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Bibliotek och lärcentrum i Älmsta
I den gamla rektorsvillan på Väddö folkhögskola har det första lärcentret i samarbete med det
lokala folkbiblioteket öppnats. Måndagen 15 september invigdes den nya satsningen som är
Norrtälje kommuns utvecklingsprojekt för statens infrastrukturpengar, det sk Vetgirot. I våras
skickades en enkät ut till alla Väddö-bor, som uppmanades att önska sig kurser och
utbildningar. Enkäten gav 500 svar och under våren genomfördes flera av de utbildningar som
man önskat. Vetgirot organiseras av en arbetsgrupp med representanter från  biblioteket,
arbetsförmedlingen, studieförbund, folkhögskolan, utbildningsförvaltningen och intresse-
föreningen Väddö kompetenscenter. Här kommer en studievägledare att finnas vissa tider och
med allas gemensamma krafter ska biblioteket vara tillgängligt även när bibliotekspersonalen
inte tjänstgör. 

Nya biblioteket i Älmsta invigs av Siw Grähs. Foto: Maj-Lis Jansson
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Målet är att biblioteket ska bli en samlingspunkt för Väddöbornas  formella och informella
lärande där biblioteket arbetar med läsfrämjande arbete bland barn och ungdom,
författaraftnar för vuxna, Vetgirot med sin kursverksamhet. Kort sagt en verksamhet som
mycket påminner om hur biblioteken en gång startade -  med utgångspunkt i  studiecirkeln.
En ny föreståndare för Väddö bibliotek har nyligen rekryterats, Karina Engman,
Skolbibliotekarie/Verksamhetschef vid Östra gymnasieskolans bibliotek i Umeå.

Interiör från det nya biblioteket i Älmsta. Foto: Maj-Lis Jansson

Kerstin Ericsson
Bibliotekschef Norrtälje

Nytt bibliotek i Stockholm
Luma biblioteket i Hammarby Sjöstad är Stockholms allra nyaste bibliotek. Det invigdes den
5 oktober i år av kulturborgarrådet Erik Nilsson. Solen sken på byggnaden som tidigare varit
en del av Luma fabriken som tillverkade glödlampor. Det är det första nya biblioteket i
Stockholm på 18 år så det är rätt speciellt. Förra gången det begav sig var när Skarpnäcks
bibliotek invigdes.
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Barnen kände sig snabbt hemma i Luma biblioteket. Foto: Mats Hallgren

Massor av människor hade tagit chansen att titta närmare på detta lilla moderna bibliotek. Det
är enkelt att ta sig dit med både färja över Hammarby sjö och med tvärbanan som har en
station som heter Luma. Entrén till biblioteket är ett café och man kan ta med kaffet in till de
nyaste tidningarna, tidskrifterna och böckerna. Luma bibliotek ligger alldeles vid kajen och
till biblioteket hör även Läsbryggan med utsikt över  vattnet, som kommer att bjuda till sköna
lässtunder och spännande program.

Även de minsta kan låna själv. Foto: Mats Hallgren
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Tanken med Luma biblioteket är att det ska vara en mötesplats i Sjöstaden under temat
”fri tid” med tonvikt på det nya och aktuella. Lånar och lämnar igen gör man själv i automater
och tanken är att personalen därigenom ska ha stora möjligheter att stödja informations-
sökning på nät och i databaser. Invånarna i Hammarby sjöstad ska vara med och utveckla
biblioteket. Biblioteket är 240 kvadratmeter och ska rymma ca 10 000 band Lumabiblioteket
har öppet måndag, onsdag, fredag och söndag, totalt 30 timmar i veckan och har två och en
halv tjänst. Länsnytt önskar Lumabibliotekets personal lycka till med arbetet.

