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Var det lättare att protestera på 70-talet? Mindre ”tyst” på biblioteken?
Troligen. I en, möjligen nostalgisk, tillbakablick kan man få för sig att bibliotekens mål och
medel var föremål för en bredare debatt bland de biblioteksanställda. Man yttrade sig. Det
var säkert roligare och tacksammare under en tid när verksamheten expanderade än att som
på 2000-talet diskutera en reträtt: neddragningar, nedläggningar...
Men aktiv personal kan utgöra en motkraft genom att formulera en ny/reviderad biblioteksstrategi och på så vis flytta fram bibliotekets position i samhället. Och då behövs öppenhet,
en sammanhållning och tolerans mot ett och annat övertramp - yttrandefrihet på arbetsplatsen. Och det behövs ett inflöde av nya idéer. T ex genom ännu ett nummer av bis!

BiS årsmöte 2010:
Ny i styrelsen
Tobias Willstedt

Kommande nummer av bis:

bis nr 2 har Afrika som tema. Bidrag av bl a Monica Zak, Gunilla Lundgren, Kerstin Gidfors, Henning Mankell, Lars Seldén, Märta Myrstener, Thore Hem, Johanna Arkåsen. Manusstopp runt 1 maj

Medverka i bis! Välkommen att skicka material till Lennart Wettmark, Rosenbadsgatan 9,
652 26 Karlstad 054-101813. e-post: lennart.wettmark@gmail.com Räkna inte med något arvode...
Artiklar i bis publiceras efterhand som pdf-filer på BiS hemsida och i Globalarkivet enligt Creative
Common Erkännande-Dela Lika - om inget annat avtalats

Vad vill föreningen BiS?
BiS är en socialistisk förening för biblioteksanställda och andra med intresse för biblioteksfrågor. Enligt BiS är det
bibliotekets uppgift att bevara och vidareutveckla demokratin genom att
• stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till information som grund för opinionsbildning och samhällskritik
• utgöra en offentligt finansierad och demokratiskt styrd institution som utvecklas i dialog med brukare och
närsamhälle.
• arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första hand för dem som riskerar att hamna på fel sida om
den växande informationsklyftan
• aktivt erbjuda information och litteratur som utgör komplement och alternativ till det kommersiellt gångbara.
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dessvärre, med den avveckling som nu
sker av välfärden, så är det kanske tänkt
som ett framtidsideal för The Darling
Library?

Förstatliga BTJ-häftena

Ingrid Atlestam kommenterar
händelser och trender

Detta skrev jag på BIBLIST 2007 i en
debatt om BTJ-häftena:
”Det finns mycket att säga om BTJhäftena, men det går inte att komma
ifrån att någon annan motsvarande
inköpsvägledning, som skulle vara
lika rationell och effektiv för ett
normalstort folkbibliotek finns inte, om
man nu inte bara ska följa topplistor,

Inskolade bibliotek?
Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek
enligt förslaget till ny skollag. Efter fjolårets

bokklubbskataloger och den så kallade
kommer att påverka arbetet.”
Hoppas detta är inledningen på en ny

larmrapport om att var tredje skola är utan

bibliotekspolitik, där biblioteken och

skolbibliotek, ändrar regeringen skollagen.

användarna sätts i centrum, inte vinsten och

Men fortfarande är lagförslaget så luddigt

makten!

att Skolinspektionen måste tolka vad ett

överlag. Kanske har skribenterna vuxit upp
utan tillgång till skolbibliotek?
Hur vore det att äntligen slå till
med en normerande lag, med krav på
biblioteksutbildad personal

Libris på BURK?
De högre makterna har låtit meddela:
”Ny nationell bibliotekskatalog - BURK

och djup i mediabeståndet. Att då bara
se till den egna ekonomin och försöka
spara in på antal häften eller använda
andra inköpskällor istället är kortsiktigt
och inskränkt. Arbetstid är också pengar!
BTJs kostnader måste ju fördelas på

skolbibliotek är. Om nu inte hela förslaget blir
stoppat eftersom det tydligen är uselt skrivet

efterfrågan, utan försöka hålla bredd

Biblioteket och vi
Årets första nummer av Ordfront magasin
inleds med en valkampanj för folkbiblioteken

antalet försålda häften, alltså färre häften
leder till högre pris, snålheten bedrar
visheten.
En helt annan fråga är ju BTJs

genom publicering av personliga

utveckling från ett av biblioteken ägt

biblioteksupplevelser. I den första omgången,

serviceföretag till ett vanligt vinstdrivande

under rubriken Biblioteket och vi, berättar

privatbolag. Att SAB-SB sålt ut BTJ är

Kristian Lundberg, Susanna Alakoski och

illa nog, låt oss nu ’solidariskt’ betala för

Doris Dahlin om hur folkbiblioteket påverkat

BTJ-häftena så länge det inte finns något

deras liv.

lika bra alternativ.

Häng på, gör likaledes, uppmärksamma
artikelserien i bibliotekssammanhang!

I vissa avseenden är vi tillbaka i ruta ett
där biblioteken stod när BTJ startades för

och Libris går ihop. I dagsläget finns två

1952 i syfte att rationalisera bibliotekens

nationella biblioteksdatabaser. Libris, som

verksamhet. Men tyvärr är det politiska

drivs av KB, är forskningsbibliotekens
gemensamma katalog och BURK är
den katalog som främst används av
folkbiblioteken. För att underlätta för dem
som använder sig av söktjänsterna har
Kungliga biblioteket och BTJ, påbörjat ett
arbete för att skapa en gemensam, nationell
databas.
Det handlar om att sätta användarna i
centrum. Därför är intentionen att det ska
finnas en sökväg som täcker allt. KB kommer
att ansvara för drift av den nationella
databasen medan BTJ fortsätter att leverera
bibliografiska data och ge service till
biblioteken. Målet är att den nya, nationella
katalogen ska vara klar i januari 2011.
Politiska beslut under våren för KB:s
uppdrag som nationell biblioteksmyndighet
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Välgörenheten åter till makten
”Vanliga dödliga kan också anmäla sig till
’Presidentens Råd’. Det kostar 25.000 dollar
och ger utöver signalvärdet tillgång till
eleganta middagar i förnämnt sällskap av t ex
NYPL:s ordförande och högste chef Paul Le
Clerk”
Så skriver Elsebeth Tank i sin naiva
hyllningsartikel ( BBL 2010:1), eller finns
där någon dold ironi som jag missar, till det
välgörenhetssystem som många amerikanska
bibliotek är helt beroende av. I artikeln
handlar det om New York Public Library. Att
okritiskt beskriva detta fenomen där de rika
finansierar de mindre bemedlades bibliotek,
där rätten till kunskap och information
förutsätter välgörenhet, känns 1800-tal. Men

läget och samhällsklimatet inte sådant
nu att det är möjligt att starta om, eller
få en stark nationell bibliotekspolitik
med en praktik som effektiviserar de
enskilda bibliotekens vardag, såsom BTJ
gjorde från början. I entrepenadens och
outsourcingens tidevarv är var och en sin
egen lyckas smed och skam den som ser
utöver den egna budgetramen”
Nu februari 2010 ryktas att BTJ har
planer på att förändra denna service till
något helt annat, alternativt nedläggning.
Det finns då bara en lösning, nämligen
att en fortsatt inköpsvägledning, typ
Sambindningen, sköts av KB som en del
av dess nya uppdrag!
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Mångkulturalism ifrågasatt
Mångkultur och mångkulturalism är mer
och mer tveksamma begrepp, såväl vad
gäller innehåll som betydelse. Diskussionen
är livlig om det överhuvudtaget är
användbara begrepp eller om de bara leder
till gruppinlåsning och särartspolitik. Mer
lämpliga ord på ingående i debatten är
interkulturell och kosmopolitisk.
Det är för att undvika hela det problemet
som vi i biblioteksvärlden hellre bör välja
begreppet ”Det mångspråkiga biblioteket”
och inte det mångkulturella. ”Mångfaldiga”
går åxå bra och har en ännu vidare betydelse
som kan vara lämpligt att använda i vissa
sammanhang.
Men att fokusera just på den språkliga
mångfalden är att utgå från det faktum att

Det som göms i tö kommer upp
i snö
Tak rasar in, tåg står still, ortopeden är
överfull av brutna människor. Klimatet har
bottenfrusit klimatdebatten, pga avsmältning
som frös inne. Den blåfrusna alliansen
kämpar för att även frysa löneutvecklingen
och utanförskap har blivit till utfrysning.
Måtte tillräckligt många se rött, nu när
det återigen är bevisat att ett jämlikt
välfärdssamhälle är bättre än ett med stora
klyftor. Detta borde höja temperaturen,
åtminstone i valdebatten.
Biblioteket är till för att överbrygga
kunskaps- och informationsklyftor, för att ge
alla en fri och jämlik tillgång till, när ska alla
insnöade politiker och andra makthavare fatta
det?

bibliotek handlar om språk, i första hand att
tillgängliggöra text i alla dess former och
format.
Att landet numera har många språk är
odiskutabelt, liksom att vi har ett officiellt
språk och några minoritetsspråk och massor
av modersmål. Allt detta ska biblioteken
tillgängliggöra och stödja att så många som
möjligt blir så flerspråkiga som möjligt, ty
språklig tillväxt är bra för miljön! Dela inte

Översätt till verklighet och
svenska
Det finns dubbel anledning att påminna
om IFLA:s Internetmanifest nu när Google
tar strid mot Kinas censurkrav och det är
hög tid att alla biblioteksansvariga inser
att den digitala klyftan är en utmaning och
angelägenhet för biblioteken.
Att biblioteken ska garantera allas

in folk i grupper utan bygg ordbroar!

tillgång till internet och kunskap att

Varför är det så tyst i
biblioteket?

använda det slås fast i manifestet, liksom

På BiS senaste styrelsemöte diskuterade
vi varför bibliotekspersonal är så tyst,
varför höjer man inte rösten och protesterar
mot nedskärningar och omorganisationer
eller diskuterar den bibliotekspolitiska
utvecklingen så väl lokalt som nationellt. Man

att bibliotekssekretessen även bör omfatta
datoranvändningen. Av någon anledning finns
manifestet inte översatt till svenska. Hög tid
att göra det och lansera det som ett dokument
lika viktigt som de tre andra manifesten, även
om det ännu inte , till skillnad från de andra,
är antaget av UNESCO

menade att det finns ett stort missnöje och
en frustration över sakernas tillstånd i flera
kommuner, som inte kommer fram, därför att
man inte törs, inte har något forum, värnar om
den personliga löneutvecklingen eller kanske
inte har argumenten, bara känner att något är
fel men kan inte analysera och formulera.
Vi beslöt att detta ska bli temat för
årsmötet och även för ett seminarium vid
årets bokmässa. Men givetvis även en
bloggdiskussion, så varsågod!
Kan vi, vill vi, törs vi?
Nä, inget inlägg på detta på bloggen har
kommit hittills, trots möjligheten att vara
anonym, kom igen kamrater eller skriv i
tidskriften istället!
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Upp till kamp för läsandet!

Visst kan en bild säga mer än tusen ord,
men du behöver orden när du ska berätta det!
Bibliotekarie, bliv vid din läst!

Kära folkbibliotek, vart tog du
vägen?
Det frågar sig Joacim Hansson, professor
i biblioteks- och informationsvetenskap
vid Linnéuniversitetet, i en artikel i
decembernumret av OLM, Ordfronts litterära
magasin Han kritiserar den ideologi som
ligger bakom t ex Malmö Stadsbiblioteks
policydokument ”The Darling library” och
satsningen på stora centrala bibliotek som
multimediala upplevelesecentrum medan
man monterar ner biblioteksverksamheten
i förorterna, även Göteborg används
som exempel på en utveckling som
riskerar folkbibliotekstankens sociala och
demokratiska grundvalar.

När det regnar manna...
Regionbiblioteket Västra Götaland har
fått drygt två millioner från ESF, EU, till
kompetensutveckling för bibliotekspersonal
under rubriken ”Det mångspråkiga biblioteket
- utveckling av interkulturella mötesplatser”.
Läs mer om detta och delta i arbetet genom
att följa och bidra till den öppna mötesplatsen
för alla som vill utveckla ”Det mångspråkiga
biblioteket” http://mangsprak.ning.com/
Även andra kommun- läns- och
regionbibliotek har fått eller är på gång att
söka EU-medel
Men dessvärre räcker det inte att erbjuda
kompetensutveckling, problemet i
många kommuner och stadsdelar är att
biblioteksbudgeten är så snål att det varken
finns möjlighet att delta i erbjuden utbildning

Medianeutral ska den reviderade

eller att sedan ha utrymme, tid och pengar,

bibliotekslagen vara enligt kommande

att använda sig av den nya kompetensen för

förslag, enligt BBL 10/09. Medan den ena

att höja kvaliten i verksamheten. Risken är

larmrapporten efter den andra konstaterar

att alltfler bibliotek hamnar i den negativa

att läsförmågan hos såväl barn som vuxna

spiralen, minskande resurser, mindre

blir allt sämre, föreslås alltså folkbiblioteken

möjligheter till ny kompetens, bristande

svika sitt huvuduppdrag, att vidmakthålla och

utveckling av verksamheten.

utveckla läsandets konst.
Det är med ord och text som vi diskuterar,

För att bryta detta krävs en nationell
bibliotekspolitik och ett statligt ansvar för

inhämtar kunskap, vidareförmedlar,

en jämlik biblioteksstandard som ger varje

förhandlar, lär känna varandra, skapar

bibliotek möjlighet att utvecklas och klara

förståelse och fattar beslut, ja demokratin och

de krav som ett samhälle med ökande klyftor

hela samhället och dess utveckling bygger på

ställer!

språklig kommunikation.
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Varför är det så tyst på
biblioteken?
Lennart Wettmark
Text och bild:

I ett par omgångar har bibliotekspersonalen på Stockholms stadsbibliotek reducerats i antal och
arbetet har omorganiserats, men ingen i personalen vågar artikulera sitt missnöje när press eller
lokal-TV ringer. Varför denna tystnad? En av denna vinters kalla, soliga dagar, en lördagseftermiddag
i anslutning till BiS årsmöte, har ett 25-tal biblioteksanställda samlats i Spelbomskan – Stockholms
stadsbiblioteks lokaler vid Odenplan – med fackliga experter för försöka hitta svaret.
►En panel bestående av Anne Säbom, ordförande i SKTF:s

Birgitta Rydell menade i sin inledning att det inte är så tyst

kultursektion i Stockholm, Birgitta Rydell, samhällspolitisk chef i DIK

omkring bibliotek: KB:s nya roll och bibliotekslagen diskuteras på

och Anna Steen, chef för DIK:s förhandlingsavdelning, hade många av

bloggar i media. Att vi inte hör mer kanske beror på att hälsan tiger

svaren på hur det juridiska ramverket ser ut, men i publiken satt många

still?

tysta och undrade säkert vad man faktiskt törs säga och göra utan att
hamna i onåd, få sämre löneutveckling o.s.v.
Eller det en myt? Är det i själva verket så att de som törs säga

Förs det biblioteksdebatt på arbetsplatsen? När det gäller
Stockholms stadsbibliotek, som av naturliga skäl stod i ett sorts
fokus denna eftermiddag, rapporterade Anne Säbom om positiva

ifrån faktiskt klarar sig bättre i sin jobbkarriär? Att arbetsgivare ser

workshops 2008 inför omstruktureringen, men sedan kom

potentialen hos den som är arg och uttrycker sin kritik? Att det tillför

neddragningar som plockade bort en eller ett par personer ur varje

något till organisationen?

grupp som arbetat tillsammans i workshopen och tog musten ur ännu

Eller är det som någon i publiken menade att de kritiska tolereras,
medan de tysta befordras? Det låter inte osannolikt att ledarskapsteori
betonar det positiva i en kritisk hållning. Men i verkligheten? När

flera. I år är det så dags för nya neddragningar. Nu är folk litet mera
arga, men vågar ändå inte uttala sig – åtminstone än så länge.
Det finns saker att diskutera: på den stora politiska nivån

protestlistor ligger i personalrummet och ingen vågar skriva på? Inte

om offentliga sektorns roll och finansiering, men också mera

kan det väl vara så att de flesta nöjer sig med att gnälla och muttra och

näraliggande, i grunden politiska arbetsplatsfrågor. T.ex. den om det

kanske t.o.m. hålla tillbaka sin kritiska kamrat?

nya sättet att bemanna bibliotek i Stockholm: ambulerande personal

Varför är socialsekreterare modigare?

och bemanningsföretag.

