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Ett utökat Regionbibliotek 

Regionbibliotekets tema under 2008 Bemötande kommer även under nästa år att uppmärksammas men temat 
för 2009 blir Rummet. Det händer mycket runt om i länet vad gäller nya bibliotek och kulturhus och överallt 
tänks det, ritas det, jobbas med fokusgrupper m.m. för att åstadkomma så bra, funktionella och framåtsyftande 
nya byggnader som det bara går. Regionbiblioteket har tagit fasta på det och planerar bl.a. en seminarieserie 
som syftar till att höja bibliotekspersonalens medvetenhet om hur det fysiska och det virtuella rummet kan 
stödja verksamhetsidén.

En annan inriktning under det kommande året blir att på olika sätt ta del av den forskning som sker inom vår 
disciplin eller närliggande discipliner. Regionbibliotek Stockholm har som första länsbibliotek en utvecklingsle-
dartjänst med forskningsinriktning och tanken är att knyta bättre kontakter med forskningssidan. Folkbiblio-
teksvärlden har varit dålig på att ta till sig forskningsresultat och det bör vi ändra på inte minst eftersom den 
svenska forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap ökar. Men det gäller även att alla som jobbar 
vid våra folkbibliotek reflekterar över den värld vi arbetar i. Hur ofta ägnar vi tanken att scanna av verksam-
heten, att ta till oss vad biblioteksrummet berättar för sina besökare, hur besökarna beter sig inne i biblioteket?  
Hur ofta bearbetar vi den statistik vi får del av? Det behövs verktyg för att vi ska kunna vara reflekterande 
praktiker. Tillsammans med Karolinska institutets universitetsbibliotek planerar regionbiblioteket 
en serie workshops kring evidensbaserat biblioteksarbete.

Vi tackar så mycket för i år och ni är väldigt välkomna till ett nytt utvecklande år 
med regionbiblioteket, men först ska vi ha jul och njuta av det. 
Alla vi på Regionbibliotek Stockholm önskar alla er läsare 
en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

När Stockholms stadsbibliotek omorganiserades den 1 november i år flyttades delar av den  
uppsökande enheten över till regionbiblioteket. Det rör sig om verksamheten vid sjukhus-
bibliotek, häktesbibliotek, arbetsplatsbibliotek och mediedepån. Dessa verksamheter finns nu 
samlade i en uppdragsenhet inom regionbiblioteket. Chef för enheten är Alireza Afshari som 
även var chef för den tidigare uppsökande enheten. Dessutom har Stockholms stadsbibliotek 
lagt ett uppdrag till Regionbibliotek Stockholm gällande service till äldre och barn och ung-
dom i form av utvecklingsledartjänster. Detta är en ordentlig utmaning för regionbiblioteket 
och ger oss möjlighet att fokusera på nya områden. Jag hälsar alla nya medarbetare väldigt 
välkomna till Regionbibliotek Stockholm! 
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Idébiblioteket en wiki-webbplats, skapad av ILS (Informa-
tions- och lånecentraler i samverkan). Här kan alla som arbetar 
på folk- och skolbibliotek berätta om de projekt man har på sitt 
bibliotek och de idéer man testar. Idébiblioteket hittar du på www.
idebiblioteket.se. Om du vill ha med något men inte vill skriva 
själv så hör av dig till ILS Stockholm så får du hjälp
www.idebiblioteket.se

Biblioteksrelaterade bloggar hittar man via WebbIT Bibli-
otek som är ett nätverk som vill förmedla IT-lösningar för svenska 
folk- och skolbibliotek. Det finns mer än 60 biblioteksbloggar.

http://webbit.se

Bildanätverk –  är ett nätverk för att utveckla folkbibliote-
ken som språkliga, digitala och demokratiska lärandebroar. Det 
finansieras av Statens kulturråd via Regionbibliotek Stockholm 
och består av bl.a. bibliotekarier, studiebibliotekarier, biblioteks-
assistenter, projektledare, studie- och yrkesvägledare, IT-pedago-
ger och pedagoger.Alla är engagerade i vuxnas lärande på bibli-
otek i hela Sverige.
Kika på http://bildanatverk.ning.com 

Tomten...
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Wiki, Flickr, Googledocs 
och vad betyder 2.0?

    All bibliotekspersonal i Stockholms län 
var välkomna till detta fortbildningsprojekt, 
som startade 14 april.
Bibliotekscheferna hade blivit inspirerade 
av Stockholms stadsbiblioteks projekt 23sa-
ker, som avslutades under våren. Läs gärna 
mer om historiken i Länsnytt nr 2/08.
   Under 23 veckor bekantar sig biblioteks-
personalen med webben och funktionerna 
2.0. Några kommuner belönar deltagare 

Vad är 23 saker i Stockholms län och varför ska man bry sig?

som fullföljer 23saker med presentkort, 
MP3-spelare eller USB-minne. Varje delta-
gare har också chans att vinna en laptop, 
som Regionbiblioteket lottar ut.
   Kommunerna har utsett samordnare, som 
har hållit ”kick-off” på hemmaplan och 
därefter stödjer och påminner kollegorna 
för att så många som möjligt ska försöka 
ta sig i mål.
   Varje vecka gör man en ny ”sak” och 

beskriver vad man gjort i sin blogg. ”Hela 
året gör du 23 saker i den ordning och fart 
som passar dig.”
   Alla som fullföljer och skriver lite om varje 
sak får ett diplom på avslutNINGsfesten 
”Kick-out” den 11 december.
Ganska många deltagare har upplevt 
tidsbrist och många har suttit hemmavid 
eftersom kommunens brandväggar inte 
tillåtit åtkomst till vissa 2.0-tjänster, som 
till exempel Youtube. Man behöver inte 
behärska alla saker, men man måste ha 
bekantat sig med alla och skrivit något om 
svårigheter, obegripligheter eller nyttan 
med sakerna.
   Regionbibliotekets projektgrupp har haft 
några träffar för samordnarna och dessa har 
ordnat möten på sina egna bibliotek. 
   Det första alla deltagare skulle bekanta 
sig med var projektplatsen, NING.
I Ning gör man en egen profil, lägger in en 
bild och skriver lite om sig själv och har en 
plats där man skriver sin dagbok/blogg om 
vad man tycker om varje veckas uppgift. 
Många har här valt att inte lägga in en bild 
på sig själv utan istället ett konstverk, famil-
jens hund eller något annat djur. Lite svårare 
att känna igen på kommande studiedagar! 
En Ning kan man göra för det egna arbets-
laget, för släkten, för föreningen.

2.0 tjänster 

   Här följer lite tyckande om några 2.0-
tjänster som har presenterats, som man 
kunnat läsa om på några av drygt 1700 
bloggposter som finns idag. ”Det är väldigt 
roligt varenda gång jag slutfört en sak och 
lärt mej något nytt. Det är bara början som 
är lite svår..”

23saker-projektet i Stockholms län har ökat kännedomen om vilka sociala 
mötesplatser våra besökare använder, det har ökat samarbetet mellan kollegor, 
ökat viljan till egen kompetensutveckling och ökat kunskapen om bra verktyg 
för biblioteksutveckling.
23saker i Stockholms län är inte bara en projektplats utan också en social 
mötesplats och dessutom en tävling.

