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Den livsviktiga läsningen
Vid årets World Library and Information Congress i Singapore
i augusti lanserade den internationella biblioteksföreningen
IFLA sin Trend Report. Tillsammans med ett brett spektrum av
experter har IFLA identifierat
fem stora trender som visar åt
vilket håll informationssamhället är på väg.
Rapporten pekar på förändringar som med all säkerhet
kommer att påverka vilken roll
biblioteken spelar i framtidens
informationssamhälle, men ger
inga färdiga svar på hur biblioteken skall tackla utvecklingen.
Rapporten är heller inget statiskt
dokument, utan det är tänkt att
den skall vidareutvecklas kontinuerligt. Det är nu biblioteksföreningarnas och bibliotekspersonalens roll i världens olika
länder att fundera vidare utgående från rapporten. På Trend
Report-webbplatsen (trends.
ifla.org) kan alla ta del av och bidra till diskussionen om rapporten och bibliotekens utveckling.
I den första trenden konstaterar man att den teknologiska
utvecklingen kommer att såväl
öka som begränsa tillgången till
information. Allt mera information finns tillgänglig på nätet men
samtidigt finns det stora grupper
som saknar de grundläggande
läs- och informationsfärdigheter
som behövs för att kunna hitta
och ta till sig materialet.
Det som står klart är att det
behövs mera folkbildning för
såväl barn och unga som vux-

na när det gäller informationskompetens. Att kunna skilja
mellan relevant och pålitlig information från allehanda propaganda, reklam och andra
partiska budskap är en alldeles
grundläggande färdighet i det
moderna informationssamhället. Här har framför allt biblioteken en viktig uppgift.
En av de fem trenderna man
identifierat handlar om att gränserna för integritet och dataskydd kommer att omdefinieras. Allt större mängder data
samlas in av såväl myndigheter
som företag. De insamlade uppgifterna övervakas och filtreras
också på individnivå. Reklam
anpassad till just dina nätvanor
är inget nytt. I framtiden kan
också priset på produkter och
tjänster styras av de personliga
data som samlats in om dig.
Biblioteken är platser där
medborgarna fritt skall kunna få
tillgång till information. Det är
en självklarhet att biblioteket inte
ger ut uppgifter om vilka böcker
kunderna lånat osv. Då det gäller e-böckerna däremot är vi för
närvarande helt i händerna på leverantörerna. Kunderna nödgas
registrera sig hos utomstående
företag, som samlar in information på en helt annan nivå än vad
vi är vana vid. Det finns möjlighet
att lagra vem som läser vad, när
och till med hur läsningen sker.
Hur ofta svänger du blad och när
lägger du boken ifrån dig?
Borde vi på biblioteken tala
om för våra användare hur in-
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Christian Nelson,
ordförande för FSBF

ternet övervakas och styrs? Borde vi lära dem hur man skyddar
sin integritet och sin personliga
information på nätet? Kan biblioteken bli ställen där man får
tillgång till neutral information
också i digital form – information som inte filtrerats och anpassats enligt tidigare sökvanor
och preferenser?
Biblioteksarbetet handlar i
grund och botten om att främja
demokratin genom att ge medborgarna fri tillgång till information. Nu gäller det att komma underfund med hur vi kan
fortsätta att göra det också i den
digitala miljön.
Då denna tidning landar i
din brevlåda har det nya året
redan börjat. Jag vill slutligen
passa på att tacka alla som deltagit i föreningens verksamhet
under det gångna året och samtidigt önska alla medlemmar
ett inspirerande nytt år.
Sekreterare: Ellinor Hjerpe
Österbottniska sektionen (ÖS)
Ordförande: Monica Borg-Sunabacka
Sekreterare: Lena Sågfors
Medlemsavgift
Ordinarie medlem 20 €
Studerande, arbetslösa, pensionärer,
moderskaps- och vårdlediga 10 €
IBAN: FI1280001270200513
BIC: DABAFIHH
Referensnummer: 30 050 15
Betalarens namn bör vara samma som
medlemmens.
Adressändringar
Meddelas per e-post till Sara Sandén,
medlem@fsbf.fi
Webbplats
www.fsbf.fi
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Notiser

FSBF + FB = sant
Nu finns FSBF på Facebook! Gå in på adressen www.facebook.com/finlands.svenska.biblioteksforening och gilla den nya sidan för att
följa med vad som händer i föreningen.
Har du betalt
medlemsavgiften för år 2013?
Om du är osäker kan du ta kontakt via e-post.
Kontaktuppgifter och instruktioner för hur du
betalar medlemsavgiften finns i redaktionsrutan på sid 3. Tidskriften Svenskbygden ingår
i medlemsavgiften. För att få Svenskbygden
krävs att du själv skriver in dig som medlem
i Svenska folkskolans vänner (www.sfv.fi) och
meddelar att du är medlem i Finlands svenska biblioteksförening. Om du har flyttat eller
bytt e-postadress, kom ihåg att meddela det till
medlem@fsbf.fi!
Seniorsurf
Seniorsurfdagen vid Karleby stadsbibliotek 8.10 lockade många besökare. De erbjöds
handledning i grunderna för iPad, tips om
hur man använder e-post och Skype, dessutom presenterades digitaliseringspunkten, bibliotekets elektroniska material och webbsidor.
Mest intresserade var seniorerna av iPaderna
som de fick bekanta sig med, men personalen
fick också frågor om allt från e-postproblem
till hur man lägger upp bilder på Facebook.
Flera konstaterade att de gärna skulle komma
tillbaka för att grundligare sätta sig in i t.ex. sociala medier som de kände sig osäkra på.
Höstmöte i Jakobstad
FSBF:s höstmöte hölls 15.11.2013 i anslutning
till årskonferensen i Jakobstad. Leif Storbjörk
var mötesordförande och Tove Knutar Sjöblom mötessekreterare med 58 medlemmar
närvarande. Verksamhetsplanen för 2014,
som kan läsas på annan plats i tidningen, godkändes och budgeten för nästa år godkändes
likaså. Christian Nelson återvaldes som ordförande och ny styrelse utsågs. Medlemsavgiften nästa år är 25 euro för ordinarie medlemmar och 10 euro för pensionärer, studerande,
arbetslösa och moderskapslediga. Höstmötet
utnämnde, på styrelsens förslag, Kerstin Sevón
till hedersmedlem i föreningen. I sin motivering lyfte styrelsen framför allt fram det arbete
som Sevón gjort för de etiska principerna för
biblioteksarbetet.
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I projektet Bibliotek för
alla förenar Celia och de
allmänna biblioteken sina
krafter.
Celia-biblioteket har lanserat

projektet Bibliotek för alla, med
syftet att betjäna sina kunder
ännu bättre än tidigare. Celiabiblioteket erbjuder tillgängligt
material för personer med läsnedsättning och har för närvarande ca 19 000 personkunder.
Enligt olika uppskattningar har
åtminstone 5 % av befolkningen
i Finland någon form av läsnedsättning , det vill säga ca 250 000
personer. De vanligaste läsnedsättningarna är lässvårigheter
och synskador.
För att nå ut till en större
grupp behövs det nätverk som
de allmänna biblioteken kan erbjuda. Tillsammans med biblioteken utvecklas i projektet nya
servicemodeller som gör att allt
fler personer med läsnedsättning hittar de talböcker som
Celia erbjuder. Innehållet i projektet är de talböcker (skönlitteratur och facklitteratur) som
Celia producerar. De huvudsakliga målgrupperna är personer
med lässvårigheter och äldre
med svag syn. Projektet genomförs åren 2013–2015.