Vad betyder det när ingen utom det utsedda fackliga ombudet blir den

Bemanningsföretag

som hela tiden, i alla sammanhang, är den enda som till sist måste uttala

Särskilt bemanningsföretaget Uniflex diskuterades denna

sig? Varför är socialsekreterare mycket modigare? frågade någon.

eftermiddag; bibliotekarier anställs där med några tusen kronors
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”Hade gärna svarat men jag är rädd om mitt jobb!” (e-post till redaktören)
lägre lön än sina fastanställda kommunala kollegor och utan chans att

man till media har arbetsgivaren inte rätt att efterforska vem som

kunna komma upp i heltider. Dessutom som privatanställda med sämre

läckt information och journalisten ska förstås inte röja sin källa. Det

möjlighet att kritisera.

är genom samverkansavtalet som arbetsgivare och fack ska hantera

”I fackligt hänseende känns det som vi är hundra år tillbaka i
tiden!” sa de fackliga företrädarna.
Allt är ett resultat av en slimning av organisationen, och det kräver

sådana här frågor.
Men som privatperson, när du stämplat ut från jobbet har du
formellt sett frihet att kritisera, kontakta din granne politikern o.s.v.

av den ordinarie personalen att utöver sina vanliga arbetsuppgifter

Sin subjektiva upplevelse får man alltid uttrycka, men man ska vara

också hinna introducera och orientera denna ofta tillfälliga personal.

saklig.

Vad får man göra?
Många andra frågor kom upp som om personalen får lägga ut och
skriva på protestlistor ute i biblioteket (ja, om exempelvis Bibliotekets
vänner tar initiativet - nej, om initiativet kommer från personalen),
biblioteksanslag kopplade till prestationer, grupptryck och subtila
repressalier, som är svåra att bevisa.
Vad får man då göra? Vilka gränser skall man akta sig att
överskrida? Anna Steen inledde med att klargöra vissa saker:
Offentliganställda har grundlagsskyddade rättigheter – och
skyldigheter. Man har yttrandefrihet och meddelarfrihet, men man
får inte skada arbetsgivaren. Man ska vara lojal och utföra det
arbetsgivaren förväntar sig. Man får kritisera, men vad är syftet?
Att förbätttra (tillåtet) eller skada (inte tillåtet) verksamheten? Man
måste ge arbetsgivaren chansen att bemöta/vidta åtgärder. Ju högre
position man har desto snävare är ens handlingsutrymme. Men går

Man kan t ex vara som Siv Widerberg som kom till mötet och var
beviset på att det lönar sig att agera; 7.000 namnunderskrifter stärker
Hornstulls bibliotek väsentligt! Vill vi? Kan vi? Törs vi?
Runt om i landet sitter folk och funderar på det. Osäkert hur många.
Här är i alla fall en person som gör det:
” Jag har egna verkligt hemska erfarenheter från min nuvarande
arbetsplats. Just nu är jag så fruktansvärt tilltufsad, deprimerad och
faktiskt också rädd att jag inte orkar eller vågar skriva om det. Men
jag funderar mycket på hur jag ska kunna göra det i framtiden när
min tidsbegränsade anställning upphör för det känns otroligt viktigt.
I synnerhet som jag känner till liknande fall (alltså: det handlar
om både egna och andras erfarenheter) genom hela yrkeslivet som
offentliganställd i kommun och stat.” (e-post till bisredaktionen 5 mars
2010)
Lästips: SKTFs skrift Låt inte jobbet tysta munnen
innehåller regler för din yttrandefrihet som anställd
– när och hur du kan använda dem. Finns på SKTF:s
hemsida

Jag kan inte skriva någonting...
Tack för inbjudan, men trots att jag har ägnat ganska mycket tanketid åt det här de senaste två veckorna och nu in i det sista, den dag du anger
som deadline, lyckas jag inte få ihop någonting jag tycker duger att presentera i bis
Anledningen till att vi svenska biblioteksarbetare, om jag nöjer mig med ett perspektiv jag känner mig någorlunda säker på, är så tysta inför
de negativa förändringar vi ser i biblioteksvärlden, internationellt och här hemma, är naturligtvis att vi är precis som folk i allmänhet, det vill
säga: fega. Vi är en del av det större problemet, att så få människor ställer sig upp och protesterar eller går till konkret aktion – vad hände med
strejkvapnet, till exempel? – mot försämringar och uteblivna förbättringar. En del av oss, men väldigt få i förhållande hur väl informerade vi är
generellt, sticker ut hakan i den offentliga debatten. Resultatet blir följaktligen klent utanför vår egen krets och innanför kan det hända att den
som yttrade sig snarare blir socialt stigmatiserad av kollegorna än märker av något
understöd.
Jag kan inte, verkligen inte, skriva någonting utifrån Juan och mina upplevelser av
sensommaren och hösten 2007. Det blir bara bitterhet och förakt, ingen kul läsning
alls. Det var inte bara ”en del högljudda aggressiva nätinlägg” som gjorde att vi kände
oss nedtryckta. Det var till att börja med Kjell-Albin Abrahamssons stort uppslagna
försök till karaktärsmord på Expressens debattsida, sedan att upp emot femton ledarskribenter på borgerliga dags- och kvällstidningar inom loppet av en vecka utnämnde
oss till rikssvin, vidare att vi fick ett tiotal hatfyllda mail till vår skoladress, att en
fackrepresentant och vår närmast högre chef var för sig sa till oss att ligga lågt för att inte bli av med jobbet, samt, sist men inte minst, att de kollegor som stödde oss offentligt gick att räkna på ena handens fingrar. Flertalet av våra kära kollegor sögs huvudstupa ner i den tystnadsspiral som
experten på kreativ citatteknik, Kjell-Albin Abrahamsson och hans kompisar i en välkoordinerad aktion lyckades skapa.
I takt med att borgerlig kulturpolitik och borgerliga media avintellektualiserar debatten och fördummar allt fler människor, kommer radikala
tidningar med små upplagor och debattartiklar i tidningar med större upplagor, samt radikala bloggar, och liknande, att betyda allt mindre. Jag
tror vi måste börja om från början med folkrörelsearbetet: gå med i radikala politiska partier, radikalisera de fackföreningar vi är med i, maska,
strejka, sabotera.
Hälsningar
Jonas
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Biblioteket är floden som
söker det stora kunskapshavet
Anisur Rahman
Uppsalas första fristadsförfattare kommer från Bangladesh undan förföljelse från islamistisk milis.
Biblioteken har varit betydelsefulla vänner i Sverige och Anisur ger tillbaka i bl a en serie workshops
på Uppsala stadsbibliotek

►Bibliotek betraktas som ett kunskapsförråd. Utan besökare är

Den störste filosofen i Bangladesh, Aroj Ali Matubbar (1900-

biblioteket bara ett förråd för buntar av pappersprodukter. Det är som

1985) föddes i en fattig bondefamilj. Han studerade bara några

ett parlament i läsarnas republik. En författare är den republikens

månader i byns maqtab* Han förlorade sin far i unga år. Vid 12 års

ambassadör.

ålder auktionerades detta lilla stycke land på två acres som han ärvt

När en författare besöker ett bibliotek, visar det hur läsarrepubliken

bort, eftersom han som minderårig pojke inte kunde betala skatt på

fungerar, hur den uppmuntrar de läsande att lära känna skrivprocessen

jorden. Den nu jordlöse pojken stod inför ännu en kritisk situation,

hos en författare och dennes läsvärld. Författare ses som oskrivna

när en ockrare på orten berövade honom hans fädernegård. Utblottad

väktare av språk.

lyckades Aroj Ali på något sätt växa upp med hjälp av andras

Bibliotek är arenor för författare på samma sätt som parlament och
fullmäktigeförsamlingar är det för politiker. Akademiker har sin plats
i det akademiska liksom varje annan människa i karriären har sin.
Bibliotek är författarens liksom läsarens arena.
Utan en verkningsfull debatt fyller inte parlamentsbyggnaden någon

barmhärtighet och genom att arbeta som lantarbetare. Han var för
fattig för att kunna gå i någon skola.
En varmhjärtad man hjälpte honom att gå igenom småskolan (The
Bangla Primers) Eftersom han var ihärdig fortsatte han att läsa alltmer.
För att stilla sin kunskapstörst läste han på en seriös studerandes vis

funktion. Detsamma gäller ett bibliotek utan besök av författare

alla böckerna på bengali i Barisal Public Library. En lärare i filosofi

och läsare. Författarbesöket i det lokala biblioteket berikar också

vid B M College, Kazi Ghulam Quadir, imponerades av djupet i hans

den aktuella orten. Det hjälper ett bibliotek att ge både social och

kunskaper och förståelseförmåga och hjälpte honom att låna böcker

kulturell upplysning åt denna plats. Det upphöjer följaktligen också

från högskolebiblioteket. På så vis utvecklades hans medvetande. Nu

detta bibliotek. Författare kan spela en större roll genom att ge liv

är han en internationellt erkänd filosof och hans texter är föremål för

åt ett bibliotek genom att delta i program: diskussioner, workshops,

undervisning och studier vid många universitet.

uppläsningar, debatt och annan medverkan. En stor författare är först
och främst en stor läsare. Hur han har utvecklat sin lässmak kan hjälpa
dig att forma dina val av läsning.

Ett bibliotek kan alltså hjälpa en att utveckla sitt medvetande. Denna

Hos en författare återstår mycket att ta upp och dela med läsarna.

på ett bibliotek. Det mörka och det ljusa finns samtidigt i samhället.

Å andra sidan har läsarna mycket att fråga en författare. Detta faktum

Biblioteket står alltid för det ljusa och understödjer det.

ökar antalet besökare i biblioteket och dess antal besök.
En skola som inte har några studerande är onödig. Bibliotek behöver

uppgift kan vara elegantare och enklare genom ett författarebesök

Varje annan plats för att inhämta kunskap i livet har sin avgränsade
tid, tex. har skolan/universitet sina läsår och kursplaner. Biblioteket

läsare. Bibliotek är en skola som inte belastar sina studerande - jag

är som floden. Det måste ha rent vatten. Dess mål är det vidsträckta

menar både besökare och läsare - med examinationer. Det är en

kunskapshavet. Författarens besök sätter både fart på och ger liv åt

skola för studerande som bildar sig själva. Bibliotek skall ses som

floden.

universitet, som undviker alla hinder och kostnader, för den breda
massan som vill uppnå kunskap. När en författare får tillfälle att
möta läsare i biblioteket, ger det liv åt ett universitet för massorna.
Universitetsstudier innebär att uppnå kunskap och få idéer genom
meningsutbyte. Som det öppna universitet biblioteket är måste det
verka i den andan. Ett författarebesök kan höja energin!
Ett bibliotek, universitetet för massorna, erbjuder generöst,
villkorslöst och gratis kunskap. Ett sådant universitet erbjuder inte
betyg utan kunskap som ger skönhet och sanning till livet. Jag skall ge
ett tydligt exempel från mitt hemland Bangladesh.
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Under min första tid i Sverige var bibliotek till stor hjälp och något
som attraherade mig mycket. Jag är tacksam för den hjälp jag fått från
Fisksätra bibliotek och Internationella biblioteket. Jag måste nämna
min biblioteksvän Barbro Steensby-Bolonassos i detta sammanhang.
Jag kom till Sverige sommaren 2008 på ett stipendium från
det svenska författarförbundet. Samtidigt hade jag fått politiska
problem och i Bangladesh kunde man uppleva en militarisering
av administrationen tillsammans med en stark närvaro av militant
islamism i form av bakåtsträvande uppfattningar hos Jamaat-Shibir.

bis #1 2010

När jag tänker på denna besvärliga tid i mitt liv, påminner jag mig
hur den bengaliska poeten Rabindranath Tagore förolämpades av
immigrationsmyndigheterna i California Naval Port i augusti 1929 när
han var på väg från Japan till Kanada. Långt innan denna incident blev
Tagore världsberömd när han 1913 fick nobelpriset i litteratur. Trots
det slungade immigrationstjänstemannen ut många frågor som var
nedsättande att få för en bengal. Efter denna händelse höll Tagore en
presskonferens i San Francisco där han uttryckte sin besvikelse genom
att kalla de aktuella immigrationstjänstemännen för idioter. Han ställde
in sina planerade föredrag i Chicago, San Francisco och New York.
Också Mahtma Gandhi hade det svårt under sin exil i Sydafrika.
Tagore och Gandhi var då världsberömda. Jag är inte en sådan viktig
person.
När jag första gången besökte Sverige, inbjuden av svenska
författarförbundet, 2006 hade immigrations-/tullmyndigheterna vid
Arlanda långa, oväntade samtal med mig med ursäkten att de ville
undersöka mitt bagage. Det tog timmar och jag var trött efter resan
från Mexico via Paris. Jag var besviken. En av dem frågade om
Bangladesh är ett svårt land för poeter att leva i? Jag svarade honom
att jag nu såg att också Sverige är svårt. Jag hade en kämpig tid i
Sverige. Jag arbetade i restaurang, delade ut reklamblad och städade.
Men jag glömde aldrig att jag var författare. Jag besökte biblioteket
regelbundet. De svårigheter jag upplevde hjälpte mig att se på livet på

Anisur Rahman är ICORN gästförfattare i Uppsala.

ett annat sätt och jag återgav det jag såg i min roman ”Oi Andhakar

Han är poet, dramatiker och journalist från

Ashe” (The Dark Sounds) och i några dikter. Jag hade starkt stöd från

Bangladesh. Hans e-post: anisbangla@yahoo.com

mina vänner i författarförbundet, svenska PEN, Solidaritetshuset,
Uppsala kommun, Uppsala universitet och liksom alla media. Till slut
hade sanningen segrat.