Krister Hansson
Länsbiblioteket

Nytt studiebibliotek i Bro
Fredagen 10 oktober 2003 invigdes högtidligen det nya studierummet i Bro bibliotek. Med
invigningen markerades det påbörjade samarbetet mellan biblioteket och Komvux i stöd för
vuxnas lärande. Studierummet invigdes av Tove Holm, ordförande i bildningsnämnden i
Upplands-Bro kommun. I sitt invigningstal välkomnade Tove Holm det inledda samarbetet
mellan biblioteket och vuxenutbildning. Hon betonade att vi aldrig blir för gamla för att lära
och att biblioteket därför är ett viktigt och demokratiskt forum för att i samverkan med bl a
förskola, skola och vuxenutbildning utveckla och stödja det livslånga lärandet.

Ordföranden i Bildningsnämnden Tove Holm som
inviger studiebiblioteket i Bro
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Utvecklingen av studiebiblioteket i Bro och samarbetet mellan bibliotek och Komvux
befinner sig i ett initialskede. Vuxenstuderandes reaktioner på den startade verksamheten är
positiv och vittnar om ett behov av organiserat och professionellt stöd från bibliotekets sida i
lärandet. Utgångspunkter för arbetet är: vilka behov har vuxna för att kunna genomföra
studier och hur kan biblioteket arbeta för att stödja vuxna i deras lärande?

Studierummet i Bro är till för vuxna studerande av alla slag, inte bara studerande på Komvux.
För närvarande finns i studierummet läsplatser och två studentdatorer. Ett kursbibliotek med
referenslitteratur, huvudsakligen för kommunens vuxenutbildningar på grund- och gymnasie-
skolnivå är under uppbyggnad. Referensbiblioteket skall motverka att tillgången till litteratur
blir ett hinder att påbörja och fullfölja studier.

Studienallen i det livslånga lärandet.

Varje måndag mellan kl 14.00 och 15.00 finns jag i studierummet för att kunna handleda
studeranden i biblioteksanvändning, informationssökning, databas- och
ordbehandlingsanvändning, disposition av arbetsuppgifter etc. Det finns möjlighet till
handledning genom drop-in eller tidsbokning för individuell hjälp. Varannan måndag kommer
även studie- och yrkesvägledare från Komvux att finnas tillgänglig mellan kl 14.00 och 15.00
för rådgivning gällande bl a studieplanering och studiestöd.

Jag återkommer gärna med information om hur verksamheten utvecklas.

Ika Jordansson
Studiebibliotekarie Upplands-Bro
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Solna satsar på film!
Lilla Filmstaden är namnet på den filmavdelning som under hösten byggs upp på
huvudbiblioteket i Solna centrum. Det är ett utrymme på ca 30kvm som nu inreds
för att markera filmens närvaro på biblioteket. Med hjälp av filmisk design, nya
filmer på DVD och video, filmtidningar och böcker, datorer för filmtittande och
redigering vill vi satsa på en ung publik. Det handlar mycket om att samla det material
vi redan har på ett och samma ställe, men också att ge det en tydlig och central plats i
biblioteket.

Vi installerar samtidigt en fast anläggning för filmvisning i Barnens läsrum intill
barnavdelningen där vi både kommer att ha vår knattebio (för 4-5-åringar) och
filmvisning för ungdomar.

Denna satsning är en del av ett större filmprojekt i kommunen. I slutet av november
hålls en filmfestival för barn och ungdomar, och vårt gymnasium ger möjlighet till
filmkunskap som tillvalsämne. I Råsunda låg ju den gamla Filmstaden där svensk film
såg dagens ljus. Och detta arv vill vi nu vara med och förvalta!