Detta händer
i pilotbiblioteken
Cirka 29 allmänna bibliotek
runt om i Finland har anmält
sig som pilotbibliotek till projektet. Bland dessa finns både
grupper av bibliotek och enskilda bibliotek. De egentliga pilotprojekten genomförs i biblioteken i två steg, hösten 2014 och
våren 2015. Ett pilotprojekt kan
till exempel bestå av evenemang
på biblioteken, infomaterial eller innehåll för Celias nättjänst.
Modeller som prövats och fungerat både efter den första och
den andra pilotomgången tas i
bruk också i bibliotek som inte
deltagit i projektet.
Blev du intresserad?
Vill du att ditt bibliotek eller
din organisation är med om att
bygga upp bibliotekstjänster för
personer med läsnedsättning?
Ta då kontakt med:
Rauha Maarno
Projektchef, Celia-biblioteket
rauha.maarno@celia.fi
tfn 040 6476 582

Notiser

Bokrecension
Detta är en bok!
För smarta barn som vill veta mer än pappa om böcker.
Jan Kåhre. Ill. av Nora Kitinmäki och Jonas Wilén.
(PQR 2013)

Marita Rajalin

Undertiteln och bilderboks-

formatet signalerar att Detta är
en bok! vänder sig till (smarta)
barn, men boken passar minst
lika bra för vuxna. Både som
barnbok och som vuxenbok fyller den ett behov! Det är många
också av oss som professionellt
sysslar med böcker som behöver uppdatera och konkretisera
vaga eller bortglömda kunskaper om hur boken som föremål
blir till.
Detta är en bok! börjar med
det som böcker till största delen
består av, pappret. Härifrån går
man bakåt till trä, fibrer, cellulosa och ända till själva trädet och
dess utveckling. Men en bok består ju inte av enbart papper. Vi
går vidare till trycksvärta, bokstäver, tryckfärger, tryckmetoder, tillverkningen av bokpärmar. Ett genialiskt drag är att
alltid ta avstamp i mikronivån
och lära ut själva principen på
ett så konkret sätt att var och
en kan experimentera hemma i
köket. Man kan göra papper –
komplett med vattenstämpel!
– experimentera med förbränning, leka Gutenberg genom att
skära in bokstavstyper i potatis,
osv.
Och det där med att vika ett
tryckark så att resultatet blir

sexton sidor i rätt ordning! Detta visas sällsynt åskådligt i avsnittet om pappersark. Vill man
gå ännu ett steg längre än boken
kan man ta en dubbelsidig kopia av sidorna 37–38, vika dem
enligt anvisningarna och få en
miniversion av bokens sexton
första sidor. Att göra bokpärmar visas steg för steg på ett sätt
som lockar till egna försök.
Bibliotekarier av min generation fick lära sig en hel del om
bokhistoria, och några århundraden från Gutenberg framåt
kunde man begripa den tekniska utvecklingen, men när Svend
Dahls Bokens historia på slutsidorna kom fram till offset med
cylindrar och gummidukar
hängde man inte riktigt med.
Vid studiebesök till tryckerier
och fabriker har säkert en och
annan stått och nickat och försökt se intelligent ut vid kompakta maskiner som spottar ut
sina produkter i rasande fart.
Här förklaras offset och andra
tekniska procedurer på ett begripligt sätt med ord och bild.
Små historiska tillbakablickar
kompletterar framställningen.
Jan Kåhres text är både saklig och finurlig och den portionerar ut informationen i lagom
bitar. Nora Kitinmäkis bilder är

PQR

tydliga och pedagogiska, och
på något sätt hemtrevliga också
när de föreställer cellulosakokare och skogsskördare. Innehållet i böcker behandlas på

bara ett, men charmigt uppslag.
Första upplagan av Detta är
en bok! lär redan vara så gott
som slutsåld, men en ny upplaga borde redan vara ute!

Föreningens styrelse 2014
Ordförande Christian Nelson, Vasa
Sektionen för södra Finland
Lisbet Muurinen, Vanda (ordinarie)
Eva Höglund, Åbo (ordinarie)
Helena Andersson, Esbo (ordinarie)
Lisa Nylund, Raseborg (suppleant)
Jolanda Tirkkonen, Pargas (suppleant)
Martin Ginström, Helsingfors (suppleant)
Österbottniska sektionen
Monica Borg-Sunabacka, Jakobstad (ordinarie)
Isabel Johansson, Vasa (ordinarie)
Mikaela Byskata-Ahlskog, Karleby (ordinarie)
Marina Sandström, Vörå (suppleant)
Sari Seitamaa-Svenns, Korsholm (suppleant)
Lena Sågfors, Vasa (suppleant)
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Notiser

Yrkesexamen
i informations- och bibliotekstjänst
En behörighetsgivande examen.
Jobbar du inom informations-

och biblioteksbranschen? Har
du baskunskaper och arbetserfarenhet, men saknar behörighet? Vill du få papper på vad du
redan kan? Då är yrkesexamen
i informations- och bibliotekstjänst någonting för dig.
Yrkesinriktad vuxenutbildning som leder till examen
förverkligas som en fristående examen. En fristående examen erbjuder ett flexibelt sätt
för vuxna att påvisa, förnya och
upprätthålla sin yrkeskompetens. Det är även ett bra alternativ för arbetsgivare att få behörig personal vid anställning
av nya arbetstagare eller för att
utbilda personal för nya arbetsuppgifter inom organisationen.
Ny utbildning
startar 10 april 2014
Vid Point College, Vuxenutbildning startar 10.4.2014 en
flerformsutbildning som förbereder dig för avläggandet av
examen. Utbildningen består av
närstudiedagar, nätstudier och
praktik. Närstudiedagarna ordnas i Borgå två gånger per termin (tvådagars tillfällen) och
utbildningen pågår i två år.
Utbildningen kan man avlägga endera som läroavtalsutbildning eller som yrkesinriktad tilläggsutbildning. Inlärningen på
arbetsplatsen kombineras med
teoristudier. Studierna inleds
med att du tillsammans med
handledaren gör en personlig
studieplan och examensplan utgående från dina tidigare kun6

skaper och erfarenheter. Även
arbetsplatsens behov och intressen beaktas då man gör upp
de personliga planerna.
Hur avläggs examen?
Examen består av två examensdelar, en obligatorisk och en valbar. Beroende på vilken typ av
bibliotek du arbetar på kan du
välja mellan tre kompetensområden: allmänna informationsoch bibliotekstjänster, informations- och bibliotekstjänster i
pedagogiska miljöer eller informations- och bibliotekstjänster
för vetenskap och specialområden.
Examen avläggs genom att
examinanderna vid examenstillfällen i praktiska arbetsuppgifter påvisar sitt kunnande på
den egna arbetsplatsen. Var
och en följer en egen personlig
examensplan i vilken man har
beskrivit var, hur och när man
visar sitt kunnande. Bedömningen görs som ett samarbete
mellan representanter för arbetsgivare, arbetstagare och undervisningssektorn.
Vad kostar det?
Utbildningen kan avläggas endera a) som läroavtalsutbildning med den egna arbetsgivaren. Som examinand betalar du
Utbildningsstyrelsens examensavgift 58 € eller b) som yrkesinriktad tilläggsutbildning med
Utbildningsstyrelsens statsunderstöd. Avgift 495 € + Utbildningsstyrelsens examensavgift
58 €.

Point College
Point College grundades då Borgå handelsläroverk och Porvoon
terveydenhuolto-oppilaitos fusionerades år 2012. Vi kan erbjuda ett brett och mångsidigt utbud av examina och utbildningar
inom det företagsekonomiska, det naturvetenskapliga och det
pedagogiska området samt inom social- och hälsoområdet. Inom vuxenutbildningen har Yrkesexamen i informations- och
bibliotekstjänst ingått i vårt utbud sedan år 2007.
Välkommen att studera vid Point College, Vuxenutbildning!