När en författare kan erövra en plattform i biblioteket, betyder
det i livet. Samhället måste hållas upplyst. När man i Sverige
förlorar varje tillgång till liv utan ett personnummer eller papper från
migrationsmyndigheterna, så erbjuder sig en del bibliotek (inte alla)
att ställa upp för dessa människor som inte har personnummer eller
väntar på beslut från Migrationsverket utan att ställa frågor. Detta är
en attityd som är ovanlig i andra delar av världen och det borde vara
en förebild för varje sunt och upplyst samhälle.
Bibliotek får inte bli en marknadsplats för att tjäna pengar eller
sälja tjänster. Jag tror dessvärre att en del bibliotek tar entré på en del
författarprogram. Det hör inte ihop med ett biblioteks anda och mål.
Det är inget gott tecken på en välfärdsstat, eller hur?
övers. Lennart Wettmark
*Maktab (mekteb, mektep, meqteb, maqtab), also called kuttab
(Arabic: “school”), is an Arabic word meaning elementary schools.
Though it was primarily used for teaching children in reading, writing,
grammar and Islamic subjects (such as Qur’an recitations), other
practical and theretical subjects were also often taught (Wikipedia)
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Anisur Rahman, första fristadsförfattaren
i Uppsala, är en mångsidig författare och
journalist som i sitt hemland Bangladesh
engagerat sig för de etniska minoriteterna och
deras kultur och mot islamisk extremism och
mord begångna av polis, militär och Rapid
Action Battalion-milisen och
Han är född 1978 och har studerat engelska
och historia vid universitet i Dhaka. Han har
publicerat dikter på bengali och engelska och
översatt Kafka och Ibsen till bengali.
Hans senast utgivna bok är The Absent Poet
and Other Essays - a collection of 40 essays
on aesthetic traditions and socio-cultural
aspects of Bengali poetry and plays.
I Uppsala har han varit värd för en serie
litterära workshops på Uppsala stadsbibliotek
där deltagarna kunnat möta och diskutera
skrivandet med en rad författare som inbjudna
gäster.
Anisur har efter ett första avslag i höstas
beviljats permanent uppehållstillstånd i
Sverige. Uppsala kommun ställer under ett
års tid en möblerad och datorutrustad lägenhet
plus 200 000 kronor till fristadsstipendiatens
förfogande. Stipendiet kan förlängas ett år.
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Några anteckningar om mig
av Anisur Rahman
översä�ning Magnus Dahlerus

Det är inte mig du ser när du ser mig

Det är svårt a� föreställa sig, svårt a� känna,

Poesin gör mi� namn kunnigt i min bok

jag �llhör gruvarbetarens stam

Men inte heller det är jag

jag befann mig i ljus och mörker i skydd av min
gruva

Du hi�ar inte ens spår av mig i mi� visum
Vare sig jag får fristad eller blir utvisad

Leta e�er mig där, glöm karta och land
Bero bra på tro där

Du kan försöka ringa mig på 0700255039

Det mina andetag spelar över här…

Men jag är säker på a� du inte får upp något spår
Du får inte ens tag på mig på mejlen
anisbangla@yahoo.com
Du kan försöka med a� fråga Annika Strömberg i
Uppsala
Hinner du det, med all din brådska?
Oh, nej. Det var inte vad du hade tänkt dig…

Om du verkligen insisterar, får du tag i mig
Om dammet reser sina händer på vägen jag gå�
Om de va�nen jag simmade i öppnade sina dörrar
Om mina ord i vinden ropar hej
och inbjuder dig �ll samtal.

Som en utsprungen kärlek, om du verkligen vill veta.
Oh, poet var är di� hem? Vart ska jag gå?

Poeten Tagore visste: ‘va�en droppar, löven rörs’

När min läsning är slut
Är jag säker, a� du hi�ar mig
Alla mina ‘jag’ spelar i mörker och ljus
i dina klappningar
när ljudet blir �ll i dina händer…

Uppsala: October 2, 2009

Ja, låt dem göra några anteckningar.
*Rabindranath Tagore (1861- 1941) bengalispråkig
förfa�are. Nobelpriset i li�eratur 1913. Tagore var
den förste icke-europé som fick priset.
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Rädda folk- och skolbiblioteken.

Eftertankar vid pappersbokens skiljeväg.
”Less is more” gäller i högsta grad folkbibliotekens framtid. De storslagna och
omdiskuterade planerna på ett nytt stadsbibliotek i Stockholm skrotades med ett enda
pennstreck av kulturborgarrådet, och nedskärningar är det som gäller, även om man
samtidigt moderniserar verksamheten. Hårdast drabbas, i ett nationellt perspektiv, skoloch barnbiblioteken.
Nedrustningen och besparingarna på folkbiblioteksområdet kommer att bli ännu
större 2010. Hela landet drabbas, till exempel i Linköping och Sollefteå ska tio tjänster
sparas och fyra filialer läggas ner. Verksamheten slimmas och effektiviseras, så långt
bara är möjligt.
Samtidigt förändras folkbibliotekens uppdrag och innehåll snabbt. Böckerna,
folkbibliotekens gamla skötebarn, får nu konkurrens av medier som TV-spel, CDskivor, och databaser. Kommunpolitikerna ser här, paradoxalt nog, nya möjligheter till
besparingar.
Till och med den tryckta bokens värde har börjat ifrågasättas, Folkpartiet är så oroat
att en ny bokutredning föreslagits. Nog känns det lite som att stå vid en pappersbokens
skiljeväg.
En av det moderna folkbibliotekets rötter är främjandet av demokratin och spridande
av demokratiska värderingar, men idag talar man hellre om besöks- och utlåningssiffror,
budgetmål, omorganisering, framtidsstrategier och omvärldsbevakning. Och
kommunpolitikerna, de flesta verkar det som, ser folkbibliotekens verksamhet bara som
en Särimnergris som man gärna kan skära i hur mycket som helst, utan att man förstår
vilka konsekvenser nedskärningarna får.
De flesta friskolor saknar egna bibliotek. Standarden på skolbiblioteken överlag
är ojämn och i många fall undermålig. Allt hårdare press ställs då på det lokala
folkbiblioteket: med allt mindre personal ska man tillfredsställa lika många behov som
förr, och helst ännu fler. Att kultur och skola går på kryckor vill politikerna helst inte
låtsas om.
Utan folkbibliotek kommer tusentals svenskar att sakna en bokförsörjare. Och utan
en bibliotekarie att fråga till råds försvinner en inspiratör, en läsande medmänniska,
och en duktig pedagog. Våra skolbarns språkutveckling och fackkunskaper är redan nu
omdiskuterade, med alarmerande resultat i många kommuner: med färre bibliotek blir
de förmodligen än värre. Klassklyftorna kommer definitivt att öka dramatiskt.
Maningen på det nya året till alla kommunpolitiker måste därför bli: Sluta skära ned
på folk- och skolbibliotekens verksamhet. Det är - om inte annat - en kapitalinvestering
på den kommande generationen.

Mats Myrstener, bibliotekarie och biblioteksforskare, bosatt i
Stockholm
bis #1 2010

11

En droppe i havet
Barbro Borg

Artikelförfattaren, tills helt nyligen bibliotekschef i Solna summerar
sitt yrkesliv och konstaterar bl a att nyliberalismens frammarsch inte
gynnat biblioteken

►Jag var 15 år och visste redan att jag

landet. Vi alla nyutbildade kunde välja och

i detta samhälle under utbyggnad och vi hade

ville bli bibliotekarie. Uppvuxen i en av

vraka bland tjänsterna, åtminstone om vi

roligt i personalgruppen! Vi jobbade intuitivt,

Blekinges förrädiskt idylliska småstäder

var flyttbara. Vilken lycklig slump att just

inte minst jag som chef. Målstyrning fanns

såg jag boken, läsningen som vägen ut.

vid denna tid befinna sig just här i livet!

inte som begrepp, lagen om medbestämmande

Avsaknaden av utmaningar, av dofter och

Första uppgiften i Jordbro var att flytta det

i arbetslivet kom först 1976. Nyfikenhet

smaker, av intellektuell stimulans, spänning

lilla, provisoriska biblioteket till nya flotta

och initiativkraft fick ersätta erfarenheten.

och motstånd var mördande i småstadsmiljön.

lokaler, som låg i en högstadieskola i ett nytt

Men arbetet blev en ögonöppnare då det

Kommunikationsmöjligheterna, fysiskt och

komplex. En ny arbetsgrupp skulle svetsas

gällde skillnader och klyftor mellan grupper

digitalt, som vi känner dem idag fanns inte.

samman till ett team. Det var mitt första möte

och människor i samhället, och synen på

Men de 28 bokstäverna i alfabetet fanns.

med miljonprogrammens områden och deras

biblioteket och dess möjligheter som en

Möjligheterna att kombinera dem och sedan

problem med många invandrare, alienation

utjämnande kraft djupnade.

gruppera dem i ord, meningar och stycken - i

och brist på integration. Positivt var dock

all oändlighet, eller åtminstone nästintill. Och

att de flesta hade jobb på en arbetsmarknad

därmed, oberoende av tid och rum, komma

som inte kunde mättas. De sociala systemen
var under
utbyggnad,
inte minst
barnomsorgen.
För mig

åt kunskap, insikter, erfarenheter, estetiska
upplevelser, känslor, en förståelse för andra
människors livsvillkor. Helt enkelt verktyg
för att klara livet, stå ut med det, fördjupa
upplevelsen av det. Att i ett arbetsliv få vara
omgiven av sådana möjligheter, det ville jag.

var detta

kommunen gav fler erfarenheter. Tjugosex år
och chef för ett 60-tal biblioteksmedarbetare.
Var det verkligen en god idé? Kanske
inte för verksamheten, men vilken
utvecklingsmöjlighet för mig! Jag tror man
kan tala om “att växa med sin uppgift”.
Alldeles för få inom vårt skrå har fått den

en främmande miljö, långt bort från

möjligheten!

universitetets akademiska frågeställningar

Innehållet viktigare än formen

och biblioteksskolans kurser i administration
och katalogisering och bokhistoria och t o m
Yngve Lindungs kurs om populärlitteraturen,

Men hur blev det?

som skulle göra oss något mer beredda

Ett miljonprogramsområde

att kavla upp ärmarna och påbörja det

att möta “verkligheten”. Det var bara

I Jordbro öppnades ett nytt bibliotek

mödosamma arbetet med att etablera

1971 som jag blev chef för, direkt efter

samarbete med skolledning och lärare, med

biblioteksskolan. Vid ungefär samma

fritidsgårdsledare, fältassistenter, närpolis…

tid började Rainer Hartleb spela in den

Och naturligtvis med våra besökare, där

första delen i sin serie om Jordbrobarnen.

vissa kom att tillbringa lika många timmar

Biblioteksverksamheterna ute i

på biblioteket som vi anställda. Lärorikt och

kommunerna expanderade i raketfart. Nya

svårt! Jag lärde mig att ungdomar i kollektiv

filialbibliotek öppnades på löpande band.

och ungdomar individuellt var helt skilda

En professionalisering av verksamheterna

saker. När det kärvade som mest bjöd vi

hade inletts där gamla “bibliotekarier”, inte

ungdomarna på kaffe och fika och satte oss

minst på filialbiblioteken i rask takt byttes

helt enkelt ner med dem och försökte öppna

ut mot högskoleutbildade, samtidigt som

upp för dialog. Det var slitigt och tröttsamt

Kulturrådet (och dess föregångare) med

och när skulle vi hinna eller kunna bedriva

sina utvecklingsmiljoner kraftigt bidrog

den biblioteksverksamhet vi var utbildade

till utbyggnad av verksamheterna runt om i

för? Men biblioteket kom att betyda mycket
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Ett halvår som vikarierande bibliotekschef i

Men som småbarnsmamma i Bromma
måste jag få närmre till jobbet. Stockholms
stadsbibliotek såg jag inte som någon
möjlighet: gammaldags, instängt, hierarkiskt.
Den egna bibliotekarieutbild-ningen som
bedrevs på Stockholms stadsbibliotek
upphörde först vid övergången till 70talet. Fram till dess anställdes i princip
inga bibliotekarier “utifrån” vilket ledde
till inavel och instängdhet. Det blev
Solna. Nu släppte jag arbetsledningen,
men som barnbibliotekarie och senare
AV/musikbibliotekarie fanns mycket att
göra och utveckla. Att bidra till bibliotekets
öppenhet - i fråga om attityder, men
också öppenhet mot nya medier och så
småningom mot ny teknik – det ville jag.
En övertygelse om att vi bibliotekarier
inte kan skapa ett eget samhälle. Vi måste
verka i det som finns och vara viktiga för
människor här och nu. Bara genom att vara
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samtida, och ständigt visa på de kvalitativa

och Biblioteksbladet. Titlar som Online-

Alvin Tofflers bok Tredje vågen gjorde ett

alternativen kan vi vara en utvecklingskraft

teknik på alla bibliotek – stora som små;

stort intryck. En livlig diskussion fördes om

för det goda samhället. Klarar vi inte detta

Datatekniken – hot eller löfte?; Med data

folkbibliotekets uppgifter, målsättning, brist

tappar vi också möjligheten att utgöra en

för framtidens bibliotek; Amerikansk

på ideologier bl a med utgångspunkt i Lars

motvikt mot – jag vågar väl nästan inte

undersökning: Kvinnlig äldre bibliotekarie

G Anderssons bok Det mållösa biblioteket.

skriva orden – “kommersialismens negativa

starkast motståndare till ny teknik, anger

Och den viktiga barnverksamheten fortsatte

verkningar” – en företeelse mer aktuell

vad det handlade om. Intresset för ny teknik

att utvecklas och etablera sig i den ofta svåra

än någonsin! Engagemanget i Sveriges

hade jag redan före USA-vistelsen. Jag

kampen om resurserna på biblioteken.

allmänna biblioteksförenings specialgrupp

ställde samman Bibliotekstjänsts första

för AV-media visade sig ligga i tiden. Mantrat

litteraturvägledning om datalitteratur

som vi förde ut var: innehållet är viktigare

1980, Datorn och du: teknik, debatt, lagar.