Resurserna för detta projekt är naturligtvis begränsade, men viljan är god! Den rörliga
bilden är, vid sidan om musiken, den kulturform som mest lockar unga människor idag,
tror vi. Och då skall den finnas på biblioteken och tas på allvar. Filmen är liksom den
skönlitterära boken berättande, utvecklande, ofta spännande och underhållande. Det är
nog inte bara jag som vid besök på franska folkbibliotek kunnat se med vilken självklarhet
filmerna samsas med böckerna där, och fått en tankeställare. Hur ser fördelningen av olika
sorters medier ut på de svenska biblioteken? Och varför ser den ut som den gör?  Är
proportionerna mellan inköp av böcker, databaser, tidskrifter, musik och film optimal,
med hänsyn till målsättningar och efterfrågan? Skall vi över huvud taget satsa på film på
våra bibliotek?  Vi hoppas nu att genom det här projektet få dessa frågor belysta – och
kanske till och med besvarade!

Projektledare är Per Söder, filmpedagog på Solna kulturskola. Han har tel 0733-561627.

Barbro Borg
Bibliotekschef



7

Årets skolbibliotek
Utmärkelsen ”Årets skolbibliotek” gick i år till en av länets gymnasieskolor. Inför årets
nomineringar hade juryn fått in 22 anmälningar och det var, helt välförtjänt, Värmdö
gymnasium som fick ta emot äran och priset. I motiveringen står det att ”…priset går till en
skola som arbetar klokt och kreativt på att utveckla sitt bibliotek. Hänsyn tas bl.a. till
resurser, bemanning, elevmedverkan och bibliotekets roll i pedagogisk planering och dagligt
arbete.”

Priset som delades ut vid Skolforum i Älvsjö, består av ett författarbesök och ett diplom.
Kalle Güettler, författare och ordförande för Nationella Skolbiblioteksgruppen*, inledde
ceremonin med att retoriskt fråga varför det behövs en utmärkelse som ”Årets bibliotek”. Han
besvarade frågan med att påpeka att överallt där man rustar upp och utvecklar ett nedgånget
skolbibliotek börjar pedagogerna strax se detta som ett oumbärligt centrum för läsglädje och
informationssökning. De märker hur elevernas läsutveckling och personliga mognad
stimuleras av det breda utbud god skönlitteratur som skolbiblioteket kan erbjuda, jämfört med
den lilla rännil böcker som läraren själv har råd att köpa in till klassrummet. Den
gemensamma samlingen faktaböcker och möjligheten att ge elever studiehandledning i
skolbiblioteket ger också enorma samordningsvinster, jämfört med om varje pedagog försöker
bygga upp sin egna lilla bok- och mediesamling. Skolor med ett välförsett och välskött
skolbibliotek har helt enkelt ett ojämförbart pedagogiskt försprång. 

biblioteket, rektorn, skolbibliotekarien och lärarna på skolan. Att verksamheten är väl
förankrad ingår som ett viktigt kriterium vid nomineringarna.

Det var sedan ett stolt och glatt gäng från Värmdö gymnasium som tog emot priset; det var
bibliotekarierna Margareta Holstenson och Karin Runevad, assistenterna Lilian Broman och
Fia Larsson (fn. tjänstledig) och förvaltningschef Ann-Kathrine Stenbeck. Värmdö
gymnasium uppmärksammas bland annat för sitt sätt att arbeta med projektarbetet, det större
och mer självständiga arbete som alla gymnasister genomför under studietiden. De olika
projektarbetsgrupperna bokas in enskilt, och får en litteraturgenomgång och handledning i
deras specifika ämnesområde. Ett grepp som har visat sig vara mycket lyckat.
Bibliotekarierna bokpratar också om skönlitteratur och genomför boksamtal om den lästa
litteraturen, och det hela är väl integrerat och förankrat i undervisningen.

Maud Molander och Gerd Linder från juryn och
Kalle Güettler, ordförande i Nationella
Skolbiblioteksgruppen.

