, som 
själv några år verkade inom Gustav Vasa 
församlingsbibliotek i Stockholm, drev 
mycket framgångsrikt denna linje. Hennes 
tankar skulle fortleva inom biblioteksvärl-
den i många år.

Det demokratiska folkbildningsbiblioteket

Mot slutet av artonhundratalet dyker i 
Stockholm två nya folkbibliotekstyper 
upp, nästan parallellt. Det var arbetar-
biblioteken, och de s.k. ”läsestugorna”. 
Stockholms arbetarebibliotek vid Norra 
Bantorget, vid sekelskiftet Sveriges största 
folkbibliotek, grundades 1891, och upp-
gick i SSB 1928. Läsestugorna drevs av 
den politiskt liberala föreningen Folkbild-
ningsförbundet.
 Arbetarbiblioteken drev starkt frågan 
om demokrati. De var en del i en sorts 
”medborgarbildning”, som krävdes när 
arbetarrörelsen skulle ta över den politiska 
makten i Sverige. Det var en rörelse som 
stod för folkbildning som främst vände sig 
till vuxna låntagare.

Det sociala biblioteket

Folkbildningsförbundet engagerade sig 

istället särskilt i den s.k. sociala frågan. 
Här finns rötterna till en annan av folkbib-
liotekets grundtankar: att vara ett socialt 
rum, en mötesplats, ett ställe att vara på, 
en kulturinrättning. Särskilt i små kommu-
ner, inte minst i glesbygd, är denna funk-
tion av oerhörd betydelse.

Och nu – allt i ett?

Det är de två sista uppgifterna, den att 
värna demokratin, och att vara ett socialt 
rum och mötesplats, som jag fruktar kan 
ta stryk om folkbiblioteket nu ska ägna 
sig åt något som det från början inte alls 
var ämnat för: att vara högskolebibliotek, 
att serva studenter med litteratur och hjälp 
med datoriserade sökningar för högre ut-
bildning.
 Om det är så i Norrtälje att man får 
möjlighet att anställa ny personal med 
högskolekompetens, och kan utöka stads-
bibliotekets yta med datorer och en disk 
där de studerande kan få hjälp med litte-
ratursökningar, så är det helt i sin ordning. 
Men ska den nuvarande personalen påläg-
gas helt nya arbetsuppgifter, som kräver 
mer specialiserad utbildning, och utan att 
få någon kompetensutveckling och ersätt-
ning i lönekuvertet för detta, och att detta 
går ut över den redan ansträngda arbets-
situationen, då är jag mera tveksam. Den 
nya generaldirektören Madeleine Rohlin 
på Nätuniversitetet menade i en intervju 
i BBL att hon såg bibliotekarierna som 
”lärare, akademiska lärare”. Förmodligen 
menade hon dock inte i lönehänseende?

Mats Myrstener

 
Fem skrivarverkstäder med utgångspunkt 
i tidigare pristagares böcker har anordnats 
under februari och mars på ett antal folk-
bibliotek. Tio elever från två femteklasser 
i Askebyskolan var först ut i projektet att 
arbeta med material kring pristagarna. 
Fem killar och fem tjejer fick tillsammans 
med författaren Dan Höjer arbeta med 
Lygia Bojungas (ALMA-pristagare 2004) 
bok Den gula väskan i en skrivarverkstad 
på Rinkeby bibliotek. I smågrupper fick 
ungdomarna spåna ihop historier. De fick 
hjälp av bilder, lukter, godis och lite till. 
 Dan Höjer berättar om barnens upple-
velser:
 – Vi diskuterade Bojungas bok Den gula 
väskan. Alla tyckte om den och flera hade 
blivit inspirerade av hennes ”knasiga” sätt 
att skriva. En kille sa att boken hade öpp-
nat ögonen för honom. ”Det kändes ju inte 
alls konstigt att säkerhetsnålen pratade. 
Bara författaren bestämmer att det är så, 
så tycker inte den som läser att det är nå-
gonting konstigt”. En tjej var imponerad 
över att Bojunga kunde skriva så ”tokigt” 
och samtidigt säga så viktiga saker. 
   

Elever från Askebyskolan i Rinkeby deltar i en skrivar-

verkstad runt Bojungas bok ”Den gula väskan”. 

Foto: Dan Höjer

I Bojungas anda fick deltagarna som 
avslutning skriva kärleksdikter. 

Kärleksbrev från en tesil 
 till en klädhängare 

 
Kära klädhängare! 
Mitt liv som tesil är väldigt tråkigt. 
Du träffar många nya tröjor och 

jackor. 
Tröjor är så levande och snälla. 
Tebitar är så slöa och döa (delvis för 

att de blir dränkta i varmvatten 
med mig). 

Du är så tystlåten medan tröjor är 
tjattriga. 

Min kärlek till dig är som en miljon 
svettiga strumpor. 

Det skulle vara en ära att dränka dig 
i kokhett vatten. 

    ”Hemlig beundrare” 
 

Eleverna möter årets pristagare

Efter tillkännagivandet i mars av årets 
pristagare Katherine Paterson inleddes 
nästa fas i projektet. Eleverna på ett tiotal 
skolor i Stockholms stad arbetar nu med 
teman, biografier, pristagarens land och 
kultur, skriver, målar, ritar, dramatiserar, 
gör utställningar och håller högläsningar 
och diskussioner om ämnen som behand-
las i Patersons böcker. Arbetet avslutas 
med en berättarstund den 31 maj på Kul-
turhuset i Stockholm där de hundratals 
medverkande eleverna får möta författar-
innan i samband med att hon hämtar sitt 
pris. Efter berättarstunden anordnas ett 
boktåg där barnen och ungdomarna tågar 
tillsammans till Skansen, där Barnbokens 
dag arrangeras och priset delas ut. Stock-
holms kulturskolor och elever från Fryshu-
set medverkar också. 
 Mer information om Litteraturpriset till 
Astrid Lindgrens minne: www.alma.se
och om Barnbokens dag: www.skansen.se. 

