
DET RÄTTVISA BIBLIOTEKET 
– framtidens folkbibliotek 

Testa om det är det du arbetar för 
Detta test bör helst genomföras i grupp med gott om tid och tilltugg! 

1.   Det rättvisa biblioteket 
-   för en kamp för boken och läsandet 
-   arbetar för en fri och jämlik tillgång på information 
-   uppmuntrar kreativitet och nytänkande   
-   spelar en aktiv roll i lokalsamhället och 
-   syftar till ett solidariskt samhälle. 

1. Frågor: 
Du har ett hyfsat gott bibliotek. Vad gör det med en rejäl ny hacka till media?  
1 Du satsar på musik-cd och spelfilm på video 
x Du köper lexikon och uppslagsböcker 
2 Du skaffar ytterligare internetanslutningar 

Den poesiälskande A-lagaren har återigen slarvat bort en bok och har inga 
pengar, vad göra? 
1 Spärra lånekortet för fler lån 
x Skicka räkning till kronofogden 
2 Låta det hela bero 

Vilket av dessa tackar du ja till? 
1 En ambitiös men kvalitativt undermålig utställning av lokala förmågor 
x En donation av uppbyggelselitteratur från den dominerande frikyrkan 
2 En grupp ungdomar som måste arbeta för att få socialbidrag och vill göra 
det på biblioteket 

Vilket av följande erbjudanden nappar du på? 
1 Hyra ut biblioteket på icke öppettid till pensionärernas Bingo 
x En utställning från det lokala missnöjespartiet tre veckor före valet 
2 Bokpratar i alla lokala idrottsföreningars ledarutbildningar 

Ungdomar från skolan tar fullkomligt över biblioteket under frukostrasten 
Vad gör du? 
1 Säger till övriga låntagare att återkomma då det är lugnare 
x Kräver att skolan gör något åt saken 
2 Försvarar ungdomarnas rätt att vara på sitt sätt och känna sig hemma på 
biblioteket 

  



  
2.  Vilket innebär att biblioteket 
-   stödjer allt seriöst kunskapssökande 
-   stödjer och bedriver läsfrämjande arbete 
-   stödjer, ger rum för och är en del av det lokala kulturlivet 
-   motverkar kunskapsklyftor genom uppsökande och utåtriktat arbete 
-   motverkar kommersialismens negativa verkningar genom ett brett och 
alternativt mediaurval 
-   motverkar segregation genom att erbjuda ett utbud och en miljö som är 
välkomnande och attraktiv för alla 

2.   Frågor: 
Du ska ut och bokprata på högstadiet, vilka böcker väljer du att presentera? 
1 Bert och Sune-böckerna 
x Maria Gripes 
2 Böcker om sex, mode, bilar och datorer 

Du får erbjudande om artistframträdande på världsbokdagen, vilket väljer du? 
1 Thomas von Brömsen 
x Ingvar Oldsberg 
2 En lokal debutant 

Du ska ordna en föreläsningsserie, vilket ämne föredrar du? 
1 New Age 
x Hembygdshistoria 
2 Tekniken inför år 2000 

Du har fått sparbeting, vad drar du in på? 
1 Öppettiderna 
x Boken kommer 
2 Bokprat 

Vilken av dessa böcker köper du i första hand? 
1 Matematik för grundskolans högstadium 
x Malmströms Civilrätt 
2 Svedelids senaste 

Vilka prenumerationer prioriterar du? 
1 Expressen och Aftonbladet 
2 Kubabulletinen och femton andra kulturtidskrifter 
3 Kommunaktuellt och Från riksdag och departement 



Vilket är inte tillåtet beteende i bibliotekslokalen? 
1 Inline-åkning 
x Mobiltelefonanvändning 

2. Kaffedrickning 

3. Det rättvisa biblioteket är  
- rättvist mot historien genom att tillgängliggöra kulturarvet, inklusive den 

lokala historien, i bred mening 
- rättvist mot omvärlden genom att lyfta fram den kulturella mångfalden och 

alternativ till det förhärskande nyhetsutbudet 
- rättvist mot framtiden genom att stödja nya kulturella uttryck, nya 

generationers och gruppers behov, önskemål och skapande 

3.   Frågor: 
Vilken väljer du av dessa utställningar? 
1 BiS utställning om bibliotek i Sydafrika 
x Nytt stadsplaneförslag 
2 Den lokala karnevalsföreningens 

Vem tillmötesgår du? 
1 Den påstridige iraniern som vill ha ännu en persisk tidning? 
x Den envetne släktforskaren som inte vill acceptera prishöjningen på 
beställningar från SVAR 
2 Den lilla rara tanten som absolut vill ha alla Pilchers romaner på engelska 

Folkbiblioteket  
är allas gemensamma kollektiva minne och kulturella vardagsrum med 
världsvid utsikt. Vilket innebär att folkbiblioteket är en nödvändighet i och 
förutsättning för, ett öppet, demokratiskt och jämlikt samhälle. 

Det här var svårt ...  
Och roligt blir det dessutom om man diskuterar det i grupp t.ex. vid fika eller 
personalmöten. Till skillnad från de flesta andra test är i detta fallet i princip alla 
svar rätt men några mer rättvisa. Detta är den rättaste raden enligt konstruktören 
som grundat det hela på en mycket rolig, givande och kreativ diskussion i BiS-
gruppen i Göteborg: 

2, 1, 2, 2, x, 2, 2, x. 2, 1, 2, 1, 2, 1 
Men med goda argument kan varje annan rad vara lika rättvis! 
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