Point College

För anmälan och mera information, kontakta:
Point College, Vuxenutbildning
Katarina Antman, examensansvarig
Västra Alexandersgatan 1
06100 Borgå
katarina.antman@pointcollege.fi
mobil 044-737 2418
kansli 019-574 0700

Susanne Holmlund

Samlingspolitiken
tillbaka till biblioteken!
I maj 2012 blev jag invald som suppleant i

dem? Att man kan köpa eller äga en e-bok är
en stor marknadsföringslögn, man kan inte
dela en e-bok med sina vänner och man kan
inte ärva en e-bok. En del förlag vägrar sälja
e-böcker till bibliotek. Det är förlagen som
besluter vilka e-böcker som finns i ett bibliotek. EBLIDA arbetar för medborgarnas
rätt till att e-läsa och för detta krävs en revidering av copyrightlagstiftningen. I detta
nu pågår omfattande lobbyverksamhet i de
olika EU-organen för att få till stånd en copyrightlagstiftning som bättre motsvarar
dagens behov, speciellt med avseende på digitalt material. Det är en utmanande uppgift, eftersom det handlar om starka affärsintressen. Förlagens och bokförmedlarnas
lobbare har helt andra ekonomiska resurser
än biblioteksföreningarna.
E-boksmarknadens utveckling och det
nuvarande rättsliga ramverket hindrar biblioteken från att garantera de europeiska
medborgarna fri tillgång till innehåll, information och kultur. EBLIDA anser att det är
dags att intensifiera påverkningsarbetet för
en balanserad upphovsrätt så att de europeiska medborgarna har tillgång till information även i digital och elektronisk form.
Således inleddes den s.k. e-bokskampanjen
vid EBLIDA:s årsmöte i Köpenhamn i maj
2012. Då publicerades ett principdokument
för europeiska bibliotek. Dokumentet finns

även på svenska med titeln Europeiska bibliotek och den digitala publiceringens utmaningar. I detta dokument föreslår EBLIDA
att det ska ingås ett samförståndsavtal om
”rättvisa licensmodeller” med Federation
of European Publishers och att upphovsrätten uppdateras när det gäller e-böcker, eutlåning och e-innehåll. Det man eftersträvar är att biblioteken ska kunna ta tillbaka
samlingspolitiken för e-material i sina egna
händer.
Efter att principdokumentet publicerades har det dock skett en del förändringar,
som exempelvis har gjort att gränsen mellan e-böcker och tryckta böcker har blivit
oklar. Man anser att EU-domstolens beslut
(3.7.2012 Oracle vs. UsedSoftware) om lagligheten av vidareförsäljning av nerladdat
licensierat material kan tillämpas även på eböcker. I Tyskland har också en konsumentorganisation väckt talan mot en förmedlare
av e-böcker på basis av denna dom. Konsumenten borde kunna sälja, låna ut, byta eller vidareförsälja en e-bok som köpts. Den
här utvecklingen har lett till att EBLIDA
har formulerat ett nytt principdokument,
The right to e-read – Rätten att e-läsa. EBLIDA ska nu också organisera en e-bokskampanj som kan förverkligas med krafter från
EBLIDA:s medlemsföreningar. Informationsmaterial för kampanjen har produceSusanne Holmlund

European Bureau of Library, Information
and Documentation Associations’ (EBLIDA) styrelse. Som nybliven medlem i FSBF hade jag endast en vag bild av vad jag
gav mig in i. I praktiken innebär detta att
jag representerar Finland och FSBF genom
att delta i årsmöten och årskonferenser. Jag
deltar också i styrelsens höst- och vårmöten
när Finlands egentliga styrelsemedlem, Leena Toivonen från Finlands vetenskapliga
bibliotekssamfund, är förhindrad samt deltar i styrelsens e-postdiskussioner. I praktiken innebär det också att jag måste läsa in
mig på bl.a. upphovsrätt för e-material och
de olika EU-organens arbetssätt, samt plugga in en ändlös mängd akronymer.
EBLIDA är en politiskt obunden takorganisation för de europeiska biblioteks-, informations- och arkivföreningarna. Finland
har tre fullvärdiga medlemmar: Finlands
vetenskapliga bibliotekssamfund, Finlands
biblioteksförening samt FSBF. Jyväskylä
universitetsbibliotek och Riksdagsbiblioteket är associerade medlemmar. ”Lobbying
for Libraries” är det första man ser när man
går in på organisationens webbsida. Lobbyverksamheten sker främst genom kontakter
med politiker på nationell och europeisk nivå samt med FEP (Federation of European
Publishers) och organisationer som företräder författare (i första hand European Writers Council). EBLIDA:s styrelse och direktör är också ivriga föredragshållare på olika
konferenser och seminarier världen över.
EBLIDA vill påverka europeiska och internationella institutioner och organisationer
och tillhandahåller även stöd för de nationella biblioteksföreningarna.
EBLIDA har många järn i elden, men det
största och viktigaste skötebarnet just nu är
den s.k. E-bokskampanjen. Idag finns endast en liten del av alla e-böcker tillgängliga via bibliotek. Man kan fråga sig vad som
kommer att hända den dagen när majoriteten av alla böcker finns endast som e-böcker
och biblioteken inte har möjlighet köpa in

EBLIDA:s ordförande Klaus-Peter Böttger och representanter för den kroatiska biblioteksföreningen i Zagreb
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rats och kommer att vara nerladdningsbart
från EBLIDA:s webbsidor.
EBLIDA:s styrelsemöte i Zagreb
Jag hade möjligheten att delta i EBLIDA:s
styrelsemöte i Zagreb 7-8 november 2013.
Mötet leddes av EBLIDA:s ordförande
Klaus-Peter Böttger och som sekreterare
fungerade EBLIDA:s direktör Vincent Bonnet. Föredragningslistan var omfattande,
med budgetfrågor, medlemsfrågor, rapportering från expertgrupper, verksamhetsplan
för detta och kommande år samt rapportering från de pågående projekt som EBLIDA
är involverad i. Här kan bland annat nämnas
att ett europeiskt läs- och skrivkunnighetsnätverk (European Literacy Network) kommer att grundas. Planeringen av EBLIDA:s
årskonferens i maj 2014 inleddes även. Den
kommer att gå av stapeln i Aten vid Technological Educational Institute of Athens och
som värd står Department of Library Science and Information Systems. Temat kommer att vara bibliotekens roll i tider av ekonomisk kris. Under mötet diskuterades även
EBLIDA:s närvaro och synlighet vid IFLAkonferensen i Lyon 2014.

Källor
EBLIDA (2012). Europeiska bibliotek och den digitala publiceringens
utmaningar. tinyurl.com/l2tqskm
(15.11.2013)
EBLIDA (2013). The right to e-read. tinyurl.com/phw3sbx (15.11.2013)
Heikkinen, Pekka, Lehto, Anne & Toivonen, Leena (2012). Ajankohtaista
EBLIDAsta. Signum 4:2012. tinyurl.
com/ncsfwjj (18.11.2013)
Leitner, Gerald (2013). Presentation of
EBLIDA’s e-book campaign. Zagreb
8.11.2013
Lundén, Inga (2012). Europeisk ebokskampanj. Svensk biblioteksförening. tinyurl.com/p5rxuxt
(15.11.2013)
Toivonen, Leena T & Tuominen,
Kimmo (2013). EBLIDA tavoittelee kohtuullisia ehtoja e-aineistojen
käyttöön. Signum 2:2013. tinyurl.
com/ncsfwjj (15.11.2013)
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Inger Edebro Sikström

E-böcker
på bibliotek
I grunden en demokratisk fråga.
Inger Edebro Sikström
Bibliotekschef i Umeå kommun
1996–2013
Vice ordförande i Svensk Biblioteks
förening 2007–2013
Initierat och lett arbetet med Umeå
regionens EU-finansierade projekt
Bibliotek 2007, som bekräftats av
flera nationella och internationella
utmärkelser, bl.a. EU:s Public Sector Award och FN:s Public Service
Award
Är idag pensionär men arbetar som
konsult med vissa uppdrag

Malin Grönborg

E-böcker på bibliotek diskuteras flitigt, inte

bara i Finland och Sverige utan i stort sett i
hela världen. Trots att e-böcker bara är ett
av flera olika media som finns på bibliotek
har de haft en stor påverkan på både informations- och kulturvanor, vilket i sin tur
ställer nya krav på bibliotekens tjänster och
arbetsmetoder. I en tid med starka förändringar kan det vara bra att påminna om bibliotekens grundläggande uppdrag och roll i
samhället.
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för undervisningsväsendet och Vasa
stadsbibliotek arrangerade i september 2013
ett seminarium om e-böcker och nya media.
Artikeln är en kort sammanfattning av mitt
bidrag till seminariet.
Varför är e-böcker viktiga
för biblioteken?