Helene Komlos Grill 
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Stockholms stad arrangerar under våren ett läsfrämjande projekt tillsammans med 
Kulturhuset och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, ALMA. Projektet finan-
sieras med medel från Kulturrådet. I projektet inbjuds skolor från Stockholms stad 
att medverka och läsa böcker av årets och tidigare pristagare av Litteraturpriset till 
Astrid Lindgrens minne. Projektledare och producent är författaren Dan Höjer.

Elever i läsprojekt med ALMA-pristagare

  motståndare...” 

Kärleksdikt från ett teskedsmått 
 till en hylsnyckel
 

Dina två små hål är de vackraste som 
finns. 

Din form den är bisarr 
Du är hård, men jag kan ändå 

spräcka dig med min kärlek.

   Damon 

Mats Myrstener:
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Studieresa

Danmarks BiblioteksCenter for Integration
Tack vare ett nordiskt veckostipendium från Stockholms kulturförvaltning fick Junko Söderman, Internationella biblioteket, i slutet av mars möjlighet 

att praktisera på Statsbibliotekets BiblioteksCenter for Integration(SBCI). SBCI är Danmarks motsvarighet till Internationella biblioteket. 

• SBCI är en sektion av Stats- och 
universitetsbiblioteket i Århus och helt 
och hållet fi nansierat av staten

• SBCI är det enda centralbibliotek som 
ansvarar för medier på fl ykting- och 
invandrarspråk i Danmark

• SBCI är en renodlad lånecentral och 
inte öppen för allmänheten

• sedan 2001 kommer allt färre 
asylsökande till Danmark

• antalet kommuner minskas från 270 till 
98 fr.o.m. januari 2007

• fr.o.m. samma tidpunkt organiseras 14 
län + två storstäder i fem regioner. 
Regionernas uppgifter kommer att 

koncentreras till sjukvården

de andra länderna. ”The Multicultural Li-
brary Manifesto” kommer att presenteras 
vid IFLA-konferensen i Seoul i augusti i 
år. Dokumentet kan användas som diskus-
sionsunderlag i olika sammanhang och kan 
inspirera till strategisk planering.
 Lotte informerade om att SBCI arrang-
erar en studieresa till Toronto i höst (det 
kan ev. fi nnas några platser kvar). Mötet 
avslutades med överenskommelsen om att 
gruppen skulle arbeta på en mycket kon-
kret nivå, t.ex. med saminköp av böcker 
på några större språk, medan vi ville lämna 
över det strategiska arbetet till IFLA. Det 
föreslogs att vi tillsammans skulle presen-
tera en nordisk modell som ett projekt vid 
IFLA:s prekonferens i Vancouver 2008.  
Gruppen fattade beslut om att arbeta fram 
ett ”paper” före juni i år. Ni som har någon 
speciell satsning på era bibliotek, rappor-
tera gärna till Larry Lempert på Internatio-
nella biblioteket under maj.
   
Sök stipendium!

Vi strävar alla mot ett gemensamt mål, 
nämligen att kunna erbjuda en god biblio-
teksservice till personer med multikulturell 
bakgrund samt att vara stöd till andra bib-
liotek i detta arbete. Jag hoppas att fl er sö-
ker resestipendiet för att inspirera och låta 
sig inspireras. Jag är övertygad om att ut-
bytet långsiktigt leder till förstärkning och 
förbättring av vårt dagliga arbete. 
 Jag vill avsluta med att tacka Stockholms 
kulturförvaltning som har givit mig denna 
fantastiska möjlighet samt all personal på 
BiblioteksCenter for Integration för utom-
ordentligt mottagande och arrangemang, 
inklusive alla läckra smörrebröd och frä-
scha sallader! 

Besök gärna www.indvandrerbiblioteket.dk

Junko Söderman (text och foto)

Internationella biblioteket, lånecentralen

Lotte Petersen är projektansvarig för nätverks-

byggande inom olika områden.

SBCI har tidigare hetat Indvandrerbib-
lioteket, men i början av året bytte man 
namn till nuvarande för att visa att bib-
lioteket vill vara en faktor i integrations-
arbetet. Biblioteket planerar en fl ytt till 
centrala Köpenhamn för att bättre kunna 
synliggöra sin verksamhet med hjälp av 
t.ex. utställningsutrymme och ett ”show 
room”.  Lokalhyran beräknas dock bli 
mycket dyrare, så personalen har ett gi-
gantiskt gallringsarbete framför sig: 3.000 
hyllmeter böcker ska krympa till hälften. 
Man har bl.a. fattat beslut om att behålla 
endast ett exemplar av böcker som är äldre 
än fem år.  

Klassiska bibliotekstjänster

SBCI:s arbete står på två ben: Klassiska 
bibliotekstjänster och Kunskapscentrum.  
 I år satsar man på det nya depositions-
konceptet. På arabiska, turkiska och 
vietnamesiska köps färre titlar men fl era 
exemplar som räcker till två olika depo-
sitionspaket, bestående enbart av nya 
böcker (både för vuxna och barn), CD/
videofi lmer.  Dessa får 40 bibliotek abon-

• att ge projektstöd i form av kartläggning, 
hjälp med ansökan och att hitta fi nansiä-
rer m.m.

• att bilda nätverk
• att marknadsföra bibliotekets tjänster
• att medverka till utbildning/fortbildning

SBCI administrerar fl era websajter som 
hjälp till personer som är nya i Danmark. 
En av dem är www.fi nfo.dk. I nära sam-
arbete med region- och kommunbibliotek 
framställer SBCI en nättjänst som ger all-
mäninformation om det danska samhället 
på 13 olika språk.  Tjänsten täcker bl.a. 
utbildning, arbete, hälsovård, rättigheter/
rättshjälp och föreningar/organisationer. 
Från startsidan kan man direkt länka till 
www.kvinde.fi nfo.dk, riktad till unga kvin-
nor. Sajten täcker även sådana områden 
som äktenskap/relationer, graviditet och 
barn. Den har funnits i nästan fyra år och 
ger fulltextinformation. En ny sajt som 
startades i oktober 2005 i samarbete med 
Danish Refugee Council och Biblioteks-
styrelsen är www.Bazart.dk, där konstnä-
rer med olika etnisk bakgrund presenteras 
och synliggörs. SBCI ansvarar också för 
Na & t, en nordisk tidskriftsdatabas. Man 
får ett bibliografi skt data över olika etniska 
tidskrifter i databasen, vilket fungerar som 
kvalitetssäkring vid en prenumeration.
 Lotte Petersen, projektansvarig, är mitt 
uppe i att bilda nätverk inom främst tre om-
råden: kvinnoprojekt, lärande samt globala 
tendenser inom integration. Intresserad? 
Kontakta Lotte på lpe@statsbiblioteket.dk. 

