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Föreningen
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Föreningens årsmöte
hölls i Fisksätra bibliotek 10 mars. En verksamhetsplan för 2012 fastställdes: Deltagande i
Biblioteksdagarna och Bok&Bibliotek, arrangera BiS-salonger, ökad marknadsföring, insamlingsarbete
till Västsahara, formulera 10 punkter om antirasism, Uttalanden/Entreprenadfrågan
Styrelsen har haft tre sammanträden i Stockholm under året: den 14 januari, 12 maj och 13 oktober,
förutom att en hel del ärenden har avhandlats fortlöpande via styrelsens mejl-grupp. Föreningen hade vid
årets slut 143 medlemmar (2011: 104 medlemmar),
Uttalanden, remissvar etc
Föreningen har lämnat remissvar på förslaget till ny bibliotekslag Ds 2012:13. (Finns på föreningens
hemsida.) Vid Svensk Biblioteksförenings årsmöte lämnade BiS genom Lena Lundgren en motion
angående inrättande av en tjänst som internationell sekreterare. Motionen avslogs.
Föreningen har inte gjort några uttalanden under året

Hemsidan & Twitter
BiS hemsida spelar en viktig roll för att härbärgera grundmaterial för föreningen, äldre nummer och inte
minst för att komma med nyheter och kompletterande material, somligt på engelska. Många studenter
hittar uppsatsmaterial via våra pdf-nummer. Hemsidan är interaktiv genom att vara sammankopplad med
föreningens Facebooksida och twitterkonto. BiS har över 800 följare på sitt twitterkonto.

Facebook
BiS nya Facebooksida – med koppling till hemsidans blogg – har blivit ett mycket aktivt verktyg för att
nå en ny målgrupp och har ett starkt ökande antal följare som 9 feb 2013 blivit 391 (211 personer vid
årsskiftet 2011/12). Andrea Hofmann ansvarar för sidan.
2012 års Bok & Bibliotekmässa
60 personer kom för att under 20 minuter lyssna på Det rättvisa biblioteket 14. Mats Myrstener och
Joachim Hansson med Anette Eliasson som moderator talade utifrån rubriken ”Folkbiblioteket – ett
störtat pelarhelgon?” och utgick från Mats avhandling. BiS delade monter med Immigrantinstitutet på
Internationella torget
”Seminariet var mycket lyckat det enda problemet var den korta tiden. Det väckte många frågor …
Montern fungerade hyfsat och vi samlade in 1300 kr, det mesta i samband med Monikas (Zak)
framträdande inför en fullsatt ’salong’. Segt att få ’bemanning’ till montern, situationen räddades av ett
par gamla bissare, så det gick rätt bra till sist.” (Ingrid Atlestam rapporterade)

Biblioteksdagarna i Norrköping
Seminariet Angår flyktingbarnens läsning den svenska biblioteksvärlden? ägde rum 8 maj. Anna Hallberg,
Monica Zak och Lena Lundgren framträdde och kompletterade med ett kort bildspel. Fullsatt, dvs ett 40tal personer.
BiS-broschyren, strutsboken på svenska och arabiska, infobladet om insamlingen, bis 2012:1 (för
försäljning), insamlingsbössan, material om Västsahara och ett par ex av jubileumsboken bidrog till att
marknadsföra Västsahara och BiS
Tidskriften bis
bis har genomgått en stor make-over av den nya redaktionen, som med en rad temanummer bidragit till
ökat intresse för såväl tidskriften som föreningen. Särskilt gäller det nr 3 genus/hbtq-numret, men även nr
1 Västsahara, nr 2 Antirasism och nr 4 Det digitala biblioteket har knutit an till och utvecklat ämnen som
många är intresserade av. Två av årets teman i bis har samspelat på ett lyckligt sätt med årets BiSsalonger.
bis fick inte längre statligt tidskriftsstöd från Kulturrådet. Bortfallet av 25 000 kr samtidigt som
tidningen började tryckas i färg och distributionen köps som tjänst gör att kostnaderna ökat och ställer
krav på fler medlemmar/prenumeranter om inte utgivningen skall hotas
bis har kommit ut med fyra nummer på vardera 32 sidor. Föregående nummer publiceras successivt i
pdf-format på hemsidan. Nummer fyra 2012 skickades ut i 454 ex (2011: 427) varav enskilda
prenumerationer 64 (2011: 64), 144 institutioner (2011: 149), friex. 139 (2011: 111). Tidskriften skickas
också till det ökande antalet medlemmar: 143! (2011: 104).
30 artiklar ur bis indexerades i Artikel-Sök under året (2011: 34). Där finns nu totalt 977 artiklar ur bis.
Inläggningen av artiklar ur bis i fulltext med Creative Common-licens i Globalarkivet har inte ägt rum
under året.