E-böcker på bibliotek är i grunden en demokratisk fråga. Det handlar om allas rätt
till kultur och kunskap och rätten att själv få
välja hur man vill läsa.
Allas rätt till kultur och kunskap
Bibliotekens framväxt och utveckling vilar
på starka värderingar om informations- och
yttrandefrihet och allas rätt till kultur och
kunskap. Ett exempel på sådana värderingar

Ordlista
TAKK = Tecken som Alternativ och
Kompletterande Kommunikation
BLISS = ett bildspråk med symboler
istället för ord och bokstäver
Pictogram = bilder i svart mot vit bakgrund.

är artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om
de mänskliga rättigheterna:
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att
utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta
emot och sprida information och idéer med
hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av
gränser.
Tillgång till bibliotek är för många en
möjlighet att påverka sin livssituation. På
biblioteken finns fakta och kunskap som behövs när man vill lära sig mer om något. Där
finns också kulturella upplevelser som kan
förgylla vår vardag. För att säkerställa en likvärdighet i allas rätt till kultur och kunskap
är det viktigt att biblioteken kan tillhandahålla inte bara tryckta böcker utan, precis
som det står i artikel 19, ”alla uttrycksmedel”.
Vi behöver säkerställa både att bibliotekens
användare har tillgång till alla typer av litteratur, i alla utgivna format, och upphovsmännens rätt till ersättning för sina verk.
Allas rätt att själv få välja
hur man vill läsa
En snabb teknisk utveckling av läs- och surfplattor och allt lägre priser har lett till en
ökad tillgång och förbättrad hanterbarhet
vad gäller smarta telefoner, läs- och surfplattor. I kombination med väl utbyggda bredbandsnät, väcker det i sin tur förväntningar
på att biblioteken ska erbjuda mer än enbart
tryckta källor och att fler bibliotekstjänster
ska bli tillgängliga hemifrån.
E-böcker på bibliotek är viktigt för att säkerställa allas rätt att själv få välja hur man
vill läsa. Och e-böcker ökar tillgängligheten
– i tid, i rum och i format:
I tid: bibliotekens webbplatser är öppna
24/7. Många lån av e-böcker görs utanför
bibliotekets öppettider.
I rum: e-böcker är platsoberoende. Det är
en stor tillgång, särskilt i områden där
de geografiska avstånden till bibliotek
är stora.
I format: e-böcker erbjuder nya möjligheter för individuella anpassningar som
kan underlätta läsandet om man har
funktionsnedsättningar. Biblioteken har
en lång tradition av att erbjuda tillgängliga och anpassade media, till exempel
böcker med stor stil, böcker i punktskrift, på teckenspråk, TAKK, bliss, pictogram, lättlästa böcker, taktila böcker…
Varför inte e-böcker?
Vad är problemet?
Om e-böcker på bibliotek är viktigt utifrån
grundläggande demokratiska värderingar vad är då problemet? De senaste årens debatt har visat att problemen varierar bero-

ende på vems perspektiv man har. Här är
några exempel – och vi börjar med läsarnas
perspektiv:
För läsarna
Utbudet av e-böcker på bibliotek är fortfarande relativt sett litet och valfriheten begränsad. Nya och populära e-bokstitlar är
inte alltid tillgängliga via lån på bibliotek på
grund av förlagens så kallade karens (biblioteken får helt enkelt inte köpa vissa titlar).
Många tycker det är krångligt att låna en ebok. Fler och fler läsare upplever att biblioteken inte infriar de krav och förväntningar
man har på e-tjänster.
För biblioteken
Den dramatiska ökningen av antalet lån av
e-böcker som skett de senaste åren har inte motsvarats av en minskad efterfrågan på
tryckta böcker. Det gör det svårt för biblioteken att omfördela resurser inom befintlig
budget. Den prismodell som är vanligast
idag i Sverige (där biblioteken betalar 20
kronor per utlånad bok) gör det även svårt
för biblioteken att budgetera eftersom det
inte är möjligt att i förväg veta hur många
lån som kommer att göras. Det blir svårt att
klara kraven på en budget i balans.
Komplexa upphovsrätts- och avtalsfrågor, få leverantörer (som leder till bristande
konkurrens) samt prismodeller som bygger
på den tryckta bokens begränsningar (till
exempel begränsningar i antalet samtidiga
användare) är andra problem som biblioteken brottas med.
För författarna
Författare har rätt till ersättning för att deras
verk lånas ut av biblioteken. Sedan mitten av
1950-talet finns i Sverige en statlig ersättning
för varje utlån av svenskt verk i original. Eböcker omfattas inte av denna ersättning.
För förlagen
Det har varit svårt för förlagen att få lönsamhet på utgivningen av e-böcker. Nio
av tio lästa e-böcker har lånats på ett bibliotek och förlagen önskar en större balans
mellan hur många titlar som lånas och hur
många som köps. Ett annat problem är att
det är 25% moms på e-böcker, jämfört med
6% på tryckta böcker, vilket påverkar prissättningen.
Vilka krav bör biblioteken ställa?
Svensk Biblioteksförening har under de senaste två åren agerat kraftfullt för att öka
bibliotekens möjligheter att tillhandahålla
e-böcker. Men e-boksfrågan är internationell. IFLA (International Federation of Li-

brary Associations and organisations) presenterade i augusti ett antal principer för
bibliotekens utlån av e-böcker och EBLIDA
(European Bureau of Library and Documentation Associations) publicerade i juni
en e-bokspolicy för bibliotek.
Nedan listas exempel på några grundläggande krav som biblioteken bör ställa på leverantörer, dels utifrån ett demokrati- och
tillgänglighetsperspektiv och dels utifrån ett
ekonomiskt perspektiv:
Utifrån ett demokratioch tillgänglighetsperspektiv
1. Biblioteken ska fritt och oberoende kunna välja och förvärva alla typer av media.
2. Ingen ”karens” och inget undanhållande
av titlar. Alla e-böcker som ges ut ska vara
direkt tillgängliga för biblioteken. Biblioteken ska även ha kontroll över bestånd
över tid.
3. Låntagardata ska ligga hos biblioteken
(sekretess – Sekretesslagen och Personuppgiftslagen).
4. Den tekniska plattformen ska bygga på
standard för hög tillgänglighet. DRMskydd får inte förhindra personer med
funktionsnedsättning att kunna låna och
läsa e-böcker.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv
1. Kostnader ska vara förutsägbara (i rimlig
omfattning).
2. Biblioteken ska äga frågan om eventuell
”friktion” och ha möjlighet att välja hur
den ska skapas (för hela eller delar av utgivningen, begränsning genom antal licenser och/eller samtidiga användare...).
3. Den tekniska plattformen ska ge förutsättningar för enkla (kostnadseffektiva)
rutiner för förvärv.
4. Katalogposter ska levereras samtidigt
med e-boken och vara fritt delbara. Posterna ska kunna integreras med övriga
poster. Mervärden (omslagsbilder, baksidestexter, betyg, boktips, redaktionella
artiklar, funktioner som provläs/provlyssna…) ska kunna skapas och delas
med andra bibliotek.
5. Titlar som digitaliseras med offentliga
medel ska vara fritt tillgängliga via offentliga bibliotek.
Avslutningsvis några uppmaningar av Maureen Sullivan, tidigare ordförande i American Library Association:
Stay focused to fulfill the mission
of the library!
Recognize players!
Stay on top of what is developing!
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Jolanda Tirkkonen