Nordiskt samarbete

Två dagar ägnades åt möten med den nord-
iska samarbetsgruppen för invandrarbib-
liotek med representanter från Danmark, 
Finland, Norge och Sverige. En islamut-
ställning, baserad på boken ”En resa ge-
nom islamisk konst”, ska turnera i Sverige 
och den kunde också vara intressant för 

nera på. I paket 1 ingår även marknads-
föringsmaterial medan det i paket 2 fi nns 
en användarundersökning för utvärdering. 
De arabiska böckerna inköptes i år vid en 
bokmässa i Kairo.  Detta koncept föddes 
ur bibliotekens önskemål om nya böcker 
i depositioner. SBCI köper mer och mer av 
musik-CD och videofi lmer.  
 SBCI lånar inte ut sitt material om lån-
tagande bibliotek inte kan garantera att 
materialet återsänds. Låntagande bibliotek 
är ersättningsskyldigt. Tyvärr försvinner 
CD och fi lmer mer än böcker och vissa 
bibliotek har p.g.a. detta sagt upp deposi-
tioner. SBCI kör sedan 2004 ett saminköp 
av böcker, inkl. katalogisering, en gång per 
år för hela Danmark.  Det tar det ca två-
tre månader innan boken hamnar i hyllan 
redo för utlån fr.o.m. att man beställt bo-
ken. Saminköp underlättar för de mindre 
biblioteken men det är mycket tidskrävan-
de för SBCI:s personal. Dessutom kan en 
planerad satsning på ett visst språk rubbas 
om man fått en onormalt stor beställning 
på ett helt annat språk.  För att försöka 
komma till rätta med detta problem ska 

SBCI fr.o.m. nästa år dels införa minimum 
och maximum antal böcker biblioteken 
kan beställa, dels  prioritera de 15 största 
språken: afghanska språk (dari + pashto), 
albanska, arabiska, serbokroatiska, ki-
nesiska, kurdiska(kurmanji + sorani), 
persiska, polska, ryska, somaliska, tamil, 
thailändska, turkiska, urdu samt vietna-
mesiska.
   Nästa år tänker SBCI satsa extra på bar-
nens språkstimulans med fokus på små-
barn, bl.a. med hjälp av ”språkkoffertar”, 
som kan cirkulera bland daghem, innehål-
lande t.ex. ”Kejsarens nya kläder” på fl era 
språk samt kläder som kan användas vid 
dramatisering av berättelsen.  SBCI produ-
cerar fl era informations-/kampanjaffi scher. 
Det var roligt att se att de använder Inter-
nationella bibliotekets motiv ”Välkom-
men till biblioteket” till sin”Läs med ditt 
barn”-folder.

Kunskapscentrum

I centrets uppgifter ingår i stort följande:
• att sprida goda idéer
• att ge råd
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Nätverket ” Gymnasiebibliotekarier längs pendeltåget” bildades hösten 
2001 och bestod då av fem bibliotekarier från fyra gymnasiebibliotek 
– Spånga, Jakobsbergs fria gymnasium (Didaktus), Järfälla 
gymnasieskolor och Upplands-Brogymnasiet.

Vi kände varandra sedan tidigare, då alla 
arbetat i Upplands-Bro. Det fanns ett be-
hov av att få träffas och prata om både 
praktiska och bibliotekspedagogiska frå-
gor. Tre av biblioteken stod också inför 
stora ombyggnationer och vi behövde ta 
del av varandras tankar och idéer.
 Vi har träffats fem gånger per år, och 
gruppen har utökats genom att Bålstas 
gymnasiebibliotekarie och Tallbohovs-
skolans bibliotekarie har anslutit sig till 
nätverket. I maj 2005 fi ck vi pengar från 
Myndigheten för skolutveckling för att 
mer intensivt och under begränsad tid 
arbeta kring några frågor som rör situa-
tionen för gymnasiebiblioteken och dess 
utvecklingsmöjligheter.

Målen för projektet har varit: 

• stärka sammanhållningen i gruppen
• genom fortbildning höja kompetensen i 

gruppen
• fi nna former för att utveckla och synlig-

göra skolbibliotekens verksamhet

Stimulerande nätverk

Vi har under projekttiden deltagit i fl era 
konferenser och utbildningar och även 
besökt olika bibliotek. Vi har träffats of-
tare och ibland haft heldagsträffar utanför 
skolmiljön, då vi verkligen hunnit resone-
ra igenom olika frågeställningar och även 
diskuterat de besök och konferenser vi 
varit på. Vi har haft förstående och intres-
serade rektorer, vilket inneburit att vi alla 
har varit med på nästan alla arbetsmöten. 
Vi kan verkligen rekommendera andra 
skolbibliotekarier att starta nätverk, gär-