Foto: Anna-Stina Axelsson 
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Animoto 

– skärmsläckare, intro till föreläsning …. 
Eller varför inte en riktigt ösig variant av 
årsredovisningen! 
   – I vårt senaste månadsbrev från barn- 
och ungdomsavdelningen i Sumpan ville vi 
prova på ett par saker i praktiken. Vi gjorde 
en liten film och skickade med brevet. Den 
gick utmärkt att öppna för den som fått 
mejlet.

SurveyMonkey 

   Vi skulle kunna göra snabbenkäter till 
våra besökare som enkelt kan besvaras både 
hos oss och hemma, genom vår hemsida.
LastFM 

   Roligt! Här hade jag kunnat stanna länge 
om jag inte varit tvungen att öppna biblio-
teket! Jag har lagt upp 15 favoriter och det 
är fascinerande med alla förslag som dyker 
upp genast.

ISSUU

  Vi gjorde om årets månadsbrev till pdffil 
och la upp den på iSSUU. Det såg riktigt 
bra ut och gick fint att bläddra i den lilla 
”boken”. Är det några av er därute som 
har använt några av 23 saker i kontakt 
med låntagarna, kommit på något nytt och 

fiffigt …?
   – Youtube är ju tamejtusan det roligaste 
som hänt i mediaväg sen folk började rista 
in tecken på grottväggar.
Del.icio.us

   – Vilket fantastiskt verktyg! Har räknat, 
och kommit fram till att jag regelbundet 
använder 7 datorer - 6 på jobbet samt 
en privat. Att spara favoriter i webbläsa-
ren är ingen idé, de drunknar snart i re-
ceptlänkar och Friskis & Svettisscheman 
som andra användare sparar. Nu ska jag 
bli en strukturerad människa som aldrig 
mer behöver googla efter ab katalogsök! 
   – Delicious är ett av de verktyg som jag 
förmodligen kommer att använda allra 
mest. Att på ett så smidigt sätt kunna lägga 
in taggade länkar förenklar.
   – Veckans uppgift är inte så rolig, dessutom 
är tiden lite knapp denna vecka. Jag tycker 
det är jobbigt med engelskan. Önskvärt med 
svensk instruktion på uppgifterna.

Librarything 

  Vad otroligt roligt! Det hade varit fan-
tastiskt att få arbeta mer med detta i det 
dagliga arbetet. Skönlitteratur kan vara 
svårsökt både för oss och framför allt lån-
tagarna. Elever och lärare som ofta arbetar 
tematiskt med skönlitteratur skulle defini-
tivt ha nytta av taggningsfunktioner i lo-
kala kataloger.
   – Idén att använda LibraryThing för 
bokpratsböcker är jättebra.
 

RSS

   – Nu använder jag Gmail mer och mer 
och har därför gått över till Google reader.  
– RSS-flöden är något jag faktiskt tar del 
av dagligen. Det är ett mycket smidigt sätt 

att fixa omvärldsbevakning utan att behö-
va surfa runt själv i lika hög utsträckning.
Wiki

   – Jag gick in i Idébiblioteket och sökte 
på vad som fanns skrivet om skolbibliotek. 
Det blev tyvärr bara fyra träffar. 
   – Idébiblioteket är en strålande idé, för 
de bästa idéerna kan ju vara de snodda. I 
somras hade vi t.ex. en utställning där vi 
beskrev en bok med tre ord, en idé snodd 
från Sollentuna. En rolig effekt blev att 
våra låntagare lät lappen ligga kvar när de 
lånade boken.
   Personal har genom att delta i 23saker 
fått impulser till att göra nyhetsutskick och 
reklam på nytt sätt, att visa bildspel om 
verksamheten på storbildsskärm, att skriva 
tillsammans på gemensamt dokument. 

Avslutningen närmar sig

   Många samordnare gör säkert en enkät 
med gratisverktyget SurveyMonkey. Jag 
hoppas att många svarar, även de som valt 
att inte vara aktiva i projektet, de som inte 
ville göra allt, de som tyckte det var svårt 
och förstås de som tyckte att det var ”det 
roligaste fortbildningsprojekt som hänt i 
biblioteksväg sen vi lärde oss objektskoder 
i Expertsök! OK, en värdelös liknelse, men 
ni fattar. Vi har grymt kul här på Lidingö”, 
som Jenny Lindh skrev.
 ”2.0 innebär att vi delar upplevelser, 
bilder, filmer, kunskap. Web 2.0 is linking 
people”.
 

Lisbeth Schoultz Káplár
Regionbibliotek Stockholm

M å L

Foto: Anna-Stina Axelsson 
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Reflektion – en väg mot 
evidensbaserat 
biblioteksarbete?

I början av juli nästa år anordnas en stor internationell konferens här i Stockholm, 
EBLIP5 – den femte konferensen om evidensbaserat biblioteksarbete. En liten 
grupp från regionbiblioteket och från Karolinska institutets universitetsbiblio-
tek har träffats några gånger under hösten för att diskutera samarbete inför 
konferensen men framförallt behovet av att ha reflekterande praktiker i våra 
verksamheter. Och hur är man när man är en reflekterande praktiker då? 

Analytisk och icke-analytisk reflektion

   I en artikel av Maria J Grant, The role 
of reflection in the library and information 
sector: a systematic review beskriver Grant 
hur hon har sökt efter exempel i den ame-
rikanska databasen LISA under perioden 
1969 – 2006. Hon hittar två typer av re-
flektion, analytisk och icke-analytisk. Den 
analytiska reflektionen handlar om att foku-
sera på enstaka händelser och där försöker 
man förstå sambandet mellan erfarenheter 
i det förflutna och vilken betydelse de kan 
få för framtida praxis. Den icke-analytiska 
reflektionen handlar om att rapportera om 
ett flöde av händelser under en längre tid. 
Jag uppfattar det som att det handlar om att 
till exempel identifiera trender. Inte oväntat 
finner Grant att de analytiska reflektionerna 
har spelat störst roll för personlig och pro-
fessionell utveckling.
   Bernt Gustavsson visar i boken Vad är 
kunskap? En diskussion om praktisk och 
teoretisk kunskap på dilemmat som uppstår 
om man enbart söker de effektiva medlen 
för att nå ett givet mål. De problem som 
de flesta praktiska yrken brottas med är 
mycket sällan möjliga att omedelbart iden-
tifiera eller känna igen. Det är mer vanligt 
att man sätts i problematiska situationer 
där problemet först måste identifieras och 

formuleras för att sen kunna lösas. Gus-
tavsson diskuterar också skillnaden mellan 
”veta att” och ”veta hur”. ”Veta att” är den 
teoretiska medvetenheten och ”veta hur” 
är den praktiska medvetenheten. ”Veta 
hur” säger något om själva utförandet men 
också avsikten med utförandet. ”Veta hur” 
innebär att man både vet hur man gör och 
varför och att man kan berätta vad man 
gör. Skillnaden mellan kunskap och icke-
kunskap går alltså inte mellan att använda 
medvetandet eller att använda kroppen. 
Istället går den mellan det man gör av 
vana och rutin och det man är beredd att 
förbättra och modifiera genom att reflektera 
och lära nytt.
Mod att ompröva

   Bengt Molander är i boken Kunskap i 
handling inne på liknande spår då han talar 
om reflektionen som en kunskapsbildande 
rörelse som växlar mellan del och helhet 
eller bekräftelse och omprövning. Att ha 
mod att ompröva sin kunskap kräver både 
att man har tillit till sitt eget handlande och 
sin kunskap men att man också har tillit 
till kritiken och den kunskap som kritiken 
vilar på.
   Roger Säljö  skriver i Lärande i praktiken 
om den vardagliga lärmiljön. Han menar 
att den viktigaste mänskliga lärmiljön i 

alla tider, alla kategorier, är den vardagliga 
interaktionen och det naturliga samtalet. 
   Att lära i vardagen, att samtala och 
ompröva rutiner, att sträva mot att bli en 
reflekterande praktiker tycks i all sin en-
kelhet ändå vara en sorts gordisk knut – så 
svår att lösa! ”Jag vill gärna, men jag hinner 
inte just nu.”
EBLIP – en struktur för reflektion