Man behöver inte säga adjö
Tidigare FSBF-aktiva Karolina Zilliacus
är ny bibliotekschef i Pargas.
I början av augusti tillträdde Karolina Zilli-

acus som ny bibliotekschef vid Pargas stadsbibliotek. Dit kom hon från grannkommunen Kimitoön, där hon haft motsvarande
post sedan 2002. Bytet av arbetsplats underlättas av att biblioteken i Pargas och Kimitoön haft ett tätt samarbete alltsedan 1994,
då skärgårdsbiblioteken i Åboland bland de
första i landet skapade bibliotekssamarbetet
Blanka.
– När jag började här hade Pargas varit
utan bibliotekschef i nästan ett år, så det har
varit många saker att ta tag i som fått ligga
en längre tid, säger Zilliacus. Men tack vare
det täta Blankasamarbetet har jag trots allt
kommit ganska snabbt in i jobbet. Det har
varit till stor hjälp att jag kan datasystemet
och att jag känner personalen från förr. Själva branschen och biblioteksarbetet kan jag
ju också från tidigare. Men det som är nytt
är stället, som är mycket större än jag är van
vid, både vad gäller personal och bestånd.
Så där har jag någonting att lära mig – på
mindre bibliotek kan man lättare prova på
och förändra saker, medan man på ett större bibliotek som det här måste utreda saken
bättre och satsa mera på att informera alla
om saken.
– Också administrationen är annorlun10

da, fortsätter hon. Jag har fått sätta mig
in i själva förvaltningsstrukturen på nytt.
Överhuvudtaget har jag mera administrativt jobb nu och min roll på arbetsplatsen
är en annan. Tidigare hann jag göra en del
av det klassiska biblioteksarbetet, t.ex. katalogisera, men nu hinner jag inte jobba med
böckerna. Nu på hösten upptäckte jag att
flera författare jag brukar läsa har kommit
ut med nya böcker, som jag helt enkelt missat för att jag inte hunnit gå igenom höstens
bokkatalog som jag brukar.
– Ibland möter man attityden att bibliotekschefen inte gör något vanligt, ”riktigt”
biblioteksjobb. Det tycker jag är synd – det
handlar ju om att chefsuppgifterna förändrats. Det blir hela tiden mera att ta ställning till och mera administrativa uppgifter.
Mycket av biblioteksarbetet underlättas ju
idag av diverse nationella samarbeten, som
jag mer än gärna välkomnar. Alla de här
samarbetsformerna, t.ex. Rådet för allmänna bibliotek, är otroligt bra.
Till biblioteksbranschen hittade Zilliacus
via studier och tillhörande praktikperiod.
– Jag studerade vid Åbo Akademi med litteraturvetenskap som huvudämne, berättar
hon. Som biämne läste jag biblioteksvetenskap och informatik, som det hette på den

tiden. Jag gjorde en tre månaders praktik på
Dalsbruks bibliotek och trivdes bra, främst
tack vare personalen. Den praktikperioden
var avgörande för mitt val att börja jobba inom biblioteksbranschen. Studierna i ämnet
kändes då ganska abstrakta och flummiga,
men under tiden i Dalsbruk började jag förstå vad biblioteksarbetet egentligen handlar
om.
Efter arbetspraktiken vikarierade Zilliacus vid Dalsbruks bibliotek i olika omgångar och efter fem år som bibliotekarie vid
Visby högskolebibliotek återvände hon till
Åboland år 2002, då hon tillträdde som bibliotekschef vid Kimito kommunbibliotek.
Vid kommunsammanslagningen år 2009
bildades Kimitoöns kommun, som omfattar
de gamla kommunerna Kimito, Dragsfjärd
och Västanfjärd. För bibliotekets del betydde det en sammanslagning av fyra bibliotek
och två bokstugor, bl.a. den gamla praktikplatsen Dalsbruks bibliotek. Övergången
underlättades av nämnda bibliotekssamarbete, Blanka, som funnits sedan 1994.
Den nya arbetsplatsen har genomgått en
motsvarande utveckling. Sedan en kommunsammanslagning 2009 omfattas Pargas
stadsbibliotek av biblioteken i Pargas, Nagu,
Korpo, Houtskär och Iniö samt utlånings-

Karolina Zilliacus
Bor: Åbo
Ålder: 45
Familj: Man, tre barn, hund
Läser: Främst nya böcker. Det gör man
kanske då man jobbar på bibliotek.
Jolanda Tirkkonen

stationer på Utö och Mossala. Zilliacus är
stationerad i Pargas bibliotek.
Som i så många andra städer, diskuterar
man inbesparingar också i Pargas. Zilliacus tillträdde som bibliotekschef mitt i en
ekonomiskt omtumlande tid. I åtgärdsprogrammet som staden ska besluta om i mitten
av december ingår bl.a. avskaffande av landets enda bokbåt, nedläggning av Mossala
utlåningsstation i Houtskär och en eventuell
flytt av Houtskärs bibliotek till kommundelens områdeskontor.
– Staden genomför också andra nedskärningar för nästa år och den ekonomiska situationen kommer att synas i budgeten, säger Zilliacus. Ännu kan man inte säga hur
den ekonomiska situationen kommer att
påverka biblioteksverksamheten i ett större
perspektiv. Hittills har vi trots allt klarat oss
utan permitteringar eller förkortade öppethållningstider.
Inom den närmaste framtiden kan även
en ny kommunsammanslagning bli aktuell

för Pargas. Staden har redan börjat utreda en
kommande sammanslagning med Kimitoön.
Utredningen ska vara färdig i början av 2014.
För biblioteken skulle en sammanslagning
med Kimitoön gå relativt smidigt – samarbetet finns redan och en regelbunden boktransport kör mellan biblioteken två gånger i
veckan. En av de största utmaningarna i fråga
om kommunsammanslagningar menar Zilliacus är att få kunderna att uppleva alla kommundelars bibliotek som sina egna.
– När man på det här sättet får tillgång till
ett så stort bestånd, bör man absolut dra nytta av olikheterna i bestånden på de olika biblioteken. Vi på biblioteket måste sträva efter
att också kunderna lär sig att hela kommunens bokbestånd är gemensamt. En kund på
Pargas bibliotek ska kunna känna att också böckerna som står i Houtskärs bibliotek
finns lättillgängliga för hen.
I fråga om utmaningar för biblioteket, ser
Zilliacus att Pargas bibliotek står inför samma utmaningar som branschen överlag.

– Vi måste se till att leva och verka i vardagen som den ser ut idag, säger hon. Vi måste
utvecklas enligt samhället, men det betyder
inte att biblioteken ska bli nån slags jippocentra. Vi ska inte utvecklas bara för att berättiga vår existens, utan helt enkelt för våra
användares skull, för dem vi finns till för. Vi
bör alltid utgå från tanken: Vad vill kunderna ha? Vad det här betyder för Pargas del är
för tidigt att säga – i det här skedet försöker jag främst få en överblick av vad Pargas
skulle kunna göra.
Zilliacus har också suttit med i styrelsen
för FSBF i två omgångar, en tid hon minns
med glädje.
– Det var en rolig tid. Visserligen ganska
hektisk, inte minst med tanke på att jag hade små barn hemma samtidigt, men rolig.
Det fina med föreningen är att man kan sitta
med och sen sluta med tanken att man bara
tar en paus, för att eventuellt kunna komma
med flera år senare igen. Man behöver inte
säga adjö, och det känns trevligt.
11