na med olika skol- och biblioteksformer, 
såsom högstadie-/gymnasieskola och integ-
rerat bibliotek i gymnasium. Vi skolbib-
liotekarier är ofta ensamma och måste få 
stimulans och återkoppling på det vi gör 
från kollegor utanför den egna skolan.
 Vi har kommit fram till att skrivna do-
kument behövs för att synliggöra biblio-
teket i skolan, men också för att stärka 
oss själva i vår profession. Vi kommer nu 
att på våra skolor skriva arbetsplaner och 
verksamhetsplaner, utvärderingsinstru-
ment och inte minst målformuleringar för 
elevernas informationskompetens.
 Vi kommer att fortsätta träffas och ska 
göra heldagsbesök hos varandra, då or-
dinarie verksamhet pågår. Man kan lära 
mycket av att se hur andra arbetar. Idén 
med ”En dag i biblioteket”, som vi skrivit 
om i vår rapport ska vi försöka utveckla. 
Alla skriver om sitt bibliotek en alldeles 
vanlig dag och sedan sätter vi samman det 
till ett häfte. Det kan hjälpa, trösta men 
också inspirera nya, men också redan 
vana skolbibliotekarier.
 Projektet har varit mycket lyckat och 
som vi sagt tidigare, vi vill rekommendera 
fl er att starta nätverk.
 Om ni vill läsa hela rapporten kan ni 
gå in på Regionbibliotekets hemsida un-
der Läsvärt.
 (En artikel om Nätverket fanns också i 
Länsnytt 2005:3).

Margareta Heintz
Upplands-Brogymnasiet

För Nätverket ”Gymnasiebibliotekarier längs 

pendeltåget”

Nätverket 
längs pendeltåget  

Temat var Mångkultur och värdegrund  när DIK, 
Sveriges kommuner och landsting och Sveriges 
Skolledarförbund för femte året i rad arrang-
erade en konferens i serien ”Förnyelse av skol-
biblioteken”.
 Där talade Rawia Morra om mångkultur och 
det svenska språket. Hon uppmanade oss att se 
till att klassiker från många länder och på deras 
olika språk fi nns tillgängliga genom skolbiblio-
teken. Hon var bekymrad över att tonåriga poj-
kar läser så lite men pekade på MP3-formatet 
som kan ge status åt läsningen. Hon lyfte fram 
de s.k. Tvillingböckerna som fungerar bra (se 
Järfälla folkbiblioteks hemsida!).
 På konferensen talade också Inti Chavez Pe-
rez som arbetar med tidningen Gringo. Gringo 
vill ge en annan och sannare bild av unga i för-
orten än den som media vanligen ger. Inti vill 
visa ungdomar vilken makt de har att skapa och 
förändra sitt språk. Han tipsade om hur det 
viktiga skolbiblioteket, förutom att vara sko-
lans forskningscentrum, också kan ha en roll i 
ungdomars språkutveckling: Hjälpa till att göra 
fanzines, som görs i kopiator i små upplagor 
och som ger en bild av personliga verkligheter, 
visa Print on Demand som är ett billigt sätt att 
ge ut en bok, prenumerera på Ponton (för unga 
skrivare), berätta om Ung Media där man kan 
få tips och hjälp att starta en skoltidning, visa 
fanfi ction där läsarna hittar på egna fortsätt-
ningar på berättelser, t.ex. Harry Potter.
 Lars Flodin som är ny ordförande i Skolledar-
förbundet lovade att han skulle driva frågan om 
skolbibliotek hårdare. 
 – Det är helt enkelt omöjligt att få fram bra 
skolbibliotek utan rektors aktiva medverkan, sa 
Lars Flodin.
 Läs mer om konferensen på Regionbibliotekets 
hemsida under Läsvärt.

KM

Skolbiblioteket 
som verktyg

Litteraturkurs med tonårsfl ickor

”Jag tror att trädgården 
symboliserar hennes inre”
”Jag tror att trädgården symboliserar hennes inre”. Citatet är en tonårings tolkning av 
symbolspråket i novellen Lycka av Victoria Benedictsson. Under höstterminen 2005 höll 
Ika Jorum en litteraturkurs för fyra fl ickor i årskurs 9 på Ekhammarskolan i Kungsängen. 

Med början i realismens genombrott under 
1830-talet diskuterade vi ett antal svenska 
verk ur ett litteraturhistoriskt, sociolo-
giskt, könsideologiskt och litteraturveten-
skapligt perspektiv. Kursen avslutades med 
att eleverna lämnade in en analysuppgift 
av en valfri text. 
 Två texter av en kvinnlig, respektive 
manlig författare lästes och jämfördes vid 
varje lektionstillfälle. Jag inledde varje lek-
tion med en redogörelse för sociala och 
historiska förutsättningar, t.ex. den under 
1800-talet aktuella köns- och äktenskaps-
frågan. Därefter analyserade vi hur detta 
klimat återspeglas i texterna. Tolkningen 
utgick från en litteraturvetenskaplig ana-
lysmodell med fokus på bl.a. berättar-
perspektiv och inre och yttre skildring. 
Sociala temata som äktenskap och synen 
på kvinnan, respektive mannen placerades 
i sin samhällskontext och diskuterades i 
relation till den estetiska gestaltningen. 
Livserfarenhet och personlighet är det ka-
pital läsaren tillför i mötet med texten och 

Under de sista lektionerna tog fl ickorna 
självmant upp berättarperspektiv, tidsmar-
körer etc.

Ur mörkret – i litteraturanalysens ljus

Ett exempel ur kursen är ”Symbolik och 
undertext i Victoria Benedictssons Ur 
mörkret”. Novellen uppfattades som svår 
men uppskattades ändå och ägnades lång 
analys av skildringen av den inre ytter-
världen. Novellen är symbolladdad och 
har fl era dolda betydelser och läsarna 
bekräftade att den gav stort utrymme för 
egna funderingar. Symboliken i växlingen 
mellan ljus och mörker diskuterades, och 
mörkret i rummet som den kvinnliga be-
rättaren befi nner sig i tolkades som en 
yttre återspegling av kvinnans inre mörker. 
Kvinnan berättar för en tyst manlig åhöra-
re om hur hennes uppfostran givit upphov 
till det ambivalenta förhållandet till den 
egna kvinnligheten. Kvinnan uppfattades 
som bitter och hennes självrefl ekterande 
och därmed distanserade berättelse om sig 
själv kallade ungdomarna för självironi. 
Det är en tämligen nyanserad och avance-
rad tolkning av berättarperspektivet. 
 