än formen. Prova nya medier, se vad de kan

Internet fanns ännu inte som begrepp och

tillföra! En inställning som jag tycker är lika

mikroprocessorn, som var en förutsättning för

fruktbar idag. Vi anordnade konferenser, höll

skapandet av persondatorn, PC:n, var ganska

föreläsningar, och jag hoppade in som lärare

nyuppfunnen. “Mikrodatorrevolutionen”

på bibliotekshögskolan i Borås.

kom att bli ett begrepp, en revolution med

Det blev ändå SSB
En dag i slutet av 1987 kom ett telefonsamtal
från Stockholms stadsbibliotek med
frågan om jag ville ha ett nytt jobb. I
Stockholm var det kris med den nyligen
inledda konverteringen av hela den gamla
kortkatalogen till Marc-poster som lades in
i BURK . Tiotusentals nyinköpta böcker på
invandrarspråk låg samtidigt och dammade
igen i väntan på katalogisering innan de
kunde komma ut i cirkulation. Den tidigare
chefen hade hastigt gått bort, 40 år gammal.
Kunde jag komma och ta hand om det hela?
Pigg på nya utmaningar tackade jag ja, utan
något särskilt intresse för katalogisering,
klassificering och indexering, men med stort
intresse för datorisering, problemlösning och
utveckling av personalgrupper. Att samla,
lagra och återvinna information är trots allt
den grund på vilket biblioteken vilar. Och
utan detta kulissarbete klarar man ingen del
av de mer ideologiskt formulerade uppdragen.
Och det visade sig vara spännande:
samarbetet med KB och BTJ i alla frågor

Myntdator på Free Library of Philadelphia 1982

USA

större påverkan på samhällsutveckling och

En viktig erfarenhet på vägen mot det nya

biblioteksutveckling än vad vi då kunde

var ett års vistelse i USA 1981-82, då jag

föreställa oss i vår vildaste fantasi.

med hjälp av pengar från Greta Linders

Åren i Solna var fria och obundna utan

stipendiefond kunde resa runt och studera

arbetsledaransvar och med rent fokus

bibliotek och biblioteksutbildningar. Här

på mötet med biblioteksbesökarna och

hade datoriseringen kommit långt och här

utveckling av de områden jag ansvarade för.

fanns det goda exempel på hur datorerna

Det gav utrymme för att klara av livet med

användes i det praktiska arbetet för att

tre småbarn hemma och också för ett års

förbättra servicen. Diskussionerna i Sverige

tjänstledighet med arbete på Kulturrådet, dit

runt BUMS-systemets nackdelar kändes

jag skaffade rådets första dator 1983, som då

plötsligt inskränkta. Här mötte jag för första

kallades för skrivautomat som kunde ta in

gången också annan ny teknik som fick mig

ändringar i löpande skrift, sortera information

att häpna: e-posten på universitetet, hålet i

kors och tvärs och räkna samman siffror i

väggen där man fick ut pengar (bankomaten),

kolumner – och bäst av allt – i bakändan

ugnen där man värmde kaffet direkt i muggen

på den hiskeliga maskinen kom det ut

utan att den gick sönder (mikrovågsugnen).

färdigskrivna prydliga buntar med papper.

Väl hemma blev det deltagande i seminarier

Ordet skrivare var ännu ett okänt begrepp.

och föreläsningar på temat bibliotek och

Men åttiotalet var inte bara början på

datorer och ett antal artiklar i Bibliofack

marschen in i informationssamhället, där
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runt den bibliografiska beskrivningen. Och
så småningom arbetet inom IFLA:s Division
on bibliographic control, med utvecklingen
av ett helt nytt sätt att tänka runt den
bibliografiska beskrivningen: ett modernare
och mer användarorienterat sätt att beskriva
medier, som vi gav namnet FRBR (Functional
Requirements for Bibliographic Records).
En sen återgång till dessa frågor blev arbetet
som ordförande i Svensk Biblioteksförenings
utvecklingsråd för medier och samlingar
2007-2008, där vår expertgrupp kunde
ge föreningen rekommendationen att
släppa utveckling och ansvar för ett
klassifikationssystem som teknikutveckling
och verksamhetsutveckling sprungit förbi,
och gå över till det stora internationella
klassifikationssystemet Dewey.
Men datoriseringen på SSB handlade inte
bara om att bygga upp en katalogdatabas. Alla
cirkulationsrutiner skulle äntligen datoriseras,
också på alla stadsdelsbibliotek, och alla
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500 medarbetarna skulle få grundläggande
utbildning i datoranvändning. Valet hade fallit
på BTJ 2000 och jag tillfrågades om jag ville

utgör en enorm kompetensbank!
-

dig själv (svårast av allt)

ställa upp som projektledare med ansvar för
logistik, utbildning, länkning och utrullning
av teknik. Jag tror vi öppnade nästan ett

-

viktigare än att arbetsplatsen

ett år. Den stora utmaningen var inte tekniken

ständigt är fullbemannad

utan den pedagogiska uppgiften att få alla
-

och belönande arbete.

Att verka genom andra
Hösten 1994 tillträdde jag som chef i Solna.
Jag hade börjat längta efter att komma
närmre bibliotekens slutanvändare, få jobba
närmre politikerna, helt enkelt på det plan

Tid för kompetensutbildning och
omvärldsbevakning är kanske

nydatoriserat bibliotek i veckan under nästan

medarbetare med på tåget. Det blev ett roligt

Vänta in medarbetarna – bromsa

stadsdelsbibliotek har minskat framför allt
barnens möjligheter att ta del av berättelser.
Och det har naturligtvis främst drabbat just de
barn vi alldeles särskilt vill nå: dem som inte
har föräldrar som tar med dem till biblioteket.
Och skolbiblioteken eller snarare bristen på
skolbibliotek är en katastrof. Bibliotekens
snabbhet att ta till sig de möjligheter som
teknik/internetutvecklingen gav på 90-talet

Uppmuntra medarbetare att knyta

innebar en viktig statusmässig skjuts framåt

nätverk utanför det egna biblioteket

för biblioteken ute i kommunerna. Men

och engagera sig lokalt/nationellt/

idag ser vi teknikens baksida: en ny digital

internationellt/ideellt. Bjud gärna på

klyfta mellan dem som till fullo behärskar

arbetstid för utbildning också inom

nätets möjligheter och kan ta ut den kvalitet

den ideella sektorn

som finns, och dem som fastnar i nät/spelmissbruk, en ny skräpkultur. Kan biblioteken

-

Låt medarbetarna lägga mest tid på

där ideologierna transformeras till praktisk

göra en skillnad där har vi en ny stor uppgift.

det de är bäst på. Helheten vinner

verklighet.

Nyliberalismens framtåg har knappast gynnat

på detta, även om standarden på

biblioteken. Samhällsklimatet har blivit

olika arbetsområden tidvis kan bli

kyligare, det orimliga kravet på att kultur

ojämn

skall vara lönsamt förskräcker. Och en, som

Vad är det då som drivit mig som chef?
Naturligtvis lusten och möjligheten att
förändra och utveckla i samspel med andra,
för kvalitet, bildning och fördjupning.
Biblioteket är i sin grundfunktion en
kommunikativ institution, som rör vid något
väldigt grundläggande: människans basala
behov av kommunikation och samspel, som
i grunden är en förutsättning för utveckling
och överlevnad. Och den arena vi kan erbjuda

jag uppfattar det, nyliberal syn på ledarskap,

-

Ha roligt på arbetsplatsen

-

Effektivitet är inte allt här i världen

handen än att arbeta fram en samsyn i

-

Se till att medarbetarna får ett gott

samlade kompetens. Massmediernas

slut på sitt arbetsliv – får sluta med

utveckling mot förytligande, förenkling och

god smak i munnen

fördumning är nedslående. Som chef har

där det handlar mer om att visa med hela
personalgruppen och ta tillvara medarbetarnas

jag fått lägga ner allt mer tid på försvar för

öppnar för kommunikation både människa till
människa, möten i det virtuella rummet, och
först och sist mötet människa-boken/mediet
där tid och avstånd utplånas.
Att vara chef är i stor utsträckning att verka
genom andra. Det är ofta tålamodskrävande.
Och samtidigt kvalificerar man sig delvis
till ett chefsjobb just för att man vill mer, är
otåligare och vill få saker snabbare gjorda.
Vilken motsättning! En ödmjukhet inför
chefsskapet är viktig. Man kan göra mycket
gott som chef, men också mycket illa. Och
vad mer har jag lärt mig?
-

Var närvarande

-

Upprätta och odla goda kontakter
med kommunledning och politiker

-

Samhället förändras

verksamheten, argumentation för att bibehålla

Se till att uppdraget är tydligt för

Stora samhällsförändringar och

resurserna och lobbyarbete gentemot ledning

medarbetarna. Skriftligt formulerat

attitydförändringar och därmed

och politiker i kommunen.

på alla nivåer

förutsättningar för att driva

-

Ge ansvar och frihet

-

Lyssna på alla kloka medarbetare,
och var beredd att ändra ståndpunkt.
En arbetsgrupp på 30 personer
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Minibiblioteket i Mulle Meck-lekparken i Solna invigt 3 juli 2009

Men vi måste verka i det samhälle så som

biblioteksverksamhet har förstås hunnit

det faktiskt ser ut och ljuspunkter finns: alla

ske under alla mina år i yrket. Den stora

nya, unga, engagerade bibliotekarier med

optimismen från 70-talet började falna redan

gedigna kunskaper, kraft och förmåga att

under andra halvan av 80-talet. Den ännu

orientera sig i en värld jag ibland känner

idag fortlöpande nedläggningen av filialer/

mig främmande inför, med förmåga till
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reflektion och samma lust att förbättra,

överraskande. Besökaren skall möta något

utveckla och arbeta för det de tror på, som

nytt och spännande mest varje gång. Skapa

min generation hade. Och det finns fler och

lust att återkomma! Se till att det fortlöpande

fler indikationer på att allt fler människor

samtalet i biblioteket aldrig tar paus.

vill träffas i bokcirklar, gå på föreläsningar,
filosoficaféer… Och de kommersiella
radiokanalerna pressas tillbaka till förmån
för P1 – och Spotify! Och kan man inte
i samhället ana en allt större tveksamhet
till konkurrensens och kommersialismens

Hypermodern förmedling: Räkna med att

KarmaKult Twittrar
· Under sportlovet händer det en massa
saker på bibblan i Solna C.

strömmande medier och läsplattor är de

· Skrivarverkstad med Cannie Möller,

stora teknikförändringarna den närmaste

speldag. Kom kom! http://tinyurl.se/pe2fw4

femårsperioden. Reflektera över vad denna

5 days ago

teknik innebär för biblioteket och dess

möjligheter?

uppdrag!

· Glöm inte att anmäla er till Twilight-

Och nu då?

Det klassiska biblioteket: Glöm aldrig

kl. 16.30! 3 weeks ago

Barn och unga: Ge högsta prioritet idag och
alla dagar!

någonsin vår historia! Ta tillvara allt det som
varit så bra och byggts upp under så många
decennier. Allt nytt vilar på det gamla!

Vidgat deltagande: Skaffa en policy för
sociala medier och ett förhållningssätt
till dem. De finns för att stanna. Utveckla
den virtuella kommunikationen. Utan att

träffen på Solna biblioteket den 23 februari

· 1 vecka kvar till biopremiär av
“Vildingarnas land”. 1 month ago

Ja, vad kan man göra under ett yrkesliv?

Mest lästa inlägg

En droppe i havet blir det. Men havet

Mitt extra liv- en serieroman av Johan

består trots allt av droppar.

Unenge

någonsin glömma samarbetsmöjligheterna i
närsamhället.
Utveckla biblioteket som samlingsplats:
Skapa riktigt attraktiva rum, oväntade,

STÖD BIS INSAMLING TILL LÄGREN. Sätt in pengar på
pg 335316-6. Skriv Västsahara på talongen.
bis #1 2010
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Barnperspektivet på biblioteken
Lena Lundgren
Ett bra barnbibliotek skall ha delaktiga barn, vara närvarande i barns verklighetoch medievärld
och samverka med andra vuxna runt barnen

►Barnombudsmannens rapport 2009, Kom närmare – om att

-

överbrygga avståndet mellan barn och vuxna, skapade en viss debatt i
medierna när den publicerades i början av året. FN:s Barnkonvention
fyllde 20 år 2009 och BO ville undersöka vilken respekt som visas
barn, hur långt Sverige har kommit efter 20 år och vilka utmaningar vi

en barnrättighetshylla inrättas på biblioteken med
information och medier med anknytning till barns rättigheter

-

en lättläst broschyr för barn om deras rättigheter på
biblioteken framställs och sprids.

har att möta när det gäller barns situation i samhället. BO lät göra en
enkätundersökning bland barn i åldrarna 11 – 14 år om vad de känner
till om Barnkonventionen och om sina rättigheter.

Enkäten
Det dystra resultatet av enkäten var att bara 76 % av barnen kände sig
respekterade i skolan, 47 % på vårdcentralen, 46 % i idrottsföreningen
och, ännu sämre, bara 24 % på fritidsgården och likaledes 24 % på
biblioteket. 2 % av barnen känner sig inte respekterade någonstans!
I medierna trädde den ena yrkeskategorin efter den andra fram
och hävdade att det måste vara fel på frågorna eller att det var för
få barn som ingick i undersökningen. Även på biblioteken väckte
undersökningen diskussion. Vi tror väl att barnen känner sig hemma
hos oss och många menade att frågorna var konstigt formulerade och
att resultaten inte var rättvisande.

Barnperspektivet och barns perspektiv
Det är viktigt att skilja på barnperspektivet och barns perspektiv.
Barnperspektivet är vuxnas tolkningar av barns behov och önskningar.
Barn behöver ombud som tillgodoser deras behov och vi vuxna
måste ta hänsyn till dem när lokalerna planeras, inredningen bestäms,
personalen rekryteras och verksamheten utformas. Men barns
perspektiv är barnens egna uttryckta åsikter och önskemål. För att
få veta vad barn tycker och tänker måste vi fråga dem och ge dem
möjlighet att uttrycka sig i fokusgrupper, i uppsatser, modeller och
andra konkreta gestaltningar.
De flesta bibliotek, kanske alla, har krav på ett barnperspektiv
inskrivet i sina styrdokument. Och de flesta bibliotek anser säkert
att de har ett barnperspektiv. Men det finns många exempel på en
omedvetenhet om vad detta innebär. De kvitton som man får när
man lånar en bok är exempelvis nästan omöjliga att förstå för barn

5-punktsprogram
Många barn trivs på biblioteken, det vet vi av olika undersökningar,
men säkert är det så att inte alla barn blir lika respekterade som vuxna

(även för många vuxna!). Om tillräckligt många bibliotek krävde en
enklare och mera begriplig layout skulle leverantören naturligtvis vara
tvungen att åstadkomma detta.

och inte blir väl bemötta av alla som arbetar på biblioteket och inte
får lika bra hjälp som vuxna. Det kommer ofta fram exempel på det i
fokusgrupper. Med anledning av BO:s undersökning har flera läns- och
regionbibliotek bestämt sig för att under 2010 arbeta för att förbättra
bemötandet av barn och informera barnen om deras rättigheter på
biblioteken.
Arbetet ska inriktas på fem punkter:
-

-

Barn har en del fysiska begränsningar som vi måste ta hänsyn till,
de är exempelvis kortare än vuxna. Oftast (men inte alltid!) är också
hyllorna på barnadelningarna lägre. Men om man skärskådar skyltarna
sitter de ibland alldeles för högt upp eller hänger i taket utom synhåll
för barnen. Två studenter vid BHS, Nancy Petrén och AnnaCarin
Elf, upptäckte att förskolebarnen inte heller ser bilderböckerna i

redovisning av barns andel av bibliotekens resurser och hur

bilderbokstrågen ordentligt. Så som dessa vanligtvis är utformade,

barnperspektivet tillgodoses

med en kant som skymmer den nedre delen av bokens omslag, ser

fortbildning för bibliotekspersonalen om barnkonventionen

information om hur barnkonsekvensanalyser och
barnbokslut kan göras på biblioteken
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Det finns andra exempel på omedvetenhet om barnperspektivet.

kartläggning av barnens ställning på biblioteken med bl.a.

och bemötande av barn
-

Rummet

inte barnen den roliga bilden utan bara pärmens övre del med bokens
författare och titel, som de inte oftast kan läsa. Några bibliotek har
numera uppmärksammat detta och har förvaringsfack med låga
framkanter eller framkant av plexiglas.
Barn har också ett stort rörelsebehov och behöver stora ytor och
på barnavdelningen behövs också plats för barnvagnar och föräldrar.
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Tyvärr finns det flera nya bibliotek där barnavdelningarna är

tryckt upp dessa. Även en genreindelning av skönlitteraturen hjälper

förvånansvärt små och inte alls ger barnen deras behövliga utrymme.

barnen att hitta och genrer arbetar många bibliotek med. Nationella

På barnavdelningen måste det också finnas grupprum för att det ska

genresymboler har utarbetats av samma konsulentgrupp som har

vara möjligt att ta emot barngrupper även under öppettid.

formulerat nya termer för klassifikationssystemet och de säljs av
Eurobib.
Äppelhyllor med material för barn med läshinder är ett annat sätt att

Medierna

underlätta för barnen att hitta sin bok i den form de kan läsa den.