   Men naturligtvis handlar det inte bara om 
tid utan också om mod, tillit och ork att 
ompröva sin egen kunskap och sina hand-
lingar. Det förefaller vara så att de flesta av 
oss behöver någon slags struktur som stöd 
för att reflektion ska ske. En av dessa mo-
deller är EBLIP-processen (Evidence Based 
Librarianship In Practice) som förutom att 
peka på behovet av att definiera problemet 
också pekar på nödvändigheten av att 
systematiskt söka efter andras erfarenheter 
och slutsatser och kritiskt granska dem för 
att sedan pröva eller tillämpa dessa rön i 
den egna praktiken. Och sedan utvärdera 
resultatet. Och sedan definiera problemet 
på nytt…
Rent praktiskt då?

   Ett sätt att implementera ett evidensbase-
rat arbetssätt kan vara att arbeta med Tid-
skriftsklubben. Lotta Haglund och David 
Herron beskriver hur det går till i sitt paper 
Evidensbaserat biblioteksarbete som en me-
tod att stimulera kompetensutveckling. Där 
erbjuder arbetet med Tidskriftsklubben en 
intellektuell utgångspunkt för att utveckla 
det dagliga arbetet.

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm
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Att möta en besökare del 2
Bibliotekets nya entré

   Många besökare kommenterar hur fint det 
har blivit nu efter ombyggnaden. I entrén 
sitter en anslagstavla där man har möjlighet 
att tycka till om ombyggnaden.   Vi har inte 
fått upp alla skyltar än, flera har svårt att 
se skillnad på självservicestationerna och 
info-punkten. Försedda med namnbricka 
och förkläde med bibliotekets logga känner 
vi i personalen oss mer identifierbara än 
någonsin, men ”jobbar du här” är även med 
profilkläder en av de vanligaste replikerna 
från besökarna. 
   Fast det är många som uppskattar att vi 
numera skyltar med våra namn. Om man 
pratade med någon tidigare och fick ett råd 
eller två och inte visste vad personen hette 
var det väldigt jobbigt att förklara hur han 
respektive hon såg ut”
   Aldrig tidigare har det varit lika snyggt 
och prydligt på och kring diskarna. Det un-
derlättar att vi har ett litet rum, ett närma-
gasin på entréplan intill infopunkten. Här 
förvarar vi allt från bibliotekskort till gem 
och kuvert. Idag utrustas dörren dessutom 
med lås som öppnas med fingeravtryck. Kan 
det bli mer hightech? 
   Borttagandet av den stora receptionsdis-
ken kan ses som en symbol för ett nytt sätt 
att arbeta. Man kan skaffa bibliotekskort, 
göra omlån med mera i alla diskar. Snart 
ska man även kunna skriva in sig själv som 
låntagare. 
Är biblioteket inne i en demokratiserings-

process? 

   I förlagsbranschen samsas Print-on-
demand-romaner med storsäljare av eta-
blerade författare. Här på biblioteken i 
Sollentuna skapar vi verksamheten till-
sammans och användarnas inflytande ska 
öka. Anders Olsson, chef för biblioteken i 
Sollentuna, kan du berätta något om dina 
tankar kring det?
-Biblioteken har alltid sagt sig ha ett an-

vändarperspektiv, men utgångspunkten 
har varit den egna arbetsgruppen och de 
egna samlingarna. Vi vill få användarna in 
i biblioteket, de ska påverka biblioteket och 
våra samlingar. Vårt bemötande ska visa att 
de har samma rätt till informationen som 
personalen. Biblioteket ska vara en produkt 
som skapas av personal och användare ge-
mensamt. Biblioteket ska vara en självklar 
plats för opinionsbildning. Tidigare var 
bibliotekets roll ofta att ge medborgarna 
kommunal information. Vi vill vända per-
spektivet och inte enbart vara kommunens 
förlängda arm. 
  Tidigare var det nog många biblioteks-
anställda som såg yrket som ett kall. Då 
ansågs det viktigt att upprätthålla en viss 
bildningsnivå eller intellektuell standard hos 
låntagarna. Användarna själva var mindre 
betrodda, det var inte ovanligt att man som 
låntagare möttes av en fnysning om man 
frågade efter ”fel” böcker. 
   Men visst finns det objektiva kvalitetskri-
terier som gäller för litteraturen? Hur ska 
vi lyckas att förmedla detta och fortfarande 
ha bredvidperspektivet?
   -Vi ska stå för kunskap vad gäller infor-
mation och litteratur. Naturligtvis har vi 
inköpsprinciper, här ska man kunna hitta 
debutanter och andra som fått mindre sprid-
ning. Vi är inte kvalitetsövervakare, vi ska 
inte bestämma vad som är bra och dålig lit-
teratur, det är våra användare som bestäm-
mer vad ett bra utbud är. Däremot ska vi 
värna om det som är mindre lättillgängligt. 
Det är viktigt med ett varierat utbud, vilket 
också blir resultatet när användarna får 
påverka inköpen. 

Jessica Einarsson
Sollentuna bibliotek

Bemötande

Känner du behov av att hitta dikter efter
Titel•	
1:a raden eller andra pregnanta •	
rader
Författare•	
Ämne•	

Gå då till www.dikter.biblioteket.se 
Där får du hänvisningar till cirka 50 000 
dikter för barn och vuxna. Dessa finns inte i 
fulltext, men det finns länkar till fulltext om 
dikten finns fritt tillgänglig på internet.
   Dikter.biblioteket.se är under uppbygg-
nad. Den bygger på Medborgarplatsens 
biblioteks 1:a raden register och har utökats 
genom ett Acess-projekt. Fler bibliotek 
kommer att kunna delta i uppdatering av 
databasen längre fram.

Harriet Aagaard
Stockholms stadsbibliotek

Dikter.biblioteket.se
Stockholms stadsbibliotek

Utsnitt ur Aniara av Harry Martinsson, 1956

fortsättning från sid 12, nr 3 2008
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på Biskops-Arnö
I ett vackert rum med utsikt mot soliga sensommarhagar får vi ägna oss åt 
skönlitteratur i två hela dagar. Litteraturdagarna anordnas av styrgruppen i 
NÄFS, det nationella nätverket för skönlitteratur och sker i samarbete med 
Nordens folkhögskola Biskops-Arnö vars lärare vid skrivarlinjen, Ingmar Lem-
hagen, finns med oss.