bis kan också köpas via Tidningskungen.se och tidskrift.nu och finns presenterade i den årliga katalogen

Kulturtidskriften.
Västsaharaprojektet
Föreningen BiS, Bibliotek i Samhälle bedriver sedan 2010 ett projekt för att öka antalet böcker på
arabiska i skolbiblioteken i de västsahariska flyktinglägren. I första hand har vi låtit trycka upp 5000 ex
av Monica Zaks bok Pojken som levde med strutsar på arabiska och skickat dem till flyktinglägren. BiS
har också bekostat framställning och tryckning 1000 ex av en metodhandbok och lönen för en
bibliotekarie på halvtid under två år. Lokal samarbetspartner är spanska bokbussen Bubisher. Under 2010
och 2011 har ca 140 000 kr samlats in. Resultatet av de två första åren av projektet redovisades i
tidskriften bis 2012:1.
En stor gåva har kommit från Sollefteåbygdens Biståndsgrupp som gett 25 000 kr. Tillsammans med
bidrag från medlemmar, privatpersoner, födelsedagsinsamlingar, biståndsgrupper och skolelever gör det
att vi under året samlat in 65.270 kr. Ur Internationella fonden togs ut under året 88 513 kr för att bekosta
en ny upplaga av "strutsboken" och temanumret om Västsahara (bis nr 1/2012). Vid årets slut hade
fonden ett plus på 2.300 kr. BiS vill ge sitt tack till alla som stöttat kampanjen och ens bidrag har gjort
skillnad oavsett hur mycket man haft möjlighet att ge.
Som ett led i det arbetet arrangerade BiS och Tidskriften Västsahara ”En kväll om unga västsahariska
flyktingar och böcker” 16 februari på Internationella Biblioteket, Stockholm. Lena Thunberg, Tidskriften
Västsahara, berättar om några av de ungdomar, som hon mötte i flyktinglägren i Algeriet och Monica Zak
berättade om föreningen BiS projekt att trycka upp Pojken som levde med strutsar på arabiska och en
tillhörande metodhandbok för pedagoger och skicka dem till barnen och skolorna i de västsahariska
flyktinglägren.
Under våren har BiS i samarbete med Mona Hennings förlag Dar Al Muna tryckt upp 1000 böcker.

Örebro Afrikagrupp informerade på Örebro bokmässa april om projektet och hade besök av med
Monica Zak.
Vi är mycket tacksamma för allt engagemang för att ge västsahariska flyktingbarn böcker!

BiS-salonger
•

•

•

BiS-salong nr 3 med temat antirasism ägde rum tisdag 6 mars på Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek. Nino Dawod, platsansvarig på Sävja bibliotek i Uppsala, och Nick Jones, föräldraledig
bibliotekschef i Huddinge, hade skrivit varsin text och dessa fungerade som utgångspunkt för
samtalet. 20 personer kom.
BiS-Salong i Skåne 30 maj . BiS inbjöd till samtal med mingel och tilltugg under avslappnade
former under temat "Biblioteken och antirasismen" på Kulturanatomen (ABM Lund) i samarbete
med Plattform Kulturvetenskap. Det annonserades som event på facebook "Vad gör vi, vad kan vi
göra och vad bör vi göra?” Inledningar av Susann Ek, Lindängenbiblioteket och Lotta Wogensen,
Malmö högskolas bibliotek. 23 deltagare
BiS-salong i Skåne om HBTQ och genus på bibliotek 19 september. Inledningar av Sofie
Samuelsson, Hallonbergens bibliotek och Eleonor Pavlov från BiS och bibliotekarieutbildningen i
Lund. 29 personer deltog.

Salongerna har starkt bidragit till att öka intresset för vad BiS arbetar med!
BiS arkiv
I juni överlämnades föreningens arkivalier (31 arkivboxar) till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Efter
ett idogt arbete finns det mesta – men inte riktigt allt – samlat och registrerat och förhoppningsvis snart
lätt tillgängligt i de nya arkivlokalerna i Flemingsberg.

Övrigt
Föreningen var under året medlem i Biblioteksmuseet, Svensk Biblioteksförening och Föreningen
Sveriges Kulturtidskrifter.
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