Barn har också en begränsad förståelse för den abstrakta värld som
ett bibliotek utgör. De har svårt att förstå klassifikationssystemets

Bemötande
Att många barn har svårt att formulera sina frågor fick jag många
exempel på i min undersökning av hur barn frågar på biblioteken Barn
frågar – kan biblioteket svara?(2000). Två studenter, som studerade
just mötet mellan personalen och barnen, menade att barnen måste
uppleva det ”sociala mötet” före ”frågemötet”, d.v.s. de måste känna
sig sedda och välkomnade och uppleva att personalen som de möter
är öppen och beredd att lyssna till dem. Det tror jag är en mycket
träffsäker iakttagelse. Många barn är blyga och tvekar att ta kontakt
och det faktum att allt färre bibliotek har en bemannad barnavdelning
underlättar det inte för dem. All bibliotekspersonal måste förstå detta
och inbjuda till kontakt.

Barns perspektiv
En högre medvetenhet om barnperspektivet garanterar ändå inte
att barns åsikter tas tillvara eller att deras önskemål tillgodoses.
Att få fram barnens egna synpunkter fordrar bra metoder och
mera målmedvetenhet. Det finns ändå en hel del bibliotek som
prövar fokusgrupper (som träffas en gång kring ett visst tema),
referensgrupper (exempelvis en klass eller en bokklubb som får tycka
och tänka kring biblioteket vid flera tillfällen) och modellverkstäder
eller uppsatstävlingar inför planeringen av ett nytt bibliotek. I
projektet 2020 Mars Express prövades nya intressanta metoder (se
www.2020marsexpress.se ). Biblioteket i Heerhugowaard i Holland är
ett bibliotek, där barnperspektivet är ovanligt konsekvent genomfört.

Konsekvenser
Ett bibliotek som är bra för barn
-

har ett holistiskt synsätt, d.v.s. ser att barn utvecklas och lär
sig hela tiden i alla sammanhang, att läsning, skrivning och
lärande hänger ihop, liksom lek och lärande

-

ser barn som individer även när de kommer i grupp

-

prioriterar barn med konsekvenser för tilldelning av resurser
i form av ytor, personal och medier

-

har en personal där alla förstår barns behov

-

är roligt för barn!

Ett bra barnbibliotek kännetecknas av barns delaktighet, av att vara
termer och hitta det de söker. Några konsulenter på länsbiblioteken

samtidigt, d.v.s. vara närvarande i barns verklighet och medievärld och

i Mellansverige har formulerat om SAB-systemets avdelningar med

av att samverka med vuxna runt barnen i ett ömsesidigt givande och

enklare ord i ett försök att göra den mera begripliga och Btj har

tagande.

bis #1 2010
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Biblioteken i Porto och andra
nedslag på iberska halvön
Siv Wold-Karlsen

Biblioteca pública municipal do Porto

Siv Wold-Karlsen besöker bibliotek med och utan besökare i Portugal och Spanien, har svårt att få
fram lånestatistik och hamnar slutligen på ett bra franskt bibliotek - men med avgifter
►Porto är en portugisisk stad på ungefär Göteborgs storlek. Som

jag fått inte var en lycklig tillfällighet utan en integrerad del av

Göteborg har Porto ett universitetsbibliotek, som jag inte besökt, samt

bibliotekets politik och praktik. Alla nya biblioteksbrukare-besökare

två kommunbibliotek, det ena från 1833, det andra från 2001. Jag har

kan, om vi vill, få en guidad introduktion till biblioteket.

besökt båda, och tillsammans omfattar de här två biblioteken det mesta
av det jag beundrar, undrar och förfäras över i det jag sett och upplevt
av portugisisk biblioteksverksamhet.
Jag kom till Porto i månadsskiftet september-oktober 2009, och
turistbyrån som börjat med vintertid, var stängt när jag kom dit. Men
polisen vägg i vägg, höll öppet, och här plockade man fram broschyrer
och förklarade att det ena kommunbiblioteket – Biblioteca pública
municipal do Porto – låg på gångavstånd.
Väl framme och inne i biblioteket möttes jag av en byggarbetsplats,
samt biblioteksarbetare som gav mig en lång, rolig, intressant och
välguidad tur genom biblioteket. Som avslutning fick jag en liten
papperskasse full av information om biblioteket, och när jag stavat
mig genom informationen (på portugisiska) förstod jag att bemötandet
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Från klosterbibliotek till nationellt kulturarv
Biblioteket, som var ett kungligt offentligt bibliotek innan det blev ett
kommunalt offentligt bibliotek, kom till 1833, i en liberal period av
den portugisiska historien.
I början av 1800-talet hade den franske kejsaren Napoleon
invaderat Portugal och den portugisiska kungen João hade flytt till
Brasilien. England grep in, och en tid styrdes Portugal av det brittiska
sändebudet Lord Beresford.
1820 gör portugiserna uppror mot den brittiska överhögheten,
kungen återvänder från Brasilien, och 1822 får Portugal en ny
författning, starkt påverkad av franska revolutionens idéer. 1832
börjar den liberala regeringen upplösa religiösa ordnar och göras deras
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egendomar, inklusive många bibliotek, till ett nationellt kulturarv.

en av Europas kulturhuvudstäder. Sitt namn har biblioteket fått efter

Grundstommen i Portos 1833-bibliotek är ett kloster och dess

(1799-1855) – en man som erbjöds bli 1833-bibliotekets första chef,

bibliotek, och biblioteket definierar sig som kulturarvbibliotek och har

men tackade nej.

författaren (romantiken) och politikern (liberal) Almeida Garrett

material från 800-talet och framåt. Biblioteket får besök av forskare
från hela världen, men också av folk i grannskapet som undrar vilka
historier som döljer sig bakom gatunamnen där de bor och arbetar.
Biblioteket har eget bokbinderi och en avdelning som producerar
ljudböcker till synskadade – på beställning.
Mitt i havet av kulturarv, pliktexemplar, bevarande och
specialfunktioner ligger också en liten folkbibliotek-ö. En del av
biblioteket som fungerar som ett vanligt bruks- och lånebibliotek,
men vars verksamhet, än så länge, är rätt begränsad. Till exempel var
det samlade utlånet för 2008: 5.193 böcker, för 2009 (till och med

Almeida Garrett-biblioteket ligger i Jardins de Palácio de Cristal
– Trädgården med Kristallpalatset – en glasbyggnad som också
den uppfördes i samband med firandet av kulturhuvudstadsåret.
Och det var här jag slog huvudet i tak och väggar och krockade
hårt med den andra, mindre roliga sidan av den portugisiska
biblioteksverksamheten. Den som kännetecknas av auktoritära
hierarkier och absurt hemlighetsmakeri.
Jag frågade om jag kunde få se lånestatistiken, och bibliotekarien

september) 3.793.

svarade att det måste hon fråga en överordnad om. Efter en stund kom

Biblioteksstatistik

och definitivt inget man lämnade ut till kreti och pleti.

Orsaken till att jag alls frågade efter lånestatistik var att jag kom

den överordnade och meddelade att lånestatistiken var för internt bruk,
Lite förvånad blev jag. Förbannad var jag redan, efter att ha kollat

från Lissabon och den åttonde internationella public lending right

lite på böckerna i barnavdelningen och överväldigats av serieböcker

(PLR) konferensen. Där hade upphovsrättsägarnas rätt att få betalt

med Blyton-stuk. Bland annat den tjusiga Väninneklubb-serien, också

för varje biblioteksutlån varit en central fråga, vilket hade väckt

den importerad från England och uppställd på serienamn.

intresset för lånestatistik. I Portugal är alla offentliga bibliotek
undantagna från att betala låneavgifter. De enda som ska betala är
arkiven, och deras utlån är ju rätt begränsat. Men om det vore som det
portugisiska författarforbundet, SPA, vill att det ska vara, och endast
skolbiblioteken vore undantagna från betalning, hur skulle det då se
ut? Hur många lån och lånebetalningar kunde det röra sig om?
Under PLR-konferensen arrangerade SPA en utflykt till Cascais,
grannkommun till Lissabon, där vi besökte ett av biblioteken,
det nyaste och mest moderna. Vi fick en guidad tur, men det var
efter stängningstid och vi var många om en guide. Det begränsade
möjligheten att få ett intryck av hur biblioteket fungerar i förhållande
till brukarna, liksom möjligheten att ställa frågor och få svar. Fast jag
fick veta att all biblioteksstatistik kan man
lätt hitt på DGLB:s webbsida.
DGLB är förkortning för Direcção
Geral do Livro e Bibliotecas, ungefär:
Överstyrelsen för bok och bibliotek.
DGLB kom till redan 1980, men då som
Institutet för bok och bibliotek. I sin

Bokurval
Det här har varit en rätt vanlig syn på portugisiska bibliotek jag
besökt: Serieböcker, Disney samt några äldre författare som Disney
snott sina stories från, som Collodi och hans Pinocchio.
På frågan: Skräpkultur åt barnen? – verkar portugisiska bibliotek
svara ett rungande Ja!
Här är det många som gillar Väninneklubb-böckerna, och biblioteket
ska väl ge kunderna det de vill ha – tyckte man på barnavdelningen på
Almeida Garrett-biblioteket.
Fast riktigt så enkelt och entydigt är det heller inte.
I Porto har de två biblioteken, 1833-biblioteket (som också har
en barnavdelning) och 2001-biblioteket, utarbetat ett gemensamt
barnbibliotek-program för 2009-2010, och det är ett program som
tyder på att man vill ge ungarna något mer än Disney och Blyton.
På en biblioteksfilial i Lissabon fick jag vara med när ett gäng
förskolebarn illustrerade berättelser de lyssnat till. Det var livat och
roligt, och en av de få gånger jag sett barn på biblioteket. På 2001biblioteket i Porto såg jag inte en enda unge, och biblioteket verkade

nuvarande form, som ett statligt verk

mest fungera som en extra läsesal för universitetsbiblioteket.

under kulturdepartementet, har det funnits

Bibliotekspolitik

sedan 2007.
Vad DGLB egentligen sysslar med, har
jag inte riktigt förstått, och jag har heller inte lyckats hitta statistiken
(fast jag fått hjälp av flera bibliotek) Och så kom det sig att jag började
samla på lånestatistik från bibliotek jag besökte.
1833-bibliotekets statistik är fint ordnat enligt UDK-klassifikationen:
556 utlånade filosofi- och psykologi-böcker, 704 sociologi- och
samhällsvetenskap … . Men på grund av bibliotekets speciella
karaktär är statistiken kanske inte så representativ, så jag
hoppades på mer representativ statistik från det andra och nyare
kommunbiblitoteket: Biblioteca Municipal Almeida Garrett. Det här
biblioteket kom till 2001, i samband med att Porto utnämndes till
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I Encontramento, en stad med ca 20.000 invånare, belägen mitt mellan
Lissabon och Coimbra, satt jag en hel dag på biblioteket. Öppetiderna
var tre timmar på förmiddagen och tre timmar på eftermiddagen, med
ett par timmars middagsstängt däremellan.
På barnavdelningen satt en bibliotekarie alldeles ensam hela tiden.
På vuxenavdelningen var vi tre biblioteksbrukare. Två av oss läste
tidningar. Den tredje satt med sin bärbara dator. Bibliotekets fyra
icke-bärbara datorer stod oanvända, och själva lokalerna var heller
inte särskilt inspirerande. Men personalen visade sig vara ett under av
välvilja och kunnighet.
Det var dagen efter det portugisiska parlamentsvalet, och jag
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behövde hjälp för att tyda tidningarnas kommentarer och analyser
av valutgången. Och hjälp fick jag i massor – muntliga förklaringar,
broschyrer och informationsmaterial.
Några dagar innan hade jag, på huvudbiblioteket i Lissabon, fått
samma professionella och vänliga hjälp, samt en riktigt intressant bok

1965 upplöste Salazar-regimen det portugisiska författarförbundet
och stängde dess lokaler.
Orsaken var att pristagaren i en romantävling, Luandino Vieira,
visat sig vara pseudonym för en man dömd till fjorton års straffarbete
för påstådd subversiv verksamhet i Angola.

om portugisisk politik och partisystem efter Nejlikerevolutionen 1974.
Mitt intryck är att det är fullt av kunniga och entusiastiska
bibliotekarbetare på portugisiska bibliotek. De har både visioner och
vilja att skapa bättre bibliotek, men det saknas en del förutsättningar,
och framförallt saknas biblioteksbrukare och kontakt med potentiella
biblioteksbrukare.
Det behövs en vettig bibliotekspolitik, samt organisationer som kan
samordna biblioteksverksamheten och få politiken att fungera. Jag
tror DGLB (överstyrelsen för bok och bibliotek) och i viss mån BAD
(föreningen för bibliotekarier) är tänkt att vara de här nödvändiga
organisationerna. Problemet (som jag ser det) är att när man kommer
på DGLB- och BAD-nivå, slår de hierarkiska och auktoritära
strukturerna till för fullt. DGLB och BAD verkar för folkets bästa,
men verkar inte vilja att folket, inklusive fotfolket på biblioteksgolvet,
ska lägga sig i. När vanligt folk (som jag) ställer frågor, är man både
ovan och ovillig att svara, och både DGLB och BAD verkar vara
förlamade av inre hierarkier.
Jag vet förstås inte, men jag tror de här hierarkierna och slutenheten
kan ha en del med Portugals historia att göra. Diktatur främjar inte
demokratiskt samarbete och öppenhet, analfabetism främjar inte
ett aktivt och allmänt bruk av biblioteket. Och både diktatur och
analfabetism har en tendens att hänga kvar, också när de formellt inte
längre finns.