   Vi som träffas är alla medlemmar i NÄFS 
och representerar olika yrkesgrupper, vilket 
är ett nytt och spännande sätt att tänka. 
NÄFS arbetar för ett ökat samarbete mel-
lan olika aktörer som jobbar med läsning 
och här finns författare, bibliotekarier och 
litteraturkritiker representerade.
Smal kvalitetslitteratur eller bästsäljare 

   I den dagliga biblioteksverksamheten 
finns, konstaterar flera av oss, alldeles för 
lite tid att samtala om det som egentligen 
borde vara det mest väsentliga när man ar-
betar på folkbibliotek. Hur ställer vi oss till 
smal kvalitetslitteratur kontra bästsäljare? 
Hur kan biblioteket aktivt arbeta för att 
föra fram klassiker?  Är det  den moderna 
smala kvalitetslitteraturen som behöver 
lyftas fram? Vem är den läsare vi riktar 

oss till? Hur ser vi egentligen på en litterär 
kanon och hur byggs ett rimligt skönlitterärt 
bestånd upp? Viktiga frågor som knyter an 
till hur vi ser på vårt uppdrag. 
Fokus på teknikutveckling

   Dagarna är indelade i olika seminarier 
där två av deltagarna inleder för att sedan 
släppa diskussionen fri. Fokus i samtalen 
ligger på folkbibliotek och det är intres-
sant för oss bibliotekarier att ta del av 
hur andra aktörer tänker och tycker runt 
bibliotek. En fråga som kom upp är skill-
naden biblioteken emellan. Annina Rabe, 
litteraturkritiker på Svenska dagbladet och 
med i NÄFS styrgrupp, upplever att somliga 
bibliotek arbetar aktivt med sin skönlit-
teratur medan andra inte verkar prioritera 
skönlitteraturen alls. Gunnel Arvidsson 

Nilsson, bibliotekarie på Danderyds bib-
liotek och även hon med i NÄFS styrgrupp 
berättar om hur personalen på hennes 
bibliotek både samtalar om skönlitteratur 
och arbetar aktivt med den. Trots flera bra 
exempel var vi dock i stort sett överens om 
att skönlitteraturen kommit i skymundan 
på folkbibliotek. Biblioteken har i hög grad 
lagt fokus på teknikutveckling. Gunnel 
Furuland, bibliotekarie sedan 20 år och 
litteraturvetare, vänder sig mot att man i 
biblioteksvärlden ofta koncentrerar sig på 
digitala kontakter och nedvärderar mötet i 
det fysiska biblioteket. Ingenting kan ersätta 
kontakten med en kunnig, livfull och enga-
gerad personal, menar hon. Klart är också 
att de senaste årens nedskärningar har haft 
negativ påverkan på arbetet med skönlit-
teratur. Lena Kallenberg är författare och 
medlem i Sveriges författarförbund. Hon 
har arbetat med arbetsplatsutlåning och 
hävdar att den uppsökande verksamheten 
inom Stockholms stadsbibliotek är kraftigt 
reducerad.
Kärnverksamhet?

   Det kan också vara intressant att koppla 
ihop det som händer på biblioteken med hur 
det ser ut inom andra institutioner. Alla som 
jobbar på folkbibliotek vet att biblioteken 
har förändrats, men märker vi att dagstid-
ningarnas kultursidor förändrats i samma 
riktning? Samhällsklimatet har blivit mer 
kommersiellt, litteraturen har konkurrens-
utsatts och man ska som kulturjournalist, 
likväl som bibliotekarie, vara något av en 
multimediakonstnär. Åsa Beckman, kul-
turchef på Dagens Nyheter, säger att det 
var positivt att det skedde en breddning 
av konstbegreppet på 90-talet, det innebar 
en demokratisering. Men det ledde också 
till förvirring och förlorat fokus, vad hade 
man tappat på vägen och vad var egentli-
gen kärnan i verksamheten? På senare år 
har det dock skett en återuppbyggnad och 
litteraturen har återtagit sin förstaplats på 
kultursidorna. Men man vinnlägger sig fort-
farande mest om att vara inbjudande och 
Åsa Beckman påpekar att man kan ha kvar 

Litteraturdagar

Foto: Lars Rydquist
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bildningstanken samtidigt som man flirtar 
med det nya som listor och bloggar.
En öppen kanon 

  Att prata om litterär kanon är alltid in-
tressant. Gunnar D Hansson presenterar 
antologin  Texter : från Sapfo till Strindberg 
där han är en av redaktörerna. Det är en 
guldgruva med litteratur från antiken och 
fram till modern tid. Skillnaden mellan 
den kanon som presenteras här jämfört 
med många andra litteraturhistoriska 
verk, är att den släpper in, såväl kvinnliga 
författare som litteratur som inte kommer 
från västvärlden. I diskussionen som följer 
konstaterar vi att det inte går att ensidigt 
vara för eller emot kanon, allt beror på 
vad man lägger i begreppet. En konservativ 
och uteslutande kanon är obehaglig medan 
en öppen kanon hjälper oss att lyfta fram 
värdefull litteratur och föra ett kulturarv 
vidare. Gunnel Furuland läser upp ett citat 
av den nye chefsdirigenten för Stockholms 
konserthus, Sakari Oramo: ”Den nutida 
musiken måste ha ett liv tillsammans med 
den traditionella musiken, den som vi alla 
redan känner. Om inte, så blir den klassiska 
musiken ett museum istället för levande 
konst…”
   I detta citat kan lätt musik bytas mot 
litteratur och vikten av att arbeta för att 
låta modern och äldre litteratur finnas sida 
vid sida.

   Avslutningsvis talar vi om framtiden. 
NÄFS har som mål att mer aktivt arbeta 
för att litteraturforskning ska bedrivas på 
bibliotek. Frågan om hur man höjer kompe-
tensen hos bibliotekarier som arbetar med 
skönlitteratur fortsätter att vara i högsta 
grad aktuell.
   En nyutkommen bok i ämnet är: Den 
sköna Skönlitteraturen, 2 Tradition och 
förnyelse, 2008. 

Monika Baruch
Stockholms stadsbibliotek

   I slutet av vårterminen annonserade vi 
en skrivarkurs för ungdomar sista veckan 
under sommarlovet. Vi fick då många 
förfrågningar från vuxna som gärna skulle 
vilja vara med. I samband med avslutningen 
av ungdomskursen frågade jag en ABF-
representant om inte studieförbundet kunde 
ordna en kurs för vuxna.
   Vi började prata om skrivledare för kursen, 
men mina förslag var för kostsamma, 
kanske att vi inte riktigt trodde att kursen 
skulle få många deltagare.
- Du som har arbetat så många år på 
skrivarläger med Cannie Möller, kan inte 
du vara kursledare?
- Jomenvisst, säger jag, lite i tacksamhets-
skuld till ABF och med misstanken att 
det inte ska bli så många anmälningar till 
�Prova på kursen” Vi bestämde en kurshelg 
(då jag inte arbetade på biblioteket) och 
att studieledararvodet skulle betalas till 
biblioteket, för att jag skulle kunna vara 
ledig nästkommande måndag.
   Kursen samlade sju deltagare och det 

blev en intensiv, skrattig helg med massor 
av skrivglädje. De varmaste applåderna 
fick Gudrun, 82 år och rörelsehindrad, när 
hon rappade sin text. 
Några deltagares kommentarer: 

   ”Under helgen genomfördes många 
skrivövningar som att ljuga trovärdigt, 
reportage, beskriva en bild, dikter mm. 
Texterna lästes sedan upp för gruppen, 
diskuterades och analyserades”.
   ”Skrivar-kursen gav inte bara tillfälle 
till textproduktion och roliga övningar – 
även de personliga domänerna växte då 
barndomsminnen gestaltades, osannolika 
hisnande historier föddes och kärleksdikter 
värmde.”Vi har så olika tänkesätt att 
uttrycka oss på, så det är oerhört lärorikt 
för oss alla”. ” Vi har inget val; vi måste 
fortsätta, men varje lördag blir för mycket 
och snart är det jul, även om det finns tid 
kvar. I januari möts vi igen hela gänget”. 