Kalle Güettler betonade också
att det vinnande biblioteket
har utvecklats till ett föredöme
inte bara tack vare en enstaka
eldsjäl, även om det finns en
sådan, utan som ett resultat av
en medveten kultur- och
skolpolitik på kommunal
ledningsnivå och en kreativ
samverkan mellan folk-
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Jury och pristagare. Vid mikrofonen står Margaretha Holstensson

I sitt tal gav Margaretha Holstensson, en av bibliotekarierna, avslutningsvis ett gott råd till
kollegor: Placera en väl fylld boksnurra i lärarrummet och ordna läsecirklar för trevliga och
stimulerande diskussioner arbetskamrater emellan. Det skapar en god stämning och ger flera
positiva bieffekter!

Det är mig veterligen första gången som ett gymnasiebibliotek får utmärkelsen, och
Länsbiblioteket bugar och gratulerar en värdig vinnare av ”Årets skolbibliotek”!

Kia Gumbel
Länsbiblioteket

* Bakom priset står Nationella Skolbiblioteksgruppen. I den ingår representanter för Sveriges Författarförbund,
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, BIFF, DIK-förbundet, Författarcentrum Öst, Sveriges
länsbibliotekarier, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Skolledarna, Skolverket, Statens Kulturråd, Svenska
Kommunförbundet och Svensk Biblioteksförening.

Nationell minoritetspolitik och lokal
biblioteksverksamhet
1999 antog Sveriges riksdag propositionen Nationella minoriteter i Sverige (1998/99:143).
Beslutet innebär att fem grupper erkänns som nationella minoriteter i Sverige. Det gäller
samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Målet för den svenska
minoritetspolitiken är att ge skydd åt de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter
till inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Minoritetsspråken i Sverige är samiska, finska, tornedalsfinska, romani chib och jiddisch. En
del av minoritetspolitiken omfattar som sagt var olika stödåtgärder som i sin tur ska leda till
att dessa språk hålls levande. I det sammanhanget har, enligt min mening, biblioteken en
betydande roll som medaktörer i verkställandet av politiken. Det är ett förhållningssätt som
känns naturligt ur ett biblioteksperspektiv, i synnerhet som den nationella politiken syftar till
att bevara och förmedla nationella kulturarv.
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I vad bottnar då denna tolkning av bibliotekens roll i den nationella minoritetspolitiken? Hur
ser länken till det lokala biblioteksarbetet ut? Det finns förstås många olika sätt att tolka ett
biblioteks uppdrag på. I just den här frågan skulle vi t.ex. kunna slå fast att inte någon av
bibliotekets besökare tillhör någon nationell minoritet och att vi därför inte har anledning att
agera i frågan. Eller också skulle vi kunna säga att jo, en av dessa grupper vet vi finns
representerad bland våra besökare och därför riktar vi oss till just den gruppen. En tredje
tolkning skulle kunna vara att vi, även om vi på förhand inte kan avgöra om en besökare
tillhör den ena eller den andra minoritetsgruppen, väljer att konkretisera och förmedla den
svenska minoritetspolitiken utifrån de lokala förutsättningar vi har. Och så överlåter vi åt
besökaren själv att definiera sin nationella tillhörighet.

Den enhet inom Stockholms stadsbibliotek som jag representerar har valt det tredje
alternativet och vi har anpassat det till våra lokala förutsättningar. I praktiken innebär det att
vi erbjuder bibliotekens besökare tidskrifter på de nationella minoritetsspråken. Det är inte
särskilt storslaget, kanske inte ens rationellt, men det är en handling som visar att vi vill
medverka i förverkligandet av den svenska minoritetspolitiken. Samtidigt är det en signal till
de besökare som mer eller mindre uttalat tillhör någon av dessa grupper att de har rätt att
synas och rätt att ta plats i det offentliga rummet.