Modell för litteraturkurs

Litteraturkursen visar goda resultat av 
ungdomars förmåga att under handled-
ning läsa och tolka skönlitteratur. Den kan 
fungera som en modell för liknande litte-
raturläsningsprojekt och hur sådana kan 
bidra till att ungdomar utvecklar och för-
djupar sin historiska och sociala omvärlds-
kunskap, sin litteraturanalytiska förmåga 
och personliga relation till texten.

Ika Jorum
Litteraturvetare och bibliotekarie

det måste få utrymme i tolkningsarbetet. 
Samtliga fl ickor uttryckte en befrielse över 
att inte påtvingas någon ”rätt” tolknings-
modell utan fi ck tid och utrymme för egna 
spekulationer och tolkningsalternativ, ett 
utforskande förhållningssätt, som är en 
förutsättning för såväl lust och stimulans 
som utveckling och fördjupad förståelse.

Vidga synen på sig själv och omvärlden 

Forskarna Louise Rosenblatt och Gunilla 
Molloy menar att läsning av skönlitteratur 
kan ha en demokratisk uppgift i skolan ge-
nom att den vidgar läsarens förståelse av 
självet och världen, vilket motsvarar läro-
planens formulering av den skönlitterära 
läsningens funktion.
 Ungdomarna hade ett välutvecklat läs-
intresse, var studiemotiverade och villiga 
att lära sig. Syftet med kursen var inte att 
väcka deras läslust i allmänhet utan att ge 
litteraturhistorisk bildning, estetisk förstå-
else för texterna och att vidga kunskapen 
om sig själva och omvärlden genom att 
diskutera dem ur bland annat ett socialt 
och könsideologiskt perspektiv. En sådan 
läs- och tolkningsmodell sätter litteraturen 
(och ämnet svenska) i relation till andra 
ämnen, till exempel historia och samhälls-
kunskap. 
 Den gemensamma läsningen och tolk-
ningen bidrog på ett väsentligt sätt till att 
tonåringarna utökade sin litteratur- och 
socialhistoriska kunskap och utvecklade 
sin textanalytiska förmåga. De förfi nade 
sin förmåga att urskilja och diskutera so-
ciala och stilistiska aspekter och de vid-
gade sina perspektiv på samhälle och text. 

Texterna som fl ickorna läste var hämtade från:

Familjen H*** av Fredrika Bremer och Det 
går an av CJL Almqvist. Ur mörkret av Victoria 
Benedictsson och Ett dockhem (ur Giftas) 
av August Strindberg. Pyrrhussegrar av Stella 
Kleve och Den allvarsamma leken av Hjalmar 
Söderberg. Kallocain av Karin Boye och Nattens 
lekar av Stig Dagerman. Kamalas bok av Inger 
Edelfeldt och Gentlemän av Klas Östergren. 

Därtill läste ungdomarna ett urval dikter 
av bland andra Ann Jäderlund och Erik Axel 

Karlfeldt. 
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Författarbesök i särskolan
Under många år arrangerade biblioteka-
rien Sabina Kroczak, placerad på Kom-
munala Mediecentralen, författarbesök på 
Södertäljes grundskolor. Efter hennes pen-
sionering övergick denna verksamhet till 
barnavdelningen på Södertälje stadsbiblio-
tek, och de senaste fem åren har jag haft 
nöjet att arrangera sådana besök. I första 
hand har jag vänt mig till mellanstadiet, 
men författare har även besökt klasser på 
högstadiet och lågstadiet. Detta läsår har 
jag även ordnat med besök i särskoleklas-
ser och det har visat sig vara så uppskattat 
att jag mer än gärna delar med mig av den 
erfarenheten.
 Det hela startade så här: följde med 
författaren Thomas Halling till Tavesta-
skolan i Järna, där han besökte klasser på 
mellanstadiet. Utanför skolan stötte vi på 
en lärare som undervisade i särskolan och 
hon sa: ”Tänk vad trevligt det skulle vara 
att få ett besök av en författare”. Efteråt 

Uppskattat besök när författaren Thomas 

Halling kommer och berättar runt sina egna 

bilderböcker.

frågade Thomas mig om jag ordnat besök 
på särskolan någon gång och jag svarade, 
smått skamset, att jag aldrig tänkt på det. 
Thomas talade om för mig att han besökt 
särskoleklasser, bl.a. i Finland och att det 
hade blivit enormt uppskattat.

Fullträff

Efter det har jag ordnat med författarbesök 
inom olika stadier på särskolan inom Sö-
dertälje kommun, och Thomas Halling har 
varit som klippt och skuren för uppgiften 
med sitt lugna, eftertänksamma sätt och 
med sin bakgrund som mellanstadielärare. 
Han har både använt sig av sina bilder-
böcker och av sin lättlästa ”Bli ihop-serie” 
om ung kärlek. Som åhörare under fl era av 
dessa framträdanden har jag själv kunnat 
konstatera att besöken varit en fullträff, 
och jag vill mycket gärna rekommendera 
honom till andra arrangörer. Det är så lätt 
att glömma bort särskoleklasserna i kultur-

utbudet för barn- och ungdom! Är också 
övertygad om att det fi nns andra författare 
som skulle passa för denna uppgift.   

Eva Rehme (text och foto)

Södertälje Stadsbibliotek

”Tänka framåt men göra nu, 

Aktionsgruppen för barnkultur överlämnade 
26 april sitt betänkande ”Tänka framåt men 
göra nu, så stärker vi barnkulturen” till ut-
bildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. 
Aktionsgruppens uppdrag, som därmed är 
slutfört, har varit att se över barns och ungas 
möjligheter till kulturengagemang och eget 
skapande samt komma med förslag på hur 
området kan stärkas. 
 Gruppens kartläggning av barnkulturen vi-
sar att dagens kulturutbud inte är tillgängligt 
för alla barn. Därför behövs kraftfulla insatser. 
Aktionsgruppen föreslår en ökad samordning 
mellan aktörerna, förbättrad uppföljning av 
insatserna, mer forskning samt en stor ekono-

misk satsning för att kulturen ska nå alla barn. 