”Portugal är inte ett litet land”
På den gamla goda tiden, när Portugal styrdes av Salazar, katolska
kyrkan och säkerhetspolisen (PIDE) var ett av regimens slagord:
Portugal är inte ett litet land.
Som illustration använde man en karta där Angola och Mozambique
lagts till Europa, från Portugal och ut över Spanien, Frankrike,
Tyskland, Polen … .
I sin bok Portugal. 50 anos de Ditadura <Portugal 50 år av
diktatur> (1975) använder António de Figueireda den är speciella
Portugal-kartan som omslagsbild.
António de Figueireda föddes i Portugal 1929 och utvandrade
1947 till Mozambique, där han var aktiv i demokratirörelsen. 1959
greps han av PIDE och skickades till Portugal, men lyckades därifrån
komma sig till England och började arbeta som journalist och
författare.
I förordet till Portugal-boken konstaterar han att han är en riktigt
typisk portugis, eftersom tre av hans fyra far- och morföräldrar var
analfabeter.
I sin bok om portugisisk litteratur Oceanernas oro. Bergens tystnad
(1997) kommenterar Arne Lundgren hur det är att vara författare i ett
land som Portugal:
Hur når man ut till människor som inte läser, inte har råd att köpa
böcker eller tvingas sluta skolan i förtid och inte kan läsa.
Och hur förhåller man sig till censuren.
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På bibliotekssidan verkar man inte ha haft någon formell organisation
förrän 1973, då BAD, förbundet för Bibliotekarier, Arkivarier och
Dokumentalister, bildades.
Något av det första BAD gjorde, var att arrangera en bibliotekskurs
i Mozambique, en månads tid i januari-februari 1974.
Då hade kriget pågått i många långa år, och det var bara några
månader kvar till Kaptensrörelsen och Nejlikerevolutionen som satte
punkt för Portugal som kolonialmakt.
Den portugisiska kartan har krympt till normalstorlek och Portugal
EU-europeiseras.
På bibliotekssidan har vi, förutom BAD, fått Institutet (senare
överstyrelsen) för bok och bibliotek, och både BAD och
DGLB har med bra argument och analyser försvarat biblioteket
och gratisprincipen – inte minst mot EU-direktiv och EUkommersialisering.
Fast de verkar anse att bibliotekspolitik är en organisationsintern
sak, och inget man delar med sig av till kreti och pleti, och inte ens till
de som befinner sig längst när i den organisatoriska hierarkin.

Partipolitik och bibliotekspolitik
I det portugisiska riksdagsvalet 27 september 2009, var det tretton
partier som ställde upp. Fem av dem kom in i riksdagen, och det var
de samma fem som redan satt där.
Bland de övriga, parlamentariskt orepresenterade partierna, finns ett
Folkligt-Monarkistiskt parti, ett Nationellt Förnyelseparti, Rörelsen
Förhoppning Portugal och Rörelsen för förtjänst/värde (mérito)
och samhälle. Det finns också en Ekologisk och Humanistisk front,
samt flera partier med arbetare och/eller socialism/kommunism i
namnet. Bland annat De portugisiska arbetarnas kommunistparti
– maoistpartiet där Manuel Barroso började sin politiska karriär. Han
bytte snabbt parti till det Socialdemokratiska partiet (PSD) som är ett
nyliberalt parti, och blev dess ledare samt Portugals premiärminister,
innan han 2004 blev ordförande för EU-kommissionen.
Sedan 1975 har PSD och PS-socialistpartiet varit de två
regeringsbildande partierna som har växlat om att sitta med den
politiska makten.
Resultatet av 2009-valet var att socialistpartiet förlorade sin absoluta
majoritet, och nu har bildat ett minoritetsregering där ministrarna
antingen tillhör PS eller är partipolitiskt obundna.
Man har alltså inte försökt bilda någon vänster-koalition med
Vänsterblocket (Bloco de Esquerda-BE) och/eller CDU, som är en
koalition mellan det gamla kommunistpartiet, PCP, och PEV, som är
ett ekologiskt-grönt(verde)-parti.
Fem av sjutton ministrar är partipolitiskt obundna, däribland
Gabriela Canavilhas, som är kulturminister och yrkesmusiker – samt
en av fem kvinnor i regeringen.
I den tidigare PS-regeringen, från 2005, var kulturministern också
partipolitiskt obunden – och professor i litteratur. 2008 ersattes hon av
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en PS-ansluten jurist.
Huruvida minister- och regeringsbyten betyder något för kultur- och
bibliotekspolitiken, vet jag inte.
Det enda jag vet är att socialistiska regeringar – och presidenter
– har försvarat biblioteket och gratisprincipen. Troligen påverkade av
DGLB och BAD.

Gratisprincip eller fattighjälp
Från Porto tog jag tåget riktning Paris, men blev oförhappandes kvar
ett dygn i gränsstaden Hendaye. På den spanska sidan ligger Irun,
på den franska Hendaye, och här är vi i baskerland. Alla gatuskyltar
är tvåspråkiga, på baskiska och franska, och biblioteket har lagt till
spanska och blivit trespråkigt.
Biblioteket i Hendaye är en sann fröjd. Ett levande bevis på
att det finns arkitekter med förmåga att förena det sköna med det

Författarföreningen kunde i och för sig tänka sig vissa undantag:
Skolbarn och mycket fattiga vuxna kunde få sina boklån betalade av
stat eller kommun, men man ansåg gratisprincipen vara skadlig och ett
hot mot upphovsrätten.
Desutom, sa författarföreningen: I praktiken är gratisprincipen mer
eller mindre avskaffad, eftersom de flesta kommunbibliotek redan tar
betalt och kräver en årsavgift av låntagarna.
Inte alla författare höll med om betal-lånens välsignelse, och några
publicerade samma år en motbok: Att låna (en bok) är inte att stjäla
(från författaren) - Prêter (un livre) n’est pas voler (l’auteur).
Sedan 2003 har Frankrike en biblioteksersättning som bygger
på PLR-direktivet och upphovsrätten, betalas via stats- och
kommunalskatt, delas lika mellan författare och förläggare, och
administreras av organisationen Sofia.
Sofia var en av deltagarna i den åttonde internationella PLRkonferensen i Lissabon 2009, och när vi
besökte biblioteket i Cascais ställde Sofiarepresentanten några frågor, bland annat
om eventuella betaltjänster.
Svaret var att på biblioteket är allt gratis,
inklusive för sent återlämnade böcker.
Och så lade bibliotekarien till, som en
förklaring: Här är folk fattiga.
Så är det. Folk är fattiga – och hur hanterar
biblioteken det?
Biblioteket i Hendaye (liksom många
bibliotek i Tyskland) hanterar det med
att ge fattigt folk en stigmatiserande
särbehandling. Biblioteket i Amsterdam
låter endast folk som kan betala för sig
bli låntagare (se artiklar i bis, 2009:3 och
2009:4)
Biblioteket i Cascais (liksom alla
portugisiska bibliotek, tror jag) håller
gratisprincipen i hävd. För detta förtjänar

funktionella, bibliotekarier med kvalitetskriterier som utgångspunkt
för mediaurvalet, samt biblioteksbrukare. Biblioteksbrukare i alla
åldrar som verkligen använder sitt bibliotek.
Det finns bara en liten hake: Det är inte gratis att låna böcker på
biblioteket i Hendaye.
För vuxna som bor i Hendaye kostar det 15 euro per år, för vuxna
som bor utanför Hendaye 20, och för turister kostar det 10 för max 3
månader.
Gratis är det för barn och studerande samt för fattiga som kan bevisa
sin fattigdom genom att vara inskrivna på arbetsförmedlingen och/
eller vara socialhjälpsmottagare.
I mars 2000 publicerade 288 franska författare ett öppet brev där de
krävde förbud mot gratis bokutlån på biblioteket.
Med stöd i EU:s PLR-direktiv från 1992 samt en fransk lag från
1957, krävde författarna, och deras förläggare, betalning för boklånen
och de ville ha betalt av boklånarna. Direktbetalning ansågs stärka

det portugisiska biblioteket, på alla politisk
och administrativa nivåer, stor tack och heder.
Fast gratisprincipen ska inte upprätthållas därför att folk är fattiga.
Gratisprincipen ska upprätthållas därför att den är ett försvar för
sociala- och kulturella rättigheter och ett skydd mot godtycklig
välgörenhet.
”De har till och med välgörenhet” – sjunger Bella Ciao-gruppen i
den italienska visan om herrarna och makten. Och fortsätter trosvisst:
”Ändå sen en tid tillbaka är herrarna rädda”.
Jag vet inte det. Vad jag vet är att mång en makthavare sen en tid
tillbaka jobbar hårt på att avskaffa sociala och ekonomiska rättigheter
och ersätta dem med nådegåvor och välgörenhet.
I den kontexten är viktigt att försvara gratisprincipen. På biblioteket
och annorstädes.
Göteborg, februari 2010

moralen och höja respekten för upphovsrätten.
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BiS-historier
ur Jubileumsboken
”Utställningar omskrivs ofta i de första årgångarna, inte
så sällan gäller det utställningar som stoppats av politiker
eller höga tjänstemän. Det mest uppmärksammade fallet var
FNL-utställningen på Solna stadsbibliotek som kulturnämnden där inte ville tillåta, vilket föranledde BiS hittills enda
demonstrationståg”

Ingrid Atlestam. Kapitlet Fyrtio år i vänsterfil

”De snälla, ordentliga bibliotekarierna som hade dominerat på biblioteksarbetsplatserna utgjorde fortfarande
majoriteten när de nya ’radikala’ eller ’samhällstillvända’ kollegerna kom ut på arbetsmarknaden. De
välkomnade något försiktigt de nya krafterna, vilka
somliga insåg behövdes för att få fler kunder (förlåt,
låntagare) till biblioteken”
Olaf Berggren kapitlet Till BiS 40-årsjubileum - minnen och annat

fram
”... Långhåriga figurer med ryggsäck och Palestinasjal cyklade runt i stan. Om lördagrna stod dom med
insamlingsbössor och plakat på gågatan och utanför
bolaget. Sicket folk...BiS-mötena var fortfarande
tätbefolkade och i synnerhet den tillhörande festen
på lördagaftonen. Massor av bisare, och åtskilliga
hangarounds som inte flytt från stan som under andra
helger...”
Ulf Larson i kapitlet Alla dessa möten

”Var det inte det vi höll på med överallt på sjuttiotalet? Att
Hitta Alternativ! Alternativ jul, alternativa barndeckare,
alternativt godis (=nyttigt),. Som jag minns det så lästes det
massor och skrevs massor av annontationer om böcker vi
tyckte var värda att uppmärksamma...”
Sara Lindwall i kapitlet BiS på alternativjakt

”Initially a small BiS delegation visited South Africa and linked up
with the anti-apartheid activists from the Library and Information
Workers Organisation (LIWO) As the links strengthened between
the organisations, discussion turned to ideas about ways to effect
school library development in South Africa and how that might be
achieved through ongoing collaboration activities”
Jenni Karlsson i kapitlet Library practice for young learners
(LPYL)
”Kanske kan vi förenas över generationsgränserna och tillsammans markera att vi inte är McDonalds eller Akademibokhandeln.
Vi skall freda vår verksamhet från mainstream-ekonomismens framfart och därmed bjuda in alla. Praktiska små och vardagliga åtgärder som avskaffande av övertidsavgifter och biblioteksshoppar
går hand i hand med stora mål. Arbete för ökade kontaktytor med
omgivande samhälle är ett sådant mål. Vi är offentliga sektorns
största garant för ett fortsatt demokratiskt samhälle. När skall vi ta
makten över diskussionen och framhäva vår funktion?”
Lina Ydrefelt i kapitlet Folkbiblioteken - viktigare än någonsin

22

hi

Köp boken via
Bibliotekstjänst,
Adlibris eller Bokus - eller
direkt från BiS:
ingrid.atlestam@gmail.com
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BiS på mässan
The Daring Library
Varför är det så tyst på biblioteken?

Är det kärlek biblioteken behöver eller är
det mod? Om biblioteken älskas av alla och
älskar alla, reduceras de då inte till harmlösa
distributörer?
Kan biblioteken spela en annan mera
aktiv roll i samhället, som försvarare av
yttrandefriheten, kanal för de oppositionellas
åsikter och de tystas röst?
Författaren Göran Greider och journalisten
Annina Rabe tänker högt
Arrangör: BiS Bibliotek i Samhälle

mtid

Annina Rabe
Foto:Jennie Smith

istoria

BiS övriga närvaro handlar
mycket om vår kampanj för
Västsaharas barn.
se sid 15!
Vi kommer att finnas på
Internationella torget i någon
form hoppas vi. Om vi har
råd...

Göran Greider
Foto: Lotta Törnroth
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Om Solzjenitsyn
och en studiecirkel
i rysk/sovjetisk
skönlitteratur
Mats Myrstener

Deltagarna i ryska litteraturcirkel påArbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek 2010,
Fr.v. Kalle Laajala, Lâle K. Svensson, Mats Myrstener och Arne Högström

►När jag för många år sedan intervjuade Olof Lagercrantz (det var

sig kritiskt mot Stalin i ett brev till en kollega. Under de åtta åren han

i samband med utgivningen av den fina boken Konsten att läsa och

tillbringade i sibiriskt fångläger förde han ständiga anteckningar, som

skriva) sa han att han inte trodde en författare hade möjlighet att

låg till bakgrund för hans detaljrika skildringar av fånglägren, den s.k.

påverka samhället ”på kort tid”. Påverkan låg istället på längre tid,

Gulagarkipelagen. Utan Solzjenitsys vittnesmål och detaljrika böcker

ibland på mycket lång tid, och han menade att författare som Dante,

hade avslöjandet om förhållandena i lägren säkert låtit vänta på sig.

Joyce, Flaubert eller Dickens faktiskt påverkar oss än idag, globalt

Hela tillkomsten till Ivan Denisovitj, och den komplicerade

eller i respektive språkområde. Det kan ju låta förtröstansfullt för oss

publiceringen av boken i Sovjet, under tövädersperioden då Nikita

som arbetar med det tryckta och skrivna ordet, eller hur?

Chrustjev var regeringschef, skildras i En kalv med eken stångades.