Biblioteksverksamheten i Stockholms stad omfattas av en strategisk biblioteksplan. Den är
vår ram och den anger riktlinjerna för hur stadens bibliotek ska utvecklas. Utgångspunkten för
arbetet är att bibliotekets innehåll ska formuleras i samklang med omvärld och användare. Ett
angeläget bibliotek bör med andra ord relatera till och interagera med olika dimensioner av
omvärldar och användare. I det specifika fallet med nationell minoritetspolitik och lokal
biblioteksverksamhet finns en given omvärld i form av den politiska arenan där principerna
för bibliotekets uppdrag utformats. Där finns också de givna användarna i form medborgare
med förankring inom någon av de fem nationella minoritetsgrupperna.

Ett genomgående tema i biblioteksplanen är bibliotekets uppgift att göra det möjligt för alla
medborgare att få tillgång till ett språk. Där står t.ex. att ”Stockholms stadsbibliotek ska
inbjuda till möten mellan kulturer och aktivt arbeta för att undanröja informations- eller
utbildningshinder på grund av etnisk bakgrund eller språk” och att ”Stockholms stadsbibliotek
ska erbjuda litteratur på stockholmarnas olika språk.” Det är ett delikat uppdrag vi har, detta
att tillgängliggöra språket som redskap som för den enskilda människan. För övrigt ett
uppdrag som på intet sätt är unikt för Stockholms stadsbibliotek utan snarare kan ses som en
del av de offentliga bibliotekens gemensamma plattform.

För visst vet vi att det är viktigt att äga ett språk, eftersom tillgången till ett eget språk är
avgörande för den enskilda individens möjligheter att utveckla en egen identitet. Likaså vet vi
att den egna identiteten, både att äga den och att ge uttryck för den, är en förutsättning för en
levande demokrati. Och visst vet vi att det är det som är länken mellan den nationella
minoritetspolitiken och den lokala biblioteksverksamheten.

Annette Johansson
Enhetschef
Stockholms stadsbibliotek
För enheten Hornstull, Årsta och Gröndal
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Till sist…
23 av 26 kommunbibliotek i länet har besparingskrav inför 2004. Flera kommuner tar i och
gör kraftiga besparingar genom att lägga ned biblioteksfilialer, det gäller t.ex Solna,
Sollentuna, Nynäshamn m.fl. Ofta är det integrerade bibliotek som försvinner och tendensen
är att nedläggningen sker i en tvåstegsraket, d.v.s. först blir det enbart barn- och
ungdomsbibliotek och därefter försvinner folkbiblioteket helt. I flera fall måste
skolbiblioteket flytta till andra lokaler eftersom skolan behöver lokalerna till annat.
Samtidigt finns en inriktning ute i landet där gymnasiebibliotek integreras med
huvudbiblioteket och blir det enda biblioteket i kommunen. Det är inte alltid som det
”integrerade huvudbiblioteket” får en central plats i kommunen. 55 kommuner i landet har
integrerade huvudbibliotek. Personligen tror jag att det är enklare och bättre att integrera med
ett lärcentrum eller högskola än med ett gymnasium. Det gäller att inte försvinna i det som
uppfattas som ”huvudverksamheten”. Det är kanske så här vi får det på sikt. Kommunerna
klarar bibliotekslagens minimikrav och etablerar ett integrerat folk-/skol-/högskolebibliotek i
kommunen. Det är dock inte enbart filialer som läggs ned. I Upplands-Bro försvinner
bokbussen och i flera kommuner (bl.a Stockholm) minskas medieanslaget trots att det leder
till uteblivet bidrag från Kulturrådet. Detta är en skillnad mot tidigare år och visar på det
allvarliga ekonomiska läget. Vid ett chefsmöte i höst berättade Inga Lundén och Gunnel De
Geer, med utgångspunkt från sitt arbete i Gävle, hur man är tvungen att både bromsa och gasa
sig ur en kris. Det är bara att instämma. Det gäller att hitta allierade i kommunerna och vi får
inte vara så rädda att släppa in ny verksamhet i biblioteken som faktiskt kan vitalisera
verksamheten och även på sikt kunna ge medborgarna den goda biblioteksservice som vi alla
vill.

Krister Hansson
Länsbiblioteket