Barnlitteratur och barnbibliotek
Några viktiga punkter ur slutbetänkandet som 
berör barnlitteratur och barnbiblioteks verk-
samhet:
Aktionsgruppen föreslår 
• att frågan om en särskild barnbibliotekarie-

utbildning snarast utreds
• att länsbiblioteken får ett utökat uppdrag 

att hitta nya former för läsfrämjande gente-
mot barn och unga

• att Kulturrådet får ett uppdrag att utreda 
ett särskilt inköpsstöd till litteratur i för-
skolan

• att Sverige tar initiativ till en nordisk 
samverkan för utgivningen av barn- och 
ungdomsböcker på minoritetsspråk

• att Bokjuryn, Barnbokskatalogen och 
Barnens bibliotek, som nu administreras 
av Statens kulturråd, samlas inom Svenska 
barnboksinstitutet

Aktionsgruppen anser 
• att Kulturrådet i samråd med berörda aktö-

rer ska få i uppdrag att bevaka tillgången till 
litteratur för barn med läshandikapp.

I Aktionsgruppen har Alireza Afshari, barn- 
och ungdomskonsulent inom Stockholms 
stadsbibliotek, ingått.

Betänkandet, SOU 2006:45, fi nns på: 
www.regeringen.se/sb/d/1454

så stärker vi barnkulturen”

En mångfald av röster i Stockholms län 

Hundra Historier
Hundra Historier är ett mångfaldsprojekt om människors rötter och fotspår 
i Stockholms län. Under 2006 kommer hundra länsbor från tio kommuner i 
länet att fi lmas digitalt när de berättar en kort historia på högst tre minuter 
om sina liv. Urvalet av deltagarna sker utifrån hur befolkningen ser ut i länet 
vad gäller ålder, kön, kulturell bakgrund och geografi sk hemvist. Deltagarna 
kommer under tre dagar att genomföra en workshop som också ska resul-
tera i en digital historia. 

Historien besöker ditt bibliotek

Historien kommer sedan att visas på hemsidan  www.hundrahistorier.se och 
i en utställning som kommer att visas på biblioteken i länet. Utställningen 
produceras av Länsmuseet under hösten och kommer att turnera under slu-
tet av 2006 och under 2007. De deltagande biblioteken kommer i samband 
med projektet Hundra Historier och med anledning av Mångkulturåret att 
ordna programverksamhet och debattkvällar med inriktning på mångfald 
och mångkultur. Tanken är att på detta sätt nå ut till en bred allmänhet och 
skapa en debatt kring frågor som rör mångkultur med utgångspunkt i delta-
garnas egna upplevelser av att leva och verka i vår region idag. 
 Bakom projektet står Film Stockholm som är ett regionalt resurscentrum 
för rörlig bild i Stockholms län, Stockholms läns museum som arbetar med att 
dokumentera och förmedla länets historia samt Regionbibliotek Stockholm. 
Tillsammans vill vi ge röst åt människor som sällan hörs i offentliga samman-
hang och lyfta fram den rika mångfald av berättelser som fi nns i länet. 
 De första deltagande biblioteken är Sigtuna och Haninge.
 Nik Dee Dahlström i Sigtuna har medverkat i projektet och förmedlar i 
nästa nummer några refl ektioner. 

Rebecca Bachmann
Regionbibliotek Stockholm

Kungsholmen öppnar 
Snart, snart ska alla otåliga kungsholmare och andra få kliva in på sitt nyrenove-
rade bibliotek. Före midsommar, ja kanske redan den 19 juni står Marie Gustavs-
son och hennes personal där och säger välkommen till ett ljust och modernt 
bibliotek med rena linjer och logisk planering. Källaren med det stora magasinet 
har bytts mot nya lokaler på våning 2, där facklitteratur och studierum får plats. 
Barnen hittar lätt sin avdelning på gatuplanet och samsas med café och tidningar.
 Under sommaren kommer biblioteket att vara öppet måndag t.o.m. fredag 
kl.12-18. Välkomna hit och titta!

Hälsar Marie

Stockholms 
Läns Museum

Foto: Mattias Ek

Att Regionbibliotek Stockholm är ett av de sju länsupp-
dragen, det är ganska så välkänt för den här tidningens 
läsare. Något som kanske är mindre välkänt är ett annat 
länsuppdrag: Stockholms Läns Museum. Museet har varit 
stängt en tid efter att förra året ha fl yttat in i nya loka-
ler i Dieselverkstan. Stängt, men ändå inte stängt, för via 
webben har man kunnat, och kan, ta del av ett sjudande 
museiliv i olika stadier – från planering av webbsidor till 
färdiga tips om hembygdsforskning.
 Under rubriken Forntiden runt hörnet kan man t.ex. läsa 
om hur man undersöker runstenar på ett roligare sätt än 
att bara stå och titta och klia sig i skallen. Länsmuseets 
utställningar kan man hyra billigt och tillhörande program, 
visningar eller föredrag går att beställa. Nyfi ken på ”Ve-
randor – rum mellan inne och ute” eller kanske ”Livet 
i trädgården” om äldre trädgårdar eller ”Attityd – en 
konstutställning om genus, identitet och makt”? 
 Annat användbart på hemsidan: Bildsamlingen, en viktig 
källa till länets kulturhistoria och sidor med kulturmiljöer 
från länets kommuner.
 En av webbsidorna är under uppbyggnad. Den har 
rubriken Byggnadsvård och här ska man kunna söka på 
Grund, Stomme, Fasad, Tak och Färg. Information om la-
gar och bidrag fi nns där också.
 Från och med söndagen den 7 maj kan man besöka 
Länsmuseet även i verkligheten. 

I nya lokaler och med välfylld webb
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Kära dagbok!