Tove Knutar Sjöblom

Bishan Public Librarys fasad med utstickande läshörnor

Tove Knutar Sjöblom och Christian Nelson

Inspiration och kulturmöten
i Singapore
Landet, kulturen
Singapore är ett sannerligen multikulturellt
land – här blandas olika kulturer om vartannat. Många olika språk används parallellt
men engelskan fungerar som förvaltningsspråk. Beroende på vilken stadsdel man besöker, ändras omgivningen och kulturen
helt. Från att ha gått på en lugn gata befinner man sig plötsligt i Little India och har
svårt att komma fram bland folkmassorna.
I Singapore kan man enkelt njuta av det asiatiska kökets många olika inriktningar och
starka smaker.
Singapore levde upp till sitt rykte att vara
12

rent och prydligt. I Singapore är man väldigt mån om att minska föroreningar och
utsläpp. Luften kändes ren och ingenstans
kunde man se skräp eller klotter. Största delen av befolkningen använder sig av kollektivtrafik. Endast de välbemedlade har råd
med bil. Konferensdeltagarna försågs med
buss/metrokort och fick på egen hand utforska Singapores metro- och bussnätverk.
Allt fungerade smidigt även om det i rusningstid kunde vara svårt att tränga sig in
i metron.
Singaporianerna verkade även ha en förkärlek för skyltar. Allt verkade väldigt orga-

niserat och överallt fanns skyltar med diverse förhållningsregler. Längs huvudgatorna
fanns det mängder av skyltar som gjorde
reklam för konferensen. Strax innan konferensen, den 9 augusti, hade man firat Singapores nationaldag och överallt fanns skyltar
med texten ”Happy Birthday Singapore” eller liknande.
Människorna vi kom i kontakt med var
väldigt vänliga, hjälpsamma och framförallt
artiga. Som finländare kändes det ovant att
bli överöst med artighetsfraser och att kallas
Mam respektive Sir.
Konferensens kulturella kväll hölls på se-

IFLA HQ/Serena Toh

Tove Knutar Sjöblom

Ingången till trädkojan (barn
avdelningen) vid Central Public Library

Sinikka Sipilä från Finland tillträdde vid
konferensen som IFLA:s President under
perioden 2013–2015

mesterön Sentosa i form av ett beachparty.
På ca 20 minuter tar man sig från centrum
av Singapore ut till ön. Vi valde att ta oss över
till ön med linbana och fick därmed njuta av
storslagna vyer över Singapore. Under kvällen bjöds på mat och levande musik i vacker
omgivning.
Konferensprogrammet
Som alltid vid WLIC-konferenserna var
programmet fullspäckat och man fick prioritera vilka föreläsningar och sessioner man
deltog i. Speciellt givande är sessioner där
man sitter i mindre grupper kring runda
bord och diskuterar. Det är häftigt att märka
hur mycket gemensamt man har med kollegor från världens olika delar - och hur mycket vi kan lära av varandra.
Mycket av konferensprogrammet kretsade förstås kring bibliotekens roll i framtiden. Yttrandefrihet, övervakning och
censur på nätet var centrala teman. En bra
inblick i dessa teman fick man bland annat
på föreläsningarna som ordnades av Committee on Freedom of Access to Information
and Freedom of Expression (FAIFE).
Ett speciellt uppskattat föredrag var Cherian Georges ”The unknowning of public
knowledge, truthiness, the pain of knowing
- the pain of not knowing”. Enligt George
vill vi idag hellre hålla oss till bekväma ”sanningar” än att ta reda på den verkliga sanningen bakom vad som sker. Vissa sanningar undanhålls aktivt eftersom vi helt enkelt
inte vill befatta oss med dem. Bekanta dig
med Georges tankeväckande föredrag på
adressen http://www.mediaasia.info/theunknowing-of-public-knowledge/
Ett enkelt sätt att få en uppfattning om olika projekt världen över är att se alla posters
och träffa personerna som varit engagerade. Under postersessionerna hann vi bland
annat diskutera med några av Abu Dhabis
nyutexaminerade kvinnliga bibliotekarier,
träffa personer från Kiost-institutet i Sydkorea och höra om deras projekt ”Becoming
the 21st Century New Poseidon”. Priset för
bästa poster gick till en grupp bibliotekarier
i Fukushima, Japan. På postern presenterades några av Fukushimas bibliotekarier och

hur de arbetat under ändrade förutsättningar efter tsunamin.
E-böcker och bibliotek var ett återkommande ämne på många föreläsningar. Svårigheterna med att låna ut e-böcker belystes
ur många olika perspektiv. IFLA:s principer
för e-böcker presenterades och huvudinnehållet i principerna är att biblioteken skall
ha tillgång till e-böcker på samma sätt som
biblioteken har tillgång till tryckta böcker.
Det är biblioteken och inte förlagen som
skall styra över bibliotekens utbud. Den
sammantagna bilden är att utvecklingen
ännu bara är i sin början. Förhandlingar
mellan representanter för bibliotek och förlag förs på många olika håll för att hitta hållbara framtidslösningar.
Singapores bibliotek
Under konferensveckan hann vi bekanta oss
med flera bibliotek. Nationalbiblioteket låg
beläget några kvarter från hotellet. Vi slogs
av hur allt material stod i perfekt ordning i
hyllorna och hur noggrann klassificeringen
var. I anslutning till biblioteket fanns även
Central Public Library. Speciellt den fina
barnavdelningen imponerade oss. Singapore är även känt för sina otaliga enorma shoppingcenter. Många av de allmänna biblioteken finns i anslutning till shoppingcentren.
Konferensens sista dag var reserverad för
besök till något av Singapores många, så väl
allmänna bibliotek som vetenskapliga bibliotek. Bland otaliga intressanta möjligheter
valde vi Bishan Public Library respektive
två av Nanyang Technological Universitys
bibliotek.
Bishan Public Library invigdes 2006 och
består av fyra våningar, samt en takterass.
Utmärkande för byggnaden var ”pods”,
krypin, där man kunde sätta sig och läsa,
få lugn och ro och se ut över biblioteket eller gatan utanför. Karakteristiskt för dessa
krypin var det blå och grönfärgade glaset.
Att använda biblioteken var gratis, men det
fanns begränsningar på hur många böcker
man fick låna. För de flesta var gränsen 12
böcker, men bibliotekspersonalen hade en
lånegräns på 20. Ifall bibliotekets egen personal var upptagen, kunde man kontakta en

så kallad cybrarian. Via en telefon fick man
kontakt med en bibliotekarie för att få hjälp.
Bibliotekspersonalen kände man enkelt
igen eftersom alla i personalen hade samma
klädsel.
Nanyangs Technological Universitys
campus ligger i västra delen av Singapore.
Under resan mellan konferenscentret och
campuset fick man chans att se lite mera av
ön som är så gott som helt bebyggd. Vi åkte
förbi otaliga enorma skyskrapor och Singapores enorma hamn som också många varor på väg till oss i Europa passerar. Mest
intressant var det att se de ändlösa områdena av enorma bostadsbyggnader som fanns
längs hela vägen. Under studiebesöket hade
vi möjlighet att bekanta oss med såväl teknikbiblioteket som biblioteket för de ekonomiska vetenskaperna.
På universitetets bibliotek slogs man av
att de tryckta boksamlingarna verkade förhållandevis små. Enligt våra guider ville de
studerande inte längre läsa tryckta böcker
utan efterfrågade alltid e-böcker. I stället för
stora tryckta samlingar satsade man på fina
utrymmen att studera i, så väl enskilda arbetsplatser som olika typer av utrymmen för
grupparbete. Man hade även ett rum där de
studerande kunde filma sig själva då de höll
föredrag för att bli bättre på att hålla presentationer. Det märktes också väldigt bra
att universitetsbiblioteket satsade mycket
på marknadsföringen av bibliotekets tjänster. Med hjälp av teknisk utrustning inne i
biblioteket lyfte man fram och synliggjorde
de elektroniska resurserna.
Konferensen gav många inblickar och insikter i de stora internationella framtidsfrågorna, men även idéer som går att förverkliga på det egna lilla biblioteket. Alla som
arbetar inom biblioteksbranschen borde få
uppleva WLIC. Man blir påmind om bibliotekens viktiga roll i samhället, stärkt i sin yrkesroll och inspirerad att fortsätta utveckla
biblioteken.
Ta en titt på FSBF:s nya Facebooksida.
Där hittar du en del bilder som vi tog under konferensveckan i Singapore. Kanske
hittar du där någon idé att förverkliga i ditt
bibliotek!
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Eva Hietanen