Anita Edman
Upplands-Bro

Nobelpriset i kulturglädje borde tilldelas ABF och Upplands-Bro bibliotek, 
skrev en deltagare i Skrivarkursen för vuxna som biblioteket anordnande i 
samarbete med ABF.

Skrivarhelg i Upplands-Bro
Foto: Anita Edman
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   - I planeringen av biblioteket använde vi 
olika ledord som Kopplingar, Relationer, 
Samband och Sammanhang, berättar Nick 
Jones som är resultatenhetsansvarig. - Från 
att vara generalist, dvs att kunna lite om 
mycket, ville vi kunna fördjupa oss i de 
ämnesområden som vi hade kunskaper och 
intresse för. Det här ledde till en uppdelning 
av ansvarsområden och nu ingår också 
möblering, exponering och omvärldsbevak-
ning i ämnesområdet.
Tre områden

    De tre områdena blev Världen, Lustläsare 
och Barn Hem och Nöje. I kvarteret Världen 
ska besökarna bjudas in till samtal om sam-
hällsfrågor av olika slag, kunna se en film i 
ett aktuellt ämne eller kanske lyssna till en 
reseberättelse som en annan besökare vill 
dela med sig av. I kvarteret Lustläsare finner 
man skylten Flera språk, inte Främmande 
eller Andra språk. Viljan att inkludera visar 
sig också i det stora klotterplanket på Tor-
get, där allt kan hända eller där man bara 
kan sitta och titta.
Från Torget ser man Äppelhyllan tydligt och 
medan man väntar på att få en talbok ned-
laddad i sin Mp3-spelare bjuds man på en 
kopp kaffe, så är det tänkt. Så småningom 
blir det boksamtal också.
Sponsring

   Nacka kommun uppmanar till sponsring. 
Nick berättar om samarbeten med två för-

En genomtänkt vision

lag och ett TV-spelsföretag där alla parter 
tycks vinna fördelar. – Bibliotekets insats 
blir att utgöra ett eftertraktat alternativ i 
den alltigenom kommersiella miljön här.
Citat av Nick Jones ur Jag heter Lena och 
jag har försökt göra något (en vänbok till 
Lena Lundgren):
”Majoriteten måste lära sig att lyssna och 
söka förståelse för olikheter och erfarenhe-
ter, livsvillkor, kunskaper och kompetenser. 
Måste lära sig se och förstå det man idag 
är blind inför. Folkbiblioteket är i bästa fall 
en fantastisk plats för detta sökande i form 
av prövande, lyssnande och kvalificerade 
samtal.”

KM

På det nya biblioteket i Nacka Forum 
kan man mötas på många sätt. Bibliote-
ket är uppbyggt som en stad med olika 
kvarter. Det första man möter är ett 
café och fyra stora TV-skärmar med 
kanaler från hela världen. Människors 
olika livserfarenheter och villkor beja-
kas och bemöts på ett jämlikt sätt.

Årsverken: 11,75 + en projektanställd
Media: 35.000 
Öppet: 63 tim/v
Shop med biblioteksprylar
Hyllor: Lustrum plåt
Design, skyltning,litterära och filosofiska 
citat: Silver AB
Ej längre huvudbibliotek i kommunen
Samlingsrum för högst 35 pers
Nacka kommer att placera kommun- och 
turistinformation på biblioteket. Likaså 
konsument- och studievägledning
Biblioteken i Nacka har egna avtal och 
prestationsbudget.

   Dagarna på Brunnsvik var en fortsättning 
på den satsning kring arbetsplatsbibliotek 
som gjordes under våren 2008. Då genom-
förde Svensk biblioteksförening, Sveriges 
länsbibliotekarier, Sveriges författarförbund 
och LO- facken gemensamt tre seminarier 
om arbetsplatsbibliotekens betydelse för läs-
främjande verksamhet. Seminarierna ägde 
rum i Umeå, Västerås och Landskrona. 
Bakgrunden till seminarierna var att allt 
fler läser allt mindre och att man vid en 
undersökning av LO-fackens medlemmar 
såg en tydlig minskning. Förhoppningen 
är att öka kunskapen om arbetsplatsbib-
lioteken och att visa på hur dessa bibliotek 
kan fungera som en ingång till böcker, 
läslust och engagemang. För första gången 
var bibliotekarier inbjudna till Brunnsvik 
vilket gav många nya idéer och kontakter. 
Alla var överens om att ett närmare samar-
bete mellan ombud, bibliotek, fackförbund 
och ABF kan vara en väg för att stimulera 
läsning och vara en brygga över till kom-
munbibliotekens tjänster.

Arbetsplats
-bibliotek 
en möjlighet 
när läsningen 
sjunker
På Brunnsviks folkhögskola utanför 
Ludvika träffades i oktober 85 bib-
liotekarier, läsombud, kulturombud, 
författare, illustratörer, politiker 
med mera. Alla var där för att 
diskutera arbetsplatsbibliotekens 
förutsättningar och visa på goda 
exempel.

En mötesplats 
mitt i världen
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   Hur är det med svenskan ? Behöver du 
träna ? Förmodligen inte om du läser det här 
men i Södertälje, där jag arbetar som biblio-
tekarie, är bostadsområdena så segregerade 
att det är få som möter svensktalande om de 
inte aktivt söker sig ut. Vi har en stor grupp 
Assyr/Syrianer som är egna företagare, ett 
flertal har restauranger och frisersalonger, 
men  nu bor även en hel del irakier här 
varav många har en akademisk examen   
från hemlandet och de är väldigt motiverade 
när det gäller att lära sig svenska så att de 
kan få ett jobb.  Att starta samtalsgrupper 
i svenska kändes angeläget men hur skulle 
vi få tid med det ? Svaret var enkelt! Röda 
Korset tog kontakt med oss och nu har vi en 
verksamhet  som löper två gånger i veckan 
Samtalsgrupperna har blivit en jättesuccé. 
Vi behöver inte gå ut med reklam utan det 
sprider sig ändå. Det stora problemet är att 
ragga volontärer och utbilda dem men det 
tar Röda Korset på sig att göra.  Vi startade 
i maj och räknade med att det skulle komma 
10-15 deltagare men vi var snart uppe i 50-
60  per tillfälle, lika många kvinnor som 
män. Varje gång undrar man om värmen, 
kylan, mörkret, busstrejken kan påverka 
men icke.. Det är bara att köra!
    Till Luna kulturhus hör ett café som drivs 
som en daglig verksamhet. Vi har bryggt 
kaffe och Röda Korset har bakat ända tills 
antalet deltagare blev så stort att man skulle 
behöva starta en särskild bakgrupp för kaf-
febröd så då fick det bli köpebröd istället.  
På det hela taget så är det en väldigt trevlig 

stämning.
   Verksamheten har redan utökats med 
hjälp till skanning och kommer att fort-
sätta med att Röda Korset ställer upp med 
volontärer som ger råd, hjälper till att fylla 
i blanketter. Röda Korset har dessutom 
juridisk rådgivning.
   Jag brukar tänka att helt plötsligt har vi 
ett medborgarkontor om än att det drivs 
med volontärer och bibliotekarier. Två 
volontärer tolkar från arabiska till svenska, 
en har spanska som modersmål men vi har 
ännu ingen som har slaviska språk som 
modersmål. Det är alltid så i Södertälje 
att  det mesta är anpassat för de 95% av 
invandrarna som är arabisktalande och de 
övriga får det kämpigare.
   För er som vill veta mera så kan jag 
rekommendera Röda Korsets hemsida där 
det finns en kort presentation av verksam-
heten. 