Några författare hade emellertid politiskt genomslag redan under

Manuset skickades fram och tillbaka mellan Solzjenitsyn och

sin livstid: Zola under Dreyfusprocessen, även Den stora gruvstrejken

redaktören Alexander Trifonovitj där varje ord i texten vägdes på

blev uppmärksammad och ledde till förbättrade förhållanden för

guldvåg. Hela arbets- och publiceringsprocessen är fascinerande

gruvarbetarna i Frankrike; Sartre och Victor Hugo levde mitt i

beskriven. Redaktören vet att han har en betydande författare på

politiken fastän hundra år skiljde dem åt; liksom Dante på sin tid, eller

kroken, men hur mycket ska man våga publicera? Varje ord, varje

bröderna Mann i Tyskland. Ivar Lo-Johansson påverkade avskaffandet

mening vägs och vrängs, diskussionerna som förs handlar i högsta

av statarsystemet 1945 och Sara Lidman påverkade med sitt

grad om litteraturens ställning i samhället, om yttrandefrihet kontra

engagemang vår syn på gruvstrejken i Malmberget 1970, samt synen

lojalitet mot statsmakten. Om människans värdighet och rätt att göra

på rasismen i Sydafrika.

uppror.

En författare som definitivt spelade en enorm roll för

Solzjenitsyn arbetade då som matematiklärare i Rjazan utanför

kommunismens och Sovjetunionens omkullstörtande var Alexander

Moskva, medan hans stora arkiv av anteckningsböcker förvarades i en

Solzjenitsyn. Hans långa väg till debuten vid 44 års ålder 1962 med

lägenhet i Moskva. Det kom som en chock för honom när hela arkivet

den lilla fascinerande romanen En dag i Ivan Denisovitjs liv har

plötsligt, efter ett anonymt samtal som röjde gömstället, beslagtogs av

skildrats i hans självbiografiska bok En kalv med eken stångades. Den

KGB.

boken är spännande som den värsta thriller-berättelse.
Solzjenitsyn arresterades första gången 1945, sedan han uttalat
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Men Solzjenitsyn var en överlevare, åtta år i det bistra sibiriska
klimatet hade lärt honom att ”en klok räv måste ha många gryt”.
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Hans märkliga, bistra humor genomsyrar allt han skriver,
trots det fasansfulla innehållet. Han hade lyckligtvis kopierat
stora delar av sina anteckningar till skildringen av Gulagarkipelagen, varav många som vi vet smugglades ut till väst av

Alexander
Blok

den svenske journalisten Stig Fredriksson. Han hade lärt sig hur
sovjetsystemet arbetade i det fördolda, och han hade lärt sig de
små kryphål som fanns, som han också utnyttjade.
Idag är Solzjenitsyn en av de mest lästa författarna i Ryssland.
I höst kunde vi i svensk TV se den uppmärksammade ryska
dramatiseringen av romanen Den första kretsen, som handlar om
en grupp forskare som hålls fängslade efter kriget, för att arbeta
som medhjälpare och informatörer till sovjetregimen.
I en annan stor sovjetroman, Anatolij Rybakovs Arbats barn
spelar diktatorn Josef Stalin en huvudroll. Det är en stor trilogi,
varav bara första delen märkligt nog finns översatt till svenska.
Den utspelas på 1930-talet, med en grupp ungdomar kring det
idag lyxiga turiststråket Arbatgatan, i centrum. Huvudpersonen
arresteras för ett skämtsamt uttalande i en skoltidning om
”marxistisk bokföring”, och skickas i exil till Sibirien, något som
även drabbade Rybakov.
Stalin framstår i Rybakovs roman som en slug despot, som

Tjingiz
Ajtmatov

ständigt putsade på sin egen historieskrivning. Han litade bara på
några få förtrogna, och undanröjde hänsynslöst alla motståndare.
Romanen förs fram till andra världskrigets start. En tredje stor
sovjetroman, Vassilij Grossmans Liv och öde, publicerad i
Sovjetunionen först 1988, 24 år efter författarens död, utspelas
helt under det stora slaget vid Stalingrad, där krigslyckan vände
för Adolf Hitler. Det är en väldig kollektivroman, i sann rysk
romantradition, med flera hundra personer nämnda. Grossmans
många anteckningar från slaget har använts av historiker som
Anthony Beevor, när historien om ”det stora fosterländska

Alexandra
Kollontaj

kriget” skulle skrivas.
1969 hade Solzjenitsyn uteslutits ur författarförbundet, Den
första kretsen hade utkommit i England året innan. 1970 fick han
Nobelpriset i litteratur, men kunde aldrig motta det i Stockholm,
det ledde istället till att författaren utvisades med sin familj 1974
till Schweiz. Hans stora romaner hade skrivits långt tidigare,
från 1950-talet och framåt, men kampen mot censuren var som
att ständigt balansera på en knivsegg. Solzjenitsyn beskriver
det närmast raljant i memoarerna En kalv med eken stångades.
Främst ville han skydda sin familj från förföljelse.
Hans minutiösa anteckningar om strafflägren i Sibirien blev
till ett mäktigt fyrbandsverk: Gulag-arkipelagen utkom 1976.
Avslöjandena kom att bli en dolkstöt mot makten i Moskva, och
förebådade kommunismens nedgång och fall i hela Östeuropa.
Efter kommunismens fall kunde Solzjenitsyn återvända
till Ryssland från sin exil i USA 1994. I sitt långa profetskägg
uppträdde han nu som en gammaltroende modernitetsföraktande

Mikhail
Bulgakov

slavofil, vilket överraskade många. I juni 2008 intervjuades han
av Stig Fredriksson i svensk TV, då var han 89 år. Han avled kort
därefter, i augusti, strax före sin 90-årsdag.
Stig Fredrikssons skildring av sina möten med Solzjenitsyn
publicerades 2003 i boken Alexanders kurir.
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Ryska/Sovjetiska författare, läsecirkel, prosa/poesi, förslag
1: Pusjkin (1799-1837) : Den spökromantiska berättelsen Spader dam alt dikter (Eugen Onegin,
Bronsryttaren)
2: Tolstoj (1828-1910) : Anna Karenina, Krig och fred, alt. Gontjarov: Oblomov. Anna Karenina är ett
mästerligt kvinnoporträtt, som vi läste. Gontjarovs bok en skojig ”skälmroman” från tsartidens Ryssland.
2b Turgenjev (1818-1883) : Fäder och söner. Klassisk berättelse om konflikten mellan den äldre och
yngre generationen i tsar-Ryssland.
3: Dostojevskij (1821-1881): Brott och straff, alt. Idioten, Bröderna Karamasov, Onda andar m.fl. romaner.
4: Gogol (1809-1852): Petersburgsnoveller, Döda själar (Ukraina), Tjechov: Damen med hunden
(noveller), Gorkij: Min barndom, alt. noveller. Gogol är den ryska litteraturens främste humorist, med
en tragisk historia under ytan, Tjechov novellkonstens mästare, Gorkij den realistiska samhällskritiska
berättelsens främste, stor inspiratör främst för sin självbiografi i tre delar.
5: Dikter av Majakovskij (Ett moln i byxor, Om ”det där”),
Achmatova (Rekviem), Jevtusjenko (Babij Jar), Tsvetajeva, Jesenin
(Dikter i antologin Rysk poesi 1972)
6: Pasternak (1890-1960): Doktor Zjivago, Andrej Belyj:
Petersburg, Sjolochov: Stilla flyter Don, del 1, eller Nyplöjd mark,
Alexandra Kollontaj: Arbetsbiens kärlek (ett kapitel). Belyjs roman
är modernistisk, skriven 1911-13. Nyplöjd mark ett bra exempel på
Stalins påbjudna ”socialistiska realism”. Kollontajs tre berättelser
har en feministisk approach.
7: Bulgakov (1891-1940): Mästaren och Margarita (Ukraina)
8: Solsjenitsyn (1918-2008): Cancerkliniken, En dag i Ivan Denisovitjs liv, En kalv med eken stångades
m.fl.
9: Moderna författare:
Aleksander Blok: Under röd himmel (1947), Isak Babel: Budjonnys röda ryttararmé (1926) , romaner av
Boris Pilnjak, Ilja Ehrenburg, Vasilij Aksionov; Vassilij Grossman: Liv och öde (1986), Anatolij Rybakov:
Arbats barn (1987), Maria Arbatova: My teachers (ej översatt, eng. text från Internet), Jurij Trifonov: Ett
annat liv (1979), Ljudmila Petrusevskaja i antologin Att begrava en ängel el. antologin Glasnost (1990,
eng.). Vladimir Sorokin: I det heliga Rysslands tjänst (2006) (en valfri och en gemensam)
10: Andra ”republiker”:
Tjingiz Ajtmatov (Kirgisien) Farväl Gulsary, Jaan Kross (Estland) Kejsarens galning, Fazil Iskander
(Abchazien) Getoxens stjärnbild, Vizma Belsevica (Lettland) Bille-trilogin, Marina Lewycka (Ukraina)
En kort berättelse om traktorer på ukrainska, Vasil Bykov Grustaget eller Veteranen (Vitryssland)
Sofi Oksanen Stalins kossor (Estland), Varam Sjalamov Skovelmäs-taren (Sibirien) (1 valfri och en
gemensam).
Förklaring: Vi har i vår studiecirkel på jobbet läst de kursiverade titlarna. Men man kan självfallet välja
själv vad man vill läsa. Detta är bara ett förslag. Håll till godo! Kolla gärna omfånget på de valda titlarna,
en del är, i god rysk romantradition, väldigt omfångsrika och kräver rejäl lästid!
Mats Myrstener
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Norska tidskriften Bibliotekforum har en reportageserie om folkbibliotek som utmanar de traditionella biblioteksgränserna. I nr 1/2010 skrev Anders Ericson om Nyhetsbiblioteket i danska Herning. I nästa nummer
av Bibliotekforum publiceras den här artikeln om Malmö stadsbibliotek

The Darling Library!

Las Vegas eller Malmö?!
Ein uvanleg heit svensk mediedebatt om bibliotek starta i Malmö i haust. Etter eit klassisk drama
om kassering av bøker, kulminerte han med striden om den nye strategien til stadsbiblioteket; The
Darling Library, eit dokument i beste kommersielle marketing-stil, tilsynelatande. Bibliotekforum har
snakka med to hovudpersonar i debatten, Elsebeth Tank och Mats Myrstener.

Tekst og foto: Anders Ericson

►10. august hadde den store regionavisa Sydsvenska Dagbladet

Bibliotekforum vegen til Malmö og møtte biblioteksjef Tank:

(SD) eit katastrofeoppslag om kassering av 30 tonn bøker i
biblioteket i Malmö. Elsebeth Tank, den skånske hovudstadens

- Du er vel ikkje overraska over reaksjonane på slik marknadstenking

danske biblioteksjef, gjekk ut med ei korrigering og nedjustering til

i ein bibliotekstrategi?

6 tonn, utan at det roa gemyttane. Kritikarane, med Per Svensson
frå kulturredaksjonen i SDS og eit sneis lokale forfattarar i
spissen, mana fram biletet av eit bibliotek der boka og kunnskapen
nærmast ville forsvinne i ein dionysisk (eller var det disneysk?)
flaum av opplevingar og underhaldning. For i strategien sin skriv
biblioteksjefen varmt om følgjande aktivitetar ho ønskjer seg i parken
utanfor biblioteket: ”… asfaltbaler, tält og lägerbål, sommar på bibblan
og fontäner till badande barn, stjärnskådning, skejtbana, sommarbio,

Elsebeth Tank er bibliotekar og var blant anna leiar av det danske
Bibliotekarforbundet i fleire år på 1980- og -90-talet. Ho har også
studert ved Copenhagen Business School, men avviser at The Darling
Library er marknadstenking:
- Eg har medvite brukt ord og omgrep frå nyare litteratur om leiarskap.
Eg er særs medviten om korleis språket påverkar førestillingane ein

klättervägg, parkvandring og
skattjakter. Og mycket mera.
Viktigt är att tänka kunskaps- og
kulturförmedling i samband med
kropp, lek og rörelse”.
Ho vil blant anna ”spela på
marknadens dynamik og kolorit
og reta vår konsumentgen”. Og
ho ville ta ”nästa steg in i ett
organisatoriskt paradigmskifte”
gjennom å ”ingå finansieringsoch/eller samarbetsavtal med
potentiella sponsorer, fonder m
fl.”.

Medviten om språket
Då debatten hadde stilna tok
Biblioteksjef Elsebeth Tank er medviten om språkbruk
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gjer seg. Vi har høge ambisjonar om forbetring av bibliotektilbodet,

Strategien dykkar er vel ikkje noko for mindre bibliotek enn i

og skal vi kunne sprenge ramar og oppnå noko ut over justering av

storbyar som Malmö og oppetter?

rutinane, er det utruleg viktig med ordbruken. Eg var tidlegare leiar for

- Nei, det krev plass og personale, men ein kan tenkje seg aktivitetar

det danske blindeskriftbiblioteket. Dette transformerte vi frå analogt til

på enkelte felt, og med regionalt samarbeid og bruk av teknologi

digitalt på kort tid, og vi avskaffa heile utlånsomgrepet. Distribusjonen

kan ein få til ting.

blei fullstendig endra, og vi fekk til og med nyskrive opphavsretten.
Ordbruken var sjølvsagt viktig i denne prosessen.