Vilken dag! Omtumlande! Men jag ska börja från början. Vak-
nade vid halvsextiden, som vanligt på sista tiden med känslor av 
obehag. På söndag fyller jag 60 år, och det känns inte alls roligt. 
När man är 60 år, är man plötsligt gammal, eller hur? Nåväl, 
jag visste att mina arbetskamrater skulle ordna frukost ”med dom 
i huset”. På eftermiddagen tänkte jag ta kompledigt och göra 
något trevligt alldeles på egen hand.

För ovanlighetens skull tog jag bilen till jobbet, skulle hämta en 
tavla hos rammakaren. Tyst och lugnt i korridoren. Satte igång 
med e-posten, det moderna sisyfosarbetet. Det smällde i dörrar, 
någon dök upp och hämtade något i förrådet. Klockan 8 gick jag 
upp till lunchrummet och möttes av mina arbetskamrater som 
sjöng glatt och överlämnade en ros. En grandios frukost var upp-
dukad och jag tänkte, härligt, det här får vi glädje av hela nästa 
vecka också! Plötsligt dök mina vänner från Vårby bibliotek upp 
och gratulerade, även de med var sin ros. Vi tog för oss och satte 
oss i Spelbomskan. Där var det otroligt vackert dukat och fullt 
med bord och stolar. Först då gick det upp för mig att detta nog 
var något annat än ”frukost med dom i huset”. Dumt nog hade 
de inte rullat undan tv-vagnen, utan bara hängt ett skynke över. 
Jag satte rosorna i en stor hink som stod där. Varför ingen hade 
tagit fram någon vas? Det såg ju ganska spretigt ut med några 
rosor i en hink! 

Så började människor strömma in och häpen såg jag hur kolleger 
och vänner dök upp från alla sorters bibliotek och gamla och 
nuvarande arbetskamrater. Alla hade en ros med sig och när de 
första hade fått sällskap i hinken av många fler, såg det förstås 
inte spretigt utan alldeles underbart ut! Allra mest överraskad 
blev jag när mina två gamla goda vänner från Karlskronatiden, 
Karin Segerlund, tidigare kultur- och fritidschef i Vetlanda, och 
Elisabet Stengård, biträdande chef i Karlskrona, plötsligt stod 
framför mig. 

Nya överraskningar: Kia tog till orda och jag väntade på den 
officiella ”kvasten”. Men så blev det inte! Skynket dolde inte alls 
tv:n utan en jättestor bok och jag blev helt mållös när jag insåg att 

det var en vänbok tillägnad mig!!! I den har trettiosju vänner och 
kolleger bidragit med artiklar. Det hade jag aldrig i min vildaste 
fantasi kunnat föreställa mig! Jag fick också fina tal, personliga 
presenter och andra vackra blommor. Frukosten ”med dom i 
huset” utvecklade sig till en fantastisk förmiddag, som gjorde mig 
oerhört glad!

Vad gjorde jag sedan? Åt en snabblunch med Karin och Elisa-
bet som redan skulle resa hem och återvände till e-posten, förstås. 
Lastade in alla blommor och presenter i bilen men efter förmid-
dagens klimax kunde det sedan bara gå åt ett håll, nämligen 
neråt…

Gick till ramaffären, men tavlan var inte klar. Letade förgäves 
efter en marinblå topp med halvlånga ärmar. Medelhavsmuseet 
stängde kl. fem, just när jag hade druckit ur min latte på Bagdad 
café (fel information i annonsen). Då hade femföreställningen av 
Tsotsi (en sydafrikansk film) börjat och jag hann inte dit. Så jag 
åkte hem och arrangerade blommor.

Kära dagbok, nu förstår du varför jag känner mig så omtumlad! 

Lena

PS Jag hoppas att jag nu har nått alla som har uppvaktat mig 
med ett stort och varmt tack! Kort ramlar av från buketter och 
det är svårt att hålla ordning på presenter och hälsningar. Om 
någon inte har hört av mig, tackar jag nu på detta sätt, tack, 
tack! DS

Red. Anm. Den fina vänboken som Lena Lundgren, Regionbibliotek Stockholm, fick i present har den passande titeln:
 – Jag heter Lena och jag har försökt att göra något. Foto: Peter Axelsson

Användbara nycklar 
Hur kan man följa vad som händer inom dagens biblioteksforskning och angränsande 
områden? Vad skriver studenterna i sina uppsatser? Vilka tidskrifter har nyligen skrivit 
om t.ex. skolbibliotek, boken kommer eller e-böcker? Här är några aktuella tips:  

Libris Uppsök

Uppsök är en allmän söktjänst för exa-
mensarbeten och studentuppsatser i full-
text som skrivs på svenska universitet och 
högskolor. Sedan starten hösten 2004 har 
allt fler institutioner anslutits, och just nu 
medverkar 16 universitet och högskolor. 
De studentuppsatser och examensarbeten 
som ingår i databasen är elektroniskt pu-
blicerade vid respektive lärosäte och varje 
post har en länk till uppsatsen i fulltext. 
http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok

Bibiliotekshögskolans katalog

Den som är ute specifikt efter magister-
uppsatser i biblioteks- och informationsve-
tenskap kan söka direkt i BHS katalog på 
nätet. Här hittar man de flesta magister-
uppsatserna från utbildningarna i Borås, 
Uppsala, Lund och Umeå. Många av de 
nyare finns även i fulltext.
http://hb.sub.su.se/  

Nordiskt BDI-index

Nordiskt BDI-index är en fritt tillgänglig 

databas inom området bibliotek, doku-
mentation och information. Den admi-
nistreras av de nordiska ländernas bib-
liotekshögskolor, och refererar till böcker, 
rapporter och vetenskapliga arbeten. 
Dessutom indexeras ett 60-tal nordiska 
tidskrifter inom området. Spridningen är 
stor, bland tidskrifterna finns t.ex. allt från 
Opsis Kalopsis till Nordisk arkivnytt. 
http://bdiindex.hb.se/  