Eva Dankis
Södertälje bibliotek

Rabbemos å spegefläsk  
panntofflagröd med knudor,  
fläskasvålar, grisatassar,  
prinsakorv med snudor  
äggakaga, revbensspjäll

Satsningar

   På senare år har flera framgångsrika 
projekt drivits av arbetsplatsbiblioteken 
och LO-förbundets fackklubbar för att öka 
läsningen bland de grupper som läser lite 
eller inte alls.
   Ett exempel är Läs för mig pappa där man 
genom information om barns språkutveck-
ling vill få pappor att läsa mer och läsa högt 
för sina barn.
   Ett annat exempel är vägkrogsbiblioteken 
som drivs av Transportarbetarförbundet 
och Hotell- och restaurangfacket. På väg-
krogsbiblioteken kan personalen på hotell 
och restauranger låna böcker. Transportar-
betare som är ute och kör på våra vägar är 
också välkomna att låna och då är självklart 
ljudboken en stor favorit.
   Även några kommunbibliotek satsar på 
arbetsplatsbibliotek. I Borås ingår arbets-
platsbiblioteken i de kulturpolitiska målen 
och alla politiska partier har enats om att 
Borås stadsbibliotek ska arbeta och utveckla 
arbetsplatsbiblioteken. Även Norrköpings 
stadsbibliotek satsar stort med 47 arbets-
platsbibliotek och med träffar och resor för 
läsombuden för att stimulera till läsning.
   Dagarna i Umeå, Västerås, Landskrona 
och Brunnsvik är startskottet för att åter 
visa på vikten av arbetsplatsbibliotek och 
vilka möjligheter de rymmer.

Rebecca Bachmann
Regionbibliotek Stockholm

Idag uppskattar Statens kulturråd att 
det finns ca 1100-1300 arbetsplatsbib-
liotek runt om i Sverige och att ca 400 
drivs av kommunbiblioteken.Det stora 
flertalet sköts av de lokala fackklub-
barna.
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Språk som rikedom 
– en utmaning!

   Denna fråga var utgångspunkten för 
projektet Språk som rikedom som genom-
fördes i Fisksätra under åren 2004 – 2007. 
Projektet är utvärderat av mig och redovisat 
i rapporten Språk som rikedom – en möjlig-
het för Fisksätra – en utmaning för Nacka 
kommun. 
   Fisksätra är en kommundel i Nacka 
kommun med drygt 7 000 invånare som 
talar ett femtiotal språk. Området har be-

I massmedierna och i skoldebatten framställs ofta språk som ett problem, som 
att barn som är två- eller flerspråkiga har problem i skolan och inte uppnår till-
räckligt goda resultat i svenska språket. Vad händer om man i stället bestämmer 
sig för att se språk som en rikedom hos barnen, en resurs för både individen 
och samhället?

traktats som ett problemområde med hög 
arbetslöshet och höga ohälsotal. Många 
satsningar har genom åren gjorts för att 
försöka förbättra situationen för invånarna 
men insatserna har varit kortsiktiga och 
beroende av tillfälliga bidrag. Mycket verk-
samhet har dessutom byggt på ideellt arbete 
av enskilda personer vilket har medfört 
att inga egentliga förändringar har skett. 
Biblioteket har från början haft en central 

plats i Fisksätra både rent fysiskt i centrum 
och mentalt som ett lokalt resurscentrum 
för information, utbildning och fortbildning 
och som mötesplats för invånarna, särskilt 
för barnen.

Biblioteket som nav 

   I projektet Språk som rikedom har syftet 
varit att gå ett steg längre. Med biblioteket 
som nav ville man skapa en gemensam kun-
skapsbas och en gemensam positiv grundsyn 
på barns flerspråkighet hos de professionella 
vuxna som finns kring barnen, hos pedago-
ger och tjänstemän i kommunen.  Föräldrar 
och modersmålslärare är nyckelpersoner 
i barns språkutveckling och måste vara 
delaktiga i det språkstödjande arbetet. Det 
är också nödvändigt med en organisatorisk 
grundstruktur för det språkutvecklande 
arbetet som garanterar långsiktighet och 
kvalitet. Litteratur, särskilt tvåspråkiga 
böcker, har utnyttjats i språkträningen. 
Kulturformer som konst, musik, dans och 
drama är också språk som har använts 
för att stärka barns självförtroende och 
underlätta utvecklingen av det talade och 
skrivna språket. 
   Biblioteket har visat att det kan fungera 
som ett nav för det språkstödjande arbetet 
tillsammans med andra engagerade män-
niskor i Fisksätra. I rapporten redogörs för 
de olika metoder som har använts och bib-
liotekets arbete i lokalsamhället sätts också 
in i ett teoretiskt sammanhang. 

Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm  

Språk som rikedom kan beställas från 

Regionbibliotek Stockholm, 

anja.andersson@kultur.stockholm.se 

Foto: Staffan Andersson
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Nordisk fjärrlånekonferens 

   Om biblioteken ska fortsätta att spela en 
roll i den hårdnande konkurrensen på med-
ieområdet, så måste det bli enklare för våra 
användare att få tillgång till bibliotekens 
material. Det var också tydligt i föredragen 
som fokuserade på tre huvudspår: utgå 
från låntagaren, förenkla alla processer så 
mycket som möjligt och tänk globalt.
Danmark! 

   I Danmark arbetar man hårt med alla tre 
spåren. Lisbet Elkaer från Herning Central-
bibliotek berättade om en satsning på ett 
alltmer automatiserat fjärrlån. Sedan maj 
2007 kan låntagarna själva beställa sina 
böcker via Bibliotek.dk och ange på vilket 
bibliotek de vill hämta dem. Beställningarna 
samlas i en databas och matchas mot para-

metrar som de deltagande biblioteken har 
angett. Man kan t.ex ange att nyinköpta 
böcker inte ska gå iväg på fjärrlån eller att 
böcker som man äger själv inte ska fjärrlå-
nas in. Sedan går beställningen automatiskt 
iväg till det lämpligaste biblioteket. Kopplat 
till detta har man nationella transporter. 
Målet är att låntagaren ska få sitt material 
snabbare och att man ska slippa rent rutin-
arbete, och det hela har blivit en succé.  
   Även när det gäller det globala tänkandet 
så ligger Danmark väl framme. Styrelsen 
for bibliotek og medier, DBC (Dansk Bib-
lioteksCenter) och Statsbiblioteket i Århus 
har dragit igång ett projekt som ska un-
dersöka möjligheten att lägga in de danska 
biblioteken i världens största samkatalog, 

WorldCat. Syftet är bl.a att kunna använda 
katalogiseringstjänster, att integrera de 
danska biblioteken i ett internationellt 
lånesamarbete och att dra nytta av fler av 
de tjänster som OCLC (Online Computer 
Library Center) utvecklar.
Ett internationellt perspektiv

   När det gäller fjärrlåneutveckling så har 
vi ungefär samma inriktning i de nord-
iska länderna, men vi har hunnit olika 
långt. I Norge håller Nasjonalbiblioteket 
tillsammans med ABM-utvikling på med 
ett liknande automatiseringsprojekt som i 
Danmark. Man vill ersätta de två nuvarande 
samkatalogerna med en ny, Biblioteksök. 
Där ska låntagarna kunna beställa material 
och välja hämtbibliotek på samma sätt som 
i den danska modellen. 
   I Sverige pågår för närvarande en för-
undersökning av de svenska bibliotekens 
nationella fjärrlåneverksamhet. Uppdra-
get kommer från Statens kulturråd och 
Kungliga biblioteket och i uppdraget ingår 
också att ha ett internationellt perspektiv. 
Särskilt ska man titta på övriga Norden, 
Storbritannien och Nederländerna. Med-
borgarperspektivet ska genomsyra hela 
förundersökningen och den ska vara klar i 
mitten av november. Annette Johansson på 
AnnJo Konsulteri gör förundersökningen.
   