Boken är den plats
där vi överblickar våra liv
Intervju med Ulla Sweins-Haustein, nybliven pensionär.
– Jag ”bodde” på biblioteket i Kokkola när

jag var liten.
Så svarar Ulla Sweins-Haustein på frågan
varför hon valde att bli bibliotekarie.
– Där fanns BÖCKER. Och den snälla
tant Mellberg. Hon hade sagotimmar. Jag
kom dit med mamma ibland, sen på egen
hand eller med mina kamrater. Vi var ett
gäng bokslukarflickor. Huset där biblioteket var inrymt var gammalt och intressant.
Sen lekte man ju bibliotek hemma, stämplade kort och lånade ut egna böcker. När
jag efter studenten flyttade till Åbo och började studera litteraturvetenskap, tyska och
svenska tyckte jag det var underbart och
märkligt: ”Hur kunde man få läsa böcker
hela dagarna!”
Ulla blev lärare i tyska vid Åbo Akademi.
Men efter 15 år i det jobbet sadlade hon om.
Hon hade skött tyska institutionens bibliotek och tyckte att det var intressant. Tillsammans med minnena från barndomens biblioteksbesök i Gamlakarleby växte det hos
henne fram ett beslut att studera för att på
heltid jobba med bibliotek. I slutet av 1980talet började hon vid sidan av arbetet studera biblioteksvetenskap. När studierna var
klara 1991 flyttade hon till Vasa med sonen.
Mannen fortsatte jobba i Åbo men pendlade
upp till Vasa.
– Jag ville till Österbotten, där fanns släkten och jag hade en syster i Vasa. Som familj
hade vi lärt känna Österbotten genom att vi
redan 1978 övertagit morfars gamla torp i
Malax som sommarställe.
Hon ringde till stadsbiblioteket i Vasa och
fick höra att en tjänst var ledig i bokbussen.
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Hon sökte och fick den, men har inte arbetat en dag på bussen. I stället fick hon jobba
på referensen.
– Det var perfekt för mig, jag kände att jag
hade nytta av det jag gjort tidigare vid Åbo
Akademi.
År 1996 valdes Ulla till bibliotekschef i
Korsholm. Ett ställe där hon har trivts jättebra och därifrån hon i våras blev pensionerad.
Vad är det som är så bra med Korsholms
bibliotek?
– Det är lagom stort, där finns utmaningar,
det är vidsträckt med tre stora och en liten filial plus en bokbuss. Samtidigt är det inte för
stort, man får som chef delta i arbetet rent
konkret. Enbart administrativa uppgifter
tillfredsställer inte mig. Jag har gärna deltagit i både bokval och också i kundtjänst för
att bättre hållas à jour med det jag varit satt
att förvalta. I uppbyggnaden av samlingarna
har jag haft hand om facklitteraturen, medan Hilde-Ann Lall skött skönlitteraturen
och Barbro Gros barnlitteraturen. Sen har
vi haft bokvalsmöten med hela personalen
där vi presenterat förslag och diskuterat.
– Personalen i biblioteket var och är kunnig och motiverad. Jag har haft turen att få
jobba med ”självgående” människor som
inte behövt dras igång utan själva kommit
med initiativ och idéer. Så trots att personalen är liten i förhållande till vad som ska
göras har det gått bra.
Finns det problematiska frågor när det gäller bokval?

Ulla tvekar lite, ser inte riktigt att det skulle
finnas sådana. Men så säger hon:
– Soffböckerna, klass 65–68, alltså hobby,
handarbete, heminredning och matböcker.
Det kommer ut alldeles för mycket. Biblioteken måste sätta gränser, man kan inte ha
allt. Det gäller ju för all del alla klasser, men
på senare år har vi översvämmats med böcker i den här kategorin. Dessutom finns ju
matrecept, heminredning och handarbete i
många av de tidningar biblioteken erbjuder.
Bokval handlar om att göra val. Bibliotekspersonalen har utbildning och är kapabel att
avgöra. Tycke och smak är subjektivt, men
kvalitet går att urskilja.
Men vad kvalitet är vill Ulla inte svara på.
Det skulle föra för långt.
– Vi ska inte ha höga ribbor och absolut
inga pekpinnar. Det har varit mindre sådant
överhuvudtaget i den finländska biblioteksvärlden än till exempel i Sverige.
Kundbetjäningen är en annan del av jobbet som Ulla har trivts med och nu som pensionär får hon ett kundperspektiv.
– Biblioteksanvändarna ska känna sig välkomna. När man kommer in i biblioteket vill
man bli uppmärksammad, säger hon. Inte
på något påträngande sätt, men man vill bli
sedd. Och få tips på böcker man kanske vill
läsa. Inte heller det får bli för intensivt, men
personalen ska finnas tillgänglig.
Finns det annat som ger välkomstkänsla?
– Lokaliteterna är viktiga. Våra användare
här i Korsholm säger ofta att det är lätt att
komma in till biblioteket. Inga höga trösklar
vare sig konkret eller mentalt.

”Att vara bibliotekarie
är något att vara
stolt över”

Vi sitter i personalens kafferum på Ullas gamla arbetsplats och hon talar plötsligt
som om hon fortfarande var på jobb.
– Det är ju en sak man får vänja sig av
med, säger hon och skrattar.
– Tillräckliga samlingar, mångsidigt,
brett och nytt, ger också en känsla av välkomnande. Tillsammans med personalens
kunnighet och tillmötesgående. Kompetens
alltså.
 ad tror du om bibliotekens framtid? KomV
mer det att fortsätta finnas allmänna bibliotek i Finland?
– Jag tror inte att man åderlåter biblioteksverksamheten. Den har en grundmurad
ställning i vårt land. Alla politiska partier
uppskattar de allmänna biblioteken, säger
Ulla. Det finns inget parti som vill eliminera den verksamhet som är en pelare i medborgarsamhället. En garanti för vars och
ens möjlighet att utvecklas mångsidigt. Information kan man få var som helst i dag via
nätet, men kunskap och vetskap är en annan
sak. Det behövs läsupplevelser för att man
ska förstå och få perspektiv.
Och så citerar hon en av sina favoritförfattare, P. O. Enqvist: ”Boken är den plats
där vi överblickar våra liv.”
– Till att vara människa hör att ha ett
språk. Det ska vi använda och utveckla. Genom läsning. Det här är ingenting nytt men
det tål att sägas igen: Det är hemmet, skolan
och bibban, och just i den ordningen, som är
viktiga för att barn ska bli läsare.
Ulla har själv en mamma som älskar böcker och läsning och att samtala om det hon

Hilde-Ann Lall

läser. Det har säkert påverkat henne redan
som liten att bli den läsare, och läsfrämjare,
hon varit och fortfarande är idag. Just nu läser Ulla romanen Is av Ulla-Lena Lundberg.
Den boken är hennes egen. Från biblioteket
har hon bl.a. lånat en novellsamling av Alice
Munro. Och så läser hon Vi läser, en mycket
bra bilaga till tidningen Vi, som enligt henne borde finnas på alla bibliotek.
Är det skönt att vara pensionär?