Svensk biblioteksforskning

En av de tidskrifter som indexeras i Nord-
iskt BDI-index är Svensk biblioteksforsk-
ning. Den publicerar forskningsbaserade 
artiklar inom biblioteks- och informations-
vetenskap och ges ut av Bibliotekshögsko-
lan i Borås. Fram till 2005 utkom den som 
tryckt publikation, men från och med 2006 
är Svensk bibliotekstidskrift helt och hållet 
en e-tidskrift, fritt tillgänglig på nätet. 
http://www.hb.se/bhs/svbf/startsida.htm    

Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm 

Fråga 
biblioteket 
I förra numret av Länsnytt kunde man läsa 
om e-posttjänsten Fråga biblioteket. Då 
var det inte klart hur tjänsten skulle vara 
organiserad framöver. Nu har Kulturrådet 
fattat beslut i frågan. Lånecentralen i Mal-
mö får ansvaret för att driva och utveckla 
referenstjänsten. För närvarande är det ca 
70 bibliotek i hela landet samt på Åland 
som hjälps åt att sköta tjänsten genom att 
svara på frågor och ge litteraturhänvis-
ningar. Det sker både via e-post och chatt. 

Personalen tar över 
biblioteket i Diesel-
verkstaden 
Under i första hand ett år framöver kan 
det vara intressant att hålla ögonen på vad 
som händer på Nackas flaggskepp Diesel-
verkstaden. Personalen har bildat ett koo-
perativ och driver fr.o.m. april biblioteks-
verksamheten på entreprenad. Detta efter 
många ärendeturer i de politiska försam-
lingarna. 

Iller är ett magasin på CD som vänder 
sig till unga synskadade. Det liknar ett 
radioprogram med reportage, musik och 
snack i studio. Varje månad kommer ett 
nytt nummer ut som innehåller mode, 
film, samhällsinformation, kärlek och sex 
m.m. Iller är gratis och för att få magasi-
net anmäler man sig som prenumerant på 
www.illermagasin.se

 – det nya magasinet på cd för unga synskadade

 Programledare är Ann-Charlotte Ham-
marèn och Finn Hensner. Iller produceras 
av CTI – Centrum för tillgänglig informa-
tion vid Regionbibliotek Västra Götaland, 
med ekonomiskt stöd från Statens kultur-
råd och sprids i samarbete med Regionbib-
liotek Stockholm. 
 Just nu kan ditt bibliotek vända sig till 
Regionbibliotek Stockholm för att få gra-

tis exemplar av magasinet på CD samt in-
formationsmaterial som kan delas ut till 
unga synskadade.
 Hör av er till mig, 
rebecca.bachmann@kultur.stockholm.se 
så skickar jag Iller till er.

Rebecca Bachmann 
Regionbibliotek Stockholm



Vad innebär den nya organisationen på Kulturrådet?

Kulturrådet har fått en rad olika uppgifter och uppdrag 
utan att extra resurser har tillförts. Därför måste man skapa 
en organisation som har möjlighet att ta emot nya uppdrag 
utan att avkall görs vare sig på kvalitet eller rättssäkerhet. 
Genom den nya organisationen kan resurserna utnyttjas 
bättre och samarbetet över konstområden öka.
 Den nya organisationen består av tre avdelningar. Av-
delningen för konst och kultur ska arbeta strategiskt och 
proaktivt med bidragsgivning, både konstspecifikt och 
konstövergripande. Här återfinns med andra ord stöd och 
bidragsfördelning till bl.a. folkbiblioteken och länsbibliote-
ken. Avdelningen för kommunikation och utveckling ska ha 
kunskap och utveckling i fokus. Den tar fram och utvecklar 
kulturpolitiska underlag. Här återfinns bl.a. ansvaret för 
folkbiblioteksstatistiken. Avdelningen för administration 
innehåller interna stödfunktioner.

Hur påverkas folkbiblioteken av att Kulturrådet har fått en ny orga-

nisation?

I denna nya organisation möts handläggare med sakkun-
skap från skilda områden som tillsammans skapar nya för-
hållningssätt och ger nya perspektiv. Detta arbetssätt inne-
bär en ökad möjlighet för folkbiblioteken att interagera med 
aktörer i övriga kultursektorn. 

Vilken relation ska Kulturrådet ha till Kungl. biblioteket?

Det råder för närvarande ett mycket gott samarbetsklimat 
mellan myndigheterna. Vi har ett pågående samtal med 
varandra i specifika ämnen av gemensamt intresse. Nu när-
mast har KB varit involverade i förarbetena och har haft 
synpunkter till det beslut Kulturrådet just fattat gällande 

en framtida organisation av Fråga biblioteket eftersom det 
får bäring på forskningsbibliotekens motsvarighet, Jourha-
vande bibliotekarie.    

 
Vilket är det viktigaste utvecklingsarbetet inom biblioteksområdet 

enligt din mening? 

I en tid med stora förändringar då människor har tillgång till 
ett omfattande informationsutbud är det viktigt att det finns 
arenor där informationen kan sättas in i ett bra sammanhang 
oavsett varifrån den kommer och vem den vänder sig till. Jag 
ser det som angeläget att biblioteken även fortsättningsvis 
tar ett stort ansvar för att vara den plats där medborgaren 
utifrån ett likaberättigande kan ta till vara sin demokratiska 
rättighet till information. Att också bibehålla en nyfiken och 
kreativ attityd tror jag är en överlevnadsfråga.

Nyckelord till personalen?

Kulturrådet ska uppfattas som en myndighet som känne-
tecknas av öppenhet och att arbetet utförs i samverkan och i 
dialog med omvärlden. Det är min ambition att dessa nyck-
elord får innebörd i min roll som ledare. 

En bok du vill rekommendera?

Jag läser just nu två böcker med märkvärdigt innehåll och 
som håller mig i ett järngrepp; Joyce Carol Oates Fallen och 
James Baldwin Tell me how long the train´s been gone.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: Patrik Bernhart

Benny Marcel
Kulturrådets uppdrag är att förverkliga de kulturpolitiska mål 
som regering och riksdag har kommit överens om.
Benny Marcel är chef för avdelningen Konst och kultur. 

Sex 
frågor 

till