Britt Löfdahl
ILS/Regionbibliotek Stockholm

Under tre intensiva höstdagar dagar pratades det fjärrlån i ett strålande soligt 
Saltsjöbaden. Vi var ca 250 personer från framför allt forskningsbiblioteken i 
Norden, men även från några folkbibliotek, som kom till den 8:e nordiska fjärr-
lånekonferensen för att lyssna på föredrag och diskutera hur framtidens fjärrlån 
ska se ut. Svensk biblioteksförening stod för arrangemanget. 

Mer om fjärrlånekonferensen 

www.biblioteksforeningen.org/ under 

Våra konferenser, Arkiv.

Här hittar man också abstracts och pp-

filer från föredragen. 
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Boken-kommer

Film Gala Norr 2009
   Just nu förbereder 15 kommuner norr 
om Stockholm. Danderyd, Ekerö, Järfälla, 
Lidingö, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, 
Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, 
Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och 
Österåker en Film gala för ungdomar. Film 
Gala Norr 2009 går av stapeln den 28 
mars i Vallentuna för att sedan ambulera 
mellan de norra kommunerna kommande 
år. Galan är ett samarbete mellan kommu-
nerna, Film Stockholm och Regionbibliotek 
Stockholm.
   Bibliotek som är intresserade av att visa 
ungdomarnas filmer och uppmärksamma 
deras skapande kan kontakta 
Hamdi Abazi
Direkt 073-25 23 574

hamdi.abazi@vallentuna.se

Knattefilm
   Svenska Filminstitutets Knattefilmer 
består bland annat av Tove Janssons ”Vem 
ska trösta knyttet” och Barbro Lindgrens 
”Mamman och den vilda bebin”.  Varje 
Knattepaket innehåller fyra eller fem filmer 
som knyter an till ett tema. Tanken är att 
visa film nära barnen och då kan biblioteken 
vara en plats. Filmerna rekommenderas från 
3 år och uppåt om inget annat anges.
För filmbokning kontakta 
Katarina Beckman, Svenska Filminstitutet 

filmbokningen@sfi.se eller 08-666 37 81  eller 

08-666 37 64.

   Från och med hösten 2008 erbjuder vi 
Boken-kommer-service till äldre i Rimbo-
området som inte själva kan komma 
till biblioteket. Detta finansieras med 
stimulansmedel från Socialstyrelsen via 
kommunens vårdbolag Tiohundra. Övriga 
samarbetspartners i projektet är Svenska 
kyrkan i Rimbo samt frivilligorganisationer 
och frivilliga i Rimbo.
  Bakgrunden till projektet är att jag förra 
året deltog i Regionbibliotekets kurs ”2000-
talets uppsökande biblioteksverksamhet”. 
Den resulterade i ett förslag till förbättrad 
biblioteksservice och ökad tillgänglighet 
för äldre och funktionshindrade i Norrtälje 
kommun. Mitt förslag var att vi skulle starta 
en Boken-kommer-verksamhet som skulle 
utgå från Norrtälje, Hallstavik och Rimbo. 
Böckerna skulle förmedlas till låntagarna 
med hjälp av volontärer. I Norrtälje har 
denna service saknats fram till nu. Många 
av våra aktiva biblioteksbesökare är äldre 
och när de inte längre orkar gå till sitt när-
maste bibliotek har de tyvärr blivit utan 
biblioteksservice och läsning.  
   Behovet av servicen ökar givetvis i och 
med att antalet äldre som bor kvar hemma 
ökar och att Norrtälje dessutom har en 
högre andel äldre än genomsnittskom-
munen.  

  Flera lyckliga omständigheter gjorde att 
verksamheten nu har kommit igång som 
ett projekt med Rimbo bibliotek som ut-
gångspunkt:
   Svenska Kyrkan i Rimbo tog under våren 
initiativ till att dra igång ett volontärprojekt 
i samarbete med oss och frivilligorganisa-
tioner och ungefär samtidigt fick min chef 
Kerstin Ericsson reda på att det inom kom-
munens/landstingets vårdbolag Tiohundra 
fanns stimulansmedel från Socialstyrelsen 
att söka.
   I augusti drog vi igång projektet på allvar. 
Jag håller som ansvarig bibliotekarie kon-
takt med Boken-kommer-låntagarna per 
telefon för att få kunskap om vilka slags 
böcker hon/han önskar och böckerna för-
medlas i tätorten via volontärer. I dagsläget 
har vi cirka 10 låntagare och lika många 
volontärer!
  Målet för höstens försöksverksamhet 
är att bygga upp en modell för Boken-
kommer-verksamhet i nära samarbete med 
frivilligorganisationer. På sikt ska modellen 
användas i hela kommunen och utgå från 
biblioteken i Norrtälje, Rimbo och Hallsta-
vik samt bokbussen.
   Projektet sammanföll med att vi fick en 
ny bokbuss vackert dekorerad med vår 
lånekorts-logga och texten ”Ord i rörelse” 
och det är just ”Ord i rörelse” (myntat av 
vår bokbusschef) som blir samlingsbeteck-
ningen för Norrtälje biblioteks uppsökande 
verksamhet som alltså i nuläget består 
av  bokbussen och höstens Boken-kommer-
projekt i Rimbo.

Margareta Engstrand
Rimbo bibliotek

Inger Blixt (pensionerad bibliotekarie).
Foto: Margareta Engstrand

www.norrtalje.se/boken kommer
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Läsa Press – från prassel till pdf 
   Tidningar och tidskrifter - gamla och 
nya, tryckta och online, betaldatabaser och 
gratisarkiv  - alternativen och möjligheterna 
är många
   Informations- och lånecentaler i samver-
kan, Malmö, Stockholm och Umeå anord-
nade i september tidskriftskonferenser med 
delvis samma innehåll.I Stockholm föreläste 
Per Rydén, professor emeritus i litteratur-
vetenskap vid Lunds universitet, om svensk 
dagspress under rubriken”Tidningar – bakåt 
framåt och åt alla sidor”. Annina Rabe ta-
lade om tendenser på tidskriftsområdet och 
Henrik Åkerfelt presenterade  EBSCO och 
Library Pressdisplay. Dagen avslutades med 
exempel på tidskriftsarbete i Forumbiblio-
teket i Nacka, Tidskriftsbiblioteket vid SSB 
och Internationella biblioteket. 