Sponsing og partnarskap
Oppleving versus informasjon?
- Men om opplevingar blir nøkkelord for bibliotekverksemda, vil ikkje
det føre til ein annan måte å jobbe på enn om nøkkelorda er ”lik
tilgang til informasjon” og ”kvalitet”?
- Eg håpar, som sagt, at ordvalet påverkar. Men lik tilgang til kunnskap
er framleis eit kjerneomgrep hos oss. Problemet er at utan opplevingar
på biblioteket skapar vi ikkje lik tilgang til kunnskap. Då fangar vi
ikkje opp dei som i dag ikkje er bibliotekbrukarar. Av Malmö sine 300
tusen innbyggjarar står 14 500 superbrukarar for over femti prosent
av utlåna. Vi har ei sterk sosial slagside. Ved å halde fram som i dag
vil vi ikkje kunne hjelpe dei vi vil nå.
- Når det gjeld opplevingar er vi frå utlandet inspirerte av ”experience
libraries”, som går på både røynsler, læring og oppleving, men eit
slikt samlande omgrep har vi ikkje på svensk. I oppleving legg vi
lystvekkjande verksemd som kan drive personen framover. Og det er
ikkje på noko vis i konflikt med kvalitetskravet.
- Har de konkret nådd ikkje-brukarar med den nye strategien?
- No skal vi innføre desse endringane over fire år, så vi har ikkje kome
så langt enno. Men vi har opna den internasjonale forfattarscenen, og
under eit arrangement med pakistanske forfattarar samla vi om lag to
hundre tilhøyrarar, og mange var pakistanske innvandrarar. Det var
spørsmål og engasjement og god stemning, men eg veit ikkje om dei

- Sponsing og partnarskap er kjenslevare spørsmål i bibliotekverda.
Kor går grensene i Malmö?
- Jau, desse sakene skal handsamast grundig og varsamt. For tida
arbeider vi med ein policy som skal leggje grunnen for eventuell
ekstern finansiering. Først og fremst vil vi vere krystallklare på at
eventuelle sponsorar ikkje skal ha innverknad på bibliotekdrifta. I
tillegg er det viktig at dei har ein etikk og eit formål som passar med
bibliotekets.
- Konkret sponsing kan bli aktuelt ved store, dyre eingongssatsingar
som for eksempel innreiing av verkstader for barn. Dette er noko
vi ønskjer oss, men som vi ikkje utan vidare finn pengar til på det
ordinære budsjettet. Vi har enno ikkje tatt stilling til slik sponsing,
og eventuelt blir dette ei sak for kulturutvalet i kommunen.
- Når det gjeld partnarskap ser eg det slik at bibliotek vil kunne
oppnå andre og betre resultat om det skjer i gjensidig og gjevande
samarbeid med andre. Bibliotek kan ikkje alt, men kan skape nye
mulegheiter gjennom partnarskap, for eksempel med forskingsmiljø.
Om det skulle bli aktuelt med partnarskap med private verksemder,
blir det igjen viktig at det skjer på eit transparent grunnlag som
sikrar at ingen kan kjøpe seg innverknad på bibliotekdrifta. I februar
opnar vi eit nytt tilbod om digital læring på hovudbiblioteket. Det
skjer i partnarskap mellom utdanningsforvaltinga i Malmö og
biblioteket.

blei bibliotekbrukarar der og då eller kor mange som var det frå før.
Storm lesesalane!
Under overskrifta ”Viva Läs Vegas” opna Per
Svensson frå kulturredaksjonen i Sydsvenska
Dagbladet det heller provokatoriske oppgjeret sitt med
den nye bibliotekstrategien (19.9.2009):
”The Darling Library” …Jag läser Malmö
stadsbiblioteks strategidokument ”The Darling
Library”. Det är ett ungt och modernt manifest, med
så mycket vågor i håret att man blir sjösjuk. Klyschor
från brandingbranschen piskas till gräddigt skum:
här vill man vara innovativ och fokusera på att göra
skillnad och sätta dagordningar och interagera och
sätta på kartan och tänka digitalt. Allt detta och mera
därtill är förutsättningar för och yttringar av ett större
projekt. En kulturrevolution. Storma läsesalarna!
Skicka ut kadrerna på nöjesfälten! Det är rätt att göra
uppror!

Det postmoderne biblioteket?
Debatten var altså denne gongen initiert av massemedia, med
støtte frå kunstnarar. Derimot støtta politikarane i Malmö opp om
biblioteket sin strategi, som biblioteksjefen hadde drøfta med dei
i god tid. Dei tilsette i biblioteket forsvarte planane i eit opprop,
der også tilsette ved andre bibliotek tok del. Generalsekretær
Niclas Lindberg i Svensk biblioteksförening forsvarte strategien i
eit innlegg og meinte det er naturleg i dag at folkebibliotek er meir
ulike enn før, så lenge brukarane og behova deira påverkar innhaldet
og så lenge lokalsamfunna er mindre homogene.
Dei fleste frå bibliotekmiljøet som har uttalt seg støtta The Darling
Library, men Mats Myrstener, bibliotekar og bibliotekhistorikar og
tilsett ved Arbetarrörelsens arkiv og bibliotek i Stockholm, har ved
fleire høve dei siste åra forsvart kjerneverdiane til folkebiblioteket
i kommentarar i riksavisene, så også no. Bibliotekforum bad han

28

bis #1 2010

vurdere debatten i haust og den
nye strategien til biblioteket i
Malmö.

Nedskjeringar
- Folkebiblioteket har
tradisjonelt hatt i det minste
fem oppgåver. Ein har hatt ei
pedagogisk oppgåve, saman
med skoleverket. For hundre år
sidan var den sosiale oppgåva
viktig, som eit ledd i å løyse
såkalla ”sosiale problem”, då
ulike samfunnsklasser stod
mot kvarandre. Ein har også
hatt som oppgåve å spreie
demokratiske haldningar, for
eksempel på 1930-talet. Vidare
har ein formidla underhaldnin
gslitteratur. Men i tillegg har

Bibliotekhistorikar Mats Myrstener er tilsett ved Arbetarrörelsens arkiv og bibliotek i Stockholm og er
sentral i organisasjonen og tidsskriftet Bibliotek i Samhälle,

biblioteket pålegg om å drive
rasjonelt og økonomisk forsvarleg. Eg opplever at denne utfordringa

i kontinuerleg endring, slik han alltid har vore, og no går det berre

er blitt stadig større gjennom 1900-talet. I dag gjennomsyrar ho

raskare. Vi må ikkje avvise det moderne, men samtidig ikkje miste

bibliotekdrifta, og nye forslag om innsparingar kjem heile tida. Med

sjela vår som bibliotekarar. Det er vanskeleg, særleg i dag når så

nedskjeringane på personalet blir det stadig vanskelegare for dei

mykje hender med informasjonsteknologien. Då må vi helst liggje

som er att å oppfylle alle luftige mål om å bli ”The Darling Library”.

i forkant. Men basisen, meiner eg, må vere vern av skrifta, teksten,

Ein blir tvungen til prioriteringar, og då må nok nokre av dei gamle

språket. Med stadig mindre resursar spørst det om vi ikkje må satse på

oppgåvene prioriterast bort. Men er det ei folkebibliotekoppgåve

det vi er gode til, det vi kan.

å levere tv-spel og gratis nettoppkopling som brukast til anna enn
pedagogiske oppgåver?

Bibliotekarsjela
- Ser vi her starten på ”det postmoderne biblioteket”?
- Ja, det verker slik. Eit folkebibliotek med delvis nye oppgåver og
pålegg. Då Stockholms stadsbibliotek opna, så seint som i 1928, var
dette eit paradigmeskifte i svensk folkebiblioteksvesen då dei starta
med eventyrtimar og visse arrangement. I dag kjenst det verkeleg
som om vi er på veg inn i eitt nytt. Det moderne samfunnet med
alle sine skiftande krav påverkar også biblioteket. Moderniteten er

- Ei stor oppgåve er å hjelpe barn og ungdomar å lære seg lese, og på
same måte alle nye innvandrarar som kjem til biblioteket. Det er den
”søyla” eg meiner er i ferd med å forsvinne i alle innsparingane. I
verste fall står vi der ein dag utan bibliotek, utan kunnskap om historia
og det kollektive minnet. Det typiske for det moderne samfunnet,
blir det sagt, er uvisse, risikotaking og ei angst for framtida. Eg trur
biblioteka her har ei oppgåve som noko trygt som kanskje ikkje treng
å endre seg heile tida. Men det er berre eit håp eg har.
Lenker til strategien og debattane:
http://www.darlinglibrary.se
http://sydsvenskan.se/system/topicRoot/Biblioteksdebåen/
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=3114474

bis #1 2010

29

Om det mångspråkiga bibliotekets nö
Det lokalglobala biblioteket
Ingrid Atlestam

►I åtskilliga kommuner och stadsdelar
gäller nu att det är många som har behov
som handlar om språk, att lära sig svenska
och knäcka alla koder, såväl kulturella som
byråkratiska, i det svenska samhället och
att hålla kontakt med modersmålet och den
kultur det är knutet till. Mångspråkighet
och den bredare kulturkompetens som
följer därav, är en tillgång för den enskilda
individen och en rikedom för samhället,
såväl lokalt som globalt. Men ofta blir
språkkunskaperna inte tillräckliga. Man
klarar det dagliga livet och samtalen, men
har svårt att ta till sig skriftlig information
och märker, när det är dags att börja studera
eller vidareutbilda sig, att språket inte räcker
till. Skriftspråket är mer komplicerat, mer
teoretiskt än vardagsspråket. Den frustration
och besvikelse som detta leder till hos många
är något som man som bibliotekarie ofta blir
vittne till.
Vad som behövs är mer språklig stimulans
och utveckling av både modersmål och
svenskan.
Folkbiblioteken kan erbjuda unika
möjligheter genom att tillhandahålla böcker,
läromedel, e-media, tidningar på många
språk och som studiemiljö, mötesplats och
offentligt vardagsrum.
Detta är något som måste få kosta för
biblioteken. Givetvis är det betydligt dyrare
att hålla med mediabestånd på tjugo språk
istället för ett.

fokuserar helt på flyktingar och asylsökande,
trots att denna grupp är en liten minoritet av
dem som flyttar till Sverige. Språken som
talas i landet har blivit alltfler samtidigt
som bibliotekens resurser minskat och
engagemanget och kunskapen som behövs
för att skapa en välfungerande mångspråkig
biblioteksverksamhet ofta saknas eller är
dåligt uppdaterad.
Retorik om vikten av det mångspråkiga
biblioteket saknas inte. Men vad görs
i praktiken? Vilka kommuner bygger
systematiskt upp omfattande mediabestånd
på arabiska, persiska, kinesiska och ryska på
bekostnad av utlåningsbefrämjande inköp
som deckare, cd och video. Eller ännu hellre
lyckas få politiker och andra makthavare att
inse att ett bibliotek som verkligen är för alla
kostar mer än ett enspråkigt. Hur försvara att
man matar hyllorna med ännu fler Läckberg,

Det är hyllan som
är sanningens minut
mer än mötet med
personalen.
Larsson och Nesser, som ju finns i närmaste
varuhus för den som inte kan tåla sig, istället
för att mätta behovet av svenskkurser samt
lexikon, fackböcker och tidningar på de
språk som talas i närsamhället.

Hur gick det sedan?

Biblioteksservice speciellt för dem som har
annat modersmål fanns i liten omfattning
redan på 50-talet och fick sitt genombrott
under det expansiva 70-talet, först för dem
som kom som arbetskraft och sedan för
flyktingar. BiS var pådrivande i detta och
många av pionjärerna inom verksamheten var
aktiva bissare.
Nu har den restriktiva asylpolitiken blivit
ännu tuffare och istället ökar åter arbetskraftsoch anhöriginvandringen. Mediadebatten
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Tyst efterfrågan – fler röster

De med annan språklig bakgrund än
svenska är ”överrepresenterade” bland
biblioteksbesökarna och använder fler av
bibliotekets funktioner och tjänster än de
sedan generationer svenskspråkiga.
”Köpa på eferfrågan” har länge varit
ett populärt slagord, men om man nu inte
frågar utan bara kollar hyllan, inga nya
finska böcker denna vecka heller? De

flesta biblioteksbesökarna tar ingen kontakt
med personalen utan hittar eller hittar inte
vad de söker. Ju större bibliotek, ju mindre
ber man om råd och hjälp. Det är hyllan
som är sanningens minut mer än mötet
med personalen. Biblioteket är i första
hand, speciellt för den som har svårt att
göra sig förstådd, vad som finns i det reella
biblioteket, inte vad bibliotekarien kan hitta i
katalogen för senare leverans.
Böcker och andra media på mitt språk,
om mitt land, utställningar, författarbesök,
språkcaféer, läxhjälp, referensgrupper med
mera är sätt för biblioteket och lokalsamhället
att tala om att de sett att jag är här och att de
räknar med mig, jag är bekräftad. Jag behöver
inte säga ursäkta, varje gång jag tilltalar
någon utan blir del av en dialog.

Gräv där du står med vidgade
vyer

En djup och ständigt uppdaterad kunskap
om närsamhället, lyhördhet och en så bred
kultur- och språkkompetens som möjligt i
personalgruppen är förutsättningar för att
skapa det dynamiska, ständigt föränderliga,
lokalglobala biblioteket. Det ska självklart
även omfatta de enligt lag inhemska
minoritetsspråken och visa medvetenhet om
dessa språks särställning.
Givetvis betyder bibliotekets
tillgängliggörande av IT-tekniken
och då framförallt internet en enorm
serviceförbättring för den som söker
nyheter, kontakter och kultur från klotets
alla hörn. Teknikens betydelse i detta
sammanhang går inte att överskatta och
den måste bejakas av biblioteken. Jämsides
med utvecklandet av det mångspråkiga
biblioteket är överbryggandet av digitala
klyftor folkbibliotekens största utmaning
och ödesfråga. Många datorer, scanner,
färgskrivare och trådlöst nätverk och
framförallt hjälp att handha allt detta är ett
måste för alla bibliotek.
Det finns bibliotek som är på god väg att
utveckla det lokalglobala mångspråkiga
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ödvändighet.

biblioteket, men mycket återstår att göra och
det finns de som ännu inte börjat, som saknar
intresse och kunskap, som inte insett att det
mångspråkiga närsamhället inte är något
övergående, men däremot ständigt statt i
förändring.

http://mangsprak.ning.com/

EU-projekt

För att stimulera och möjliggöra skapandet
av mångspråkiga bibliotek i hela Västra
Götaland har Regionbiblioteket sökt och fått
medel ur EU socialfond till ett kompetensutvecklingsprojekt, Det mångspråkiga
biblioteket – utveckling av interkulturella
mötesplatser”, för bibliotekspersonal i
regionen.
Hela ansökan finns att ladda ner från
Kultur i Väst Regionbibliotekets hemsida:
www.bibl.vgregion.se/Regionbibliotek. och
där kommer man att kunna följa projektets
fortsatta utveckling.
Den nu beviljade ansökan tillkom
genom en förprojektering under vilken
Ningen Mångspråkiga biblioteket, http://
mangsprak.ning.com/ tillkom. Den inehåller
såväl diskussonsgrupper som länkar och
litteraturhänvisningar inom det aktuella
området. Den kommer att vidareutvecklas
och växa beroende på tillströmningen av
medlemmar och deras engagemang och
vilja att dela med sig av läsefrukter och
erfarenheter. Ningen är öppen för alla, så
det är bara att gå med och bidra till att den
mångspråkiga biblioteksverksamheten
utvecklas i hela landet.

Mångspråkighet och den
bredare kulturkompetens
som följer därav, är en
tillgång för den enskilda
individen och en rikedom
för samhället, såväl lokalt
som globalt.
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Svar från Ingrid Atlestam hos 19 Januari 2009 på 11.35
Press Display, denna databas med ett urval tidningar från stora delar av
världen i fulltext, vem ligger bakom den egentligen? Hur bekostas den,
betalar tidningarna för att vara med eller får det betalt? För vem är den
tänkt med det till synes något slumpartade urvalet? Ibland landets ledande
tidningar, ibland udda landsortstidningar, inte sällan konservativa och
alltid Wall Steet Journal. För vem i vems intresse och vem tjänar pengar på
detta?
På webbplatsen få man inga ledtrådar, någon som vet något, eller köper
biblioteken detta bara för att “ha nåt” på så många språk som möjligt,
utan att se vad det är för gris som ligger i säcken???
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Begränsad eftersändning.

B-posttidning

Avsändare:
bis
Rosenbadsgatan 9
652 26 Karlstad

▼Bli medlem i BiS föreningen
▼Prenumerera på bis
- tidskriften!

Kassör: Christian Forsell; foto: Kalle Laajala
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