Lotta Aleman 
Regionbibliotek, Stockholm                                     

   I snart ett och ett halvt år har jag varit 
enhetschef för Läsa på Stadsbiblioteket i 
Stockholm, ett jobb som i mångt och myck-
et har drag av projektledare. Det har varit 
en händelserik och rolig tid – och ibland 
jobbig och förvirrande - så som det nästan 
alltid är när man förändrar och prövar nya 
vägar. Det som har varit mest positivt är all 
den verksamhet som personalen drivit – det 
händer saker i huset hela tiden, alltifrån 
cirklar och  utställningar till dans, teater och 
äventyrsspel .  I skrivande stund håller tre 
av våra LÄSA-bibliotekarier (varav en från 
Läsa, söder - tanken är ju just att få enklare 
och tydligare former för samarbeten inom 
hela SSB ) ett bokprat kring Agnes von Kru-
senstjernas författarskap.Vi har också haft 
en mängd olika typer av  bokcirklar. Inte 
minst våra cirklar för föräldralediga med 
inriktning på skönlitteratur för vuxna har 
varit populära.  Här går man på läsecirkel 
med sin bebis ungefär som man kan gå på 
”Bio med bebis”. Mitt i högsommaren ägde 
WALTICs stora publika litterära fest rum , 
ett samarbete mellan Stadsbiblioteket, Inter-
nationella Biblioteket, Författarförbundet 
och tidskriften 00-tal. Då  möttes bl.a. 
Philip Pullman, Jamica Kinkaid, Agneta 
Pleijel och Henning Mankell i Rotundan. 
En magisk kväll som lockade flera tusen 
besökare.

   Men minst lika viktig  är den dagliga 
verksamheten på barn - och ungdomsav-
delningen  med ramsor och sånger , BVC 
grupper, lördagspyssel och  söndagsteater 
(ett samarbete  med Stockholms Estetiska 
gymnasium  där teaterelever i årskurs tre 
dramatiserar sagor för de mindre barnen i 
vårt sagorum – en verksamhet som är inne 
på andra terminen och drar många  barn 
och föräldrar).  Och så satsningen mot äld-
re barn och ungdomar som  skrivarcirklar, 
scrapbooking, konstverkstad  och senast  
SPELET, vårt äventyrs och verklighetsspel 
med gömda nycklar på biblioteket. 

Bygga upp kontakter

   Det allra mesta, om inte allt, av det vi gör 
sker på de allra flesta bibliotek.  Det som är 
nytt är att vi gör mer nu. Mer verksamhet 
helt enkelt. Kanske handlar det om att vi 
har möjlighet att koncentrera oss på vissa 
områden och lämna andra mer därhän. Att 
vara chef i Läsa, och även medarbetare , 
handlar ju i hög grad om att knyta och 
bygga upp kontakter. Det tar tid och krä-
ver envishet! Just nu träffar jag de större 
förlagen i Stockholm för att se hur vi kan 
samarbeta. Som chef för Läsa funderar 
jag också en hel del på varför man ska 
läsa? Ibland tycker jag att vi som arbetar 
på bibliotek har en snäv syn. Det ska vara 
god litteratur och så ska man bli så god 
också! Men litteraturen är så oändligt 
rik, farlig, viktig och mångfacetterad och 
ibland kanske den bara är förströelse  -  
gott så! ”Kulturen välkomnar dig i vilket 
skick du än är” skriver Bob Hansson på 
Kulturförvaltningens hemsida. Gäller det 
även biblioteken?
  Roland Barthes har i alla fall formu-
lerat ett skäl till att läsa som jag gillar 
skarpt:”Litteraturen rymmer allt vetande 
men den är organiserad som fest”. 

Karin Runevad, 
Stockholms stadsbibliotek

Sedan 1 september, 2007 är Stadsbiblio-
teket organiserat i enheterna Läsa, Lära 
och Låna. Kortfattat kan man beskriva det 
som en organisation uppbyggd kring vissa 
processer/arbetsflöden och med ett tydligt 
användarfokus.
 I Läsa arbetar vi lässtimulerande och 
språkutvecklande mot barn, unga och 
vuxna. Det är ett brett uppdrag och omfat-
tar såväl fack- som skönlitteratur.  Vi jobbar 
med de ”fria” barnen och ungdomarna 
(medan samarbetet med förskola och 
skola ligger i Lära) och vi arbetar med att 
utveckla evenemang och program.  I Läsa 
ligger också ansvaret för läslust på webben, 
att samordna bibliotekets webbskribenter 
samt att arbeta med biblioteket som lässti-
mulerande miljö. Den 3 november i år gick 
hela SSB in i en liknande organisation (Läsa, 
Lära och Möta) och vi fick då Läsa-kollegor 
i både söder och norr  -  tillsammans ska vi 
kartlägga och utveckla vår verksamhet. 

Rotundan, Stadsbiblioteket. 
Foto: Alice Thorburn



Grattis till tjänsten som chef för Luna kulturhus! Vilka är de främsta 
skälen till att du sökte tjänsten?

Det främsta skälet till att jag sökte jobbet som chef för Luna 
Kulturhus var att jag är en stor fan av kulturhustanken. Många 
verksamheter under samma tak. Dessutom är Södertälje extra 
intressant med sin spretiga befolkning. Man har en stor del av 1:a, 
2:a och 3:e generationens svenskar vilket gör att det finns ett alibi 
för att tänka i mångfaldstermer och ha siktet inställt på att vara ett 
internationellt kulturhus.

  
I en annan intervju har du kallat dig själv för kulturnörd. Vad lägger 
du i det ordet?

Jag är en kulturnörd i ordets mest positiva bemärkelse.
Jag är en allätare av kultur, allt från böcker till film, konst, opera, 
teater och obskyra performanceuppträdanden. Nörd som ord är 
oftast något negativt men jag tycker att det kan vara väldigt fint 
att vara nörd.

Ska ett kulturhus ha en uppsökande verksamhet? I så fall hur? 
Filialer? Ombud?

Jag tycker självklart att ett kulturhus skall ha en uppsökande 
verksamhet. Redan nu så finns det ju biblioteksfilialer men jag 
skulle vilja utveckla det ytterligare till att vi som kulturhus skall 
synas mer på den idrottsliga arenan. Vi kanske skall bygga upp en 
biblioteksmiljö och låna ut böcker och ge boktips i samband med 
en SSK match. Vi kanske skall ansvara för ett performanceuppträ-
dande i samband med att Assyriska spelar match.

ABM-samarbete – Arkiv, Bibliotek, Museum – har du redan nu idéer 
om hur det kan ske i Södertälje?

ABM-samarbetet är alltid viktigt, kanske särskilt i Södertälje som 
har en så bred folkgrupp att tillfredställa. Jag tror dessutom att 
dessa områden skulle må väldigt bra av att i högre grad samarbeta 
med idrotten. Vi har helt olika uppfattningar om frågor och helt 
olika publik, tänk att få sammanföra detta. Vilken vinst...
 

Biblioteken utvecklas ju snabbt. Vilken inriktning och utveckling ser 
du som viktigast just nu?

Att folkbiblioteken utvecklas vet vi alla men någonstans så tror jag 
att man måste värna extra mycket om folkbibliotekets funda-
mentala grund. Jag tror på att all utveckling är av godo men den 
som hela tiden strävar efter att vara nydanande blir väldigt snabbt 
omodern. Teknik kan vara ett stort hjälpmedel men det förutsät-
ter att de som jobbar med den och bemöts av den känner att det 
är dem tillgodo. Jag tror att folkbiblioteken måste satsa mer på att 
vara människors vardagsrum och inte bli panikslagna när lånesiff-
ror sjunker. Det finns en vinst i att ha många besökare om det ger 
besökaren något. Man kan och ska inte mäta framgång i antalet 
utlånade medier. 

En bok du vill rekommendera?
En av de absolut bästa böcker jag läst är Charles Bukowskis Post-
verket.  Amerikansk undergroundlitteratur när den är som bäst.
___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: Kjell Carlsson
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Daniel Wetterskog