– Visst är det skönt att få rå om sin tid, inte ha
så inrutat. Jag har möjlighet att besöka min
mamma oftare. Vi sitter länge och samtalar,
om böcker och annat. Hon är helskärpt och
har åsikter om allt möjligt. Så har jag också
återupptagit studier i italienska.
– De allmänna biblioteken är skattebaserade. Det får vi vara tacksamma för. Det systemet finns inte i alla länder. Att vara bibliotekarie är något att vara stolt över, avslutar
Ulla Sweins-Haustein.
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Ellinor Hjerpe

Jubileum i Jakobstad

Anna-Maria Malm

I år firade FSBF att det är 75 år sedan Öst-

erbottens svenska biblioteksförening påbörjade sin verksamhet 1938 och därmed
lade grunden för Finlands svenska biblioteksförening. Jubileumskonferensen ägde
rum 13–15.11.13 i Jakobstad och kring 90 av
föreningens medlemmar slöt upp för att fira föreningen, ta del av intressanta föredrag
och träffa bekanta.
På onsdagkväll mjukstartade konferensen med fri samvaro vid Jakobstads stadsbibliotek. Ett tjugotal personer umgicks och
bekantade sig med biblioteket, som ligger i
centrum av Jakobstad i ett hus som tidigare
varit en bank. På torsdagen inleddes konferensen i Campus Allegro, det nybyggda
campuset där bl.a. utbildningar från Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Centria, Yrkesakademin i
Österbotten, Jakobstads musikinstitut och
barnkonstskolan Balatako huserar.
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I konferenskassen, som delades ut till alla deltagare, fanns det nytryckta jubileumsnumret av Bibban, en jubileumskaffemugg,
skriftserien Författarnas Österbotten samt
information om Jakobstad. Konferensen
öppnades med välkomsthälsningar av föreningens ordförande Christian Nelson och
Jakobstads stadsjurist Anne Ekstrand. Temat för årets konferens var Fakta – Fiktion
– Framtid, vilket tangerade frågor som vad
är bildning, hur får vi barn att bli läsare och
hur ska bibliotekens viktiga samhällsservice säkras även i framtiden? FSBF lanserade
i samband med konferensen sloganen ”Din
framtid – ditt bibliotek” för att påminna både bibliotekspersonalen om att det är vi som
bestämmer över bibliotekens framtid, och
biblioteksanvändarna om den stora möjlighet biblioteken erbjuder att utvecklas som
människa.
Barbro Nygård, som lett arbetet med jubi-

leumsnumret av Bibban, blickade sedan tillbaks på föreningens historia. En bra grund
för verksamheten lades för 75 år sedan med
en årlig sammankomst, fortbildningsverksamheten samt snarlika föreningsstadgar.
Hon kunde också konstatera att det ännu inte
finns någon sammanfattande finlandssvensk
bibliotekshistorik, något som kunde ligga i
FSBF:s intresse att jobba för i framtiden.
Efter kaffe och rundtur i Tritonias bibliotek i Campus Allegro tog dagens första gäst
till orda. Johan Unenge är författare och illustratör och han var Sveriges första läsambassadör 2011–2013. Kulturrådet i Sverige
instiftade det läsfrämjande uppdraget läsambassadör efter att resultaten i Pisa-undersökningen 2009 visat att läsningen bland
svenska barn, och framförallt bland pojkar,
minskat. Unenge funderade vems felet är att
barns läsning minskar. Det går inte att peka
ut en enskild syndabock utan föräldrarna,

PRQ

(från vänster) 1. Glada konferensdeltagare från Pargas
och Kimitoön på jubileumsmiddagen. 2. Toastmaster Göran
Sjöholm och festtalare Marina Lundkvist. 3. Johan Unenge

Årets biblioteksbok 2013
Dunderlunds bästa bokstav. Text: Åsa
Lind, bild: Sara Lundberg. PQR, 2009
Årets biblioteksbok är en utmärkelse
som delades ut för första gången. I år
var temat finlandssvenska barnböcker. Föreningen vill uppmärksamma en
bok som lämpat sig speciellt bra inom
barnbiblioteksarbetet. Boken behöver
inte vara utgiven något speciellt år utan juryn väljer en bok som utifrån det
egna arbetet och erfarenheten visat sig
passa speciellt bra inom biblioteksarbetet. I juryn för år 2013 satt Monica BorgSunabacka, Mikaela Byskata-Ahlskog,
Eva Hietanen, Lisbet Muurinen, Lena
Sågfors och Eva Wilenius.
Juryns motivering: Dunderlunds bästa
bokstav av Åsa Lind är en finurlig bok
om bokstäver och ljud som lockar fram
leenden hos både små och stora läsare.
Eftersom boken väcker både intresse för
ord och läsning fungerar den utmärkt i
bibliotekens läsfrämjande verksamhet
bland barn.
Anna-Maria Malm

förskolan, skolan, IT-pedagoger och biblioteken måste tillsammans samarbeta för att
få barn intresserade av läsning. I konkurrensen med datorspel, sociala medier och idrott
måste läsning göras mer tilltalande. Biblioteken är numera en del av nöjesutbudet och
borde satsa på att bättre marknadsföra fördelarna med läsning, t.ex. genom att ordna
roliga evenemang och göra biblioteksutrymmet mera attraktivt. Ett välfungerande
skolbibliotek är också en viktig komponent
som alla elever borde ha tillgång till.
Efter Johan Unenges inspirerande föredrag följde Thomas Wallgren, universitetslektor i filosofi vid Helsingfors universitet. Under rubriken ”Det ambivalenta 21
århundradet” belyste han vår moderna tid
som en följd av de krafter som legat bakom
den västerländska civilisationens starka
ekonomiska och industriella utveckling under de senaste femhundra åren. Sedan olje-

Anna-Maria Malm

krisen på 1970-talet har dock samhället gått
in i en mer pessimistisk fas då tanken om
det ständiga överflödet och konsumtionen
inte visat sig vara hållbar i längden. Idén att
medborgarna aktivt kan forma framtiden
och samhället är på tillbakagång och känslan av att ödet styr präglar vår tid allt mer,
vilket leder till en blandning av hopp och
förtvivlan.
Lunchen åtnjöts i Campus Allegros
lunchrestaurang. Eftermiddagens program
inleddes med att Kristiina Kontiainen, Finlands biblioteksförenings kanslichef, framförde systerföreningens gratulationer. Sinikka Sipilä, IFLA:s nuvarande ordförande,
presenterade därefter temat hon valt för sin
ordförandeperiod: ”Starka bibliotek, starka
samhällen”. Genom att biblioteken främjar
lika möjligheter och tillgång till forskning
och information kan öppna, jämlika och demokratiska samhällen byggas. Välinforme-

rade och aktiva medborgare behövs för att
trygga en demokratisk samhällsutveckling.
Speciellt i utvecklingsländer är det viktigt att
säkerställa att biblioteken är en stark samarbetspartner som kan hjälpa regeringarna att
uppnå målen för samhällsutvecklingen. På
webbsidan www.ifla.org/ict4d och i IFLA
Trend Report, trends.ifla.org, kan man läsa
mer om IFLA:s målsättningar kring detta.
Dagens sista föreläsare var Ebba WittBrattström, professor i nordisk litteratur vid
Helsingfors universitet. Temat för hennes
föredrag var litteraturens roll i bildning. Undersökningsresultat har visat att studerandes läsförståelse och skrivkunskap är svag
vilket gör att de inte bemästrar det redskap,
språket, som behövs för att ta till sig humanistisk kunskap. Unga människor borde läsa
mer skönlitteratur för att få ett mer varierat språk och för att lära sig förstå underliggande meningar och ironi. Enligt Ellen Key
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Årets biblioteksgärning 2013
Sibbo kommunbibliotek
Även Årets biblioteksgärning delades nu ut för första gången. Priset kan ges till ett bibliotek, en person eller en organisation som utvecklat biblioteksservicen eller på annat
sätt främjat biblioteksfrågor. Priset utsågs av föreningens ordförande och vice ordförande på uppdrag av styrelsen.
Motivering: Årets biblioteksgärning tilldelades i år ett bibliotek som erbjuder ett imponerande och genomtänkt utbud av kultur och service för biblioteksbesökarna. Biblioteket satsar stort på barnverksamheten på två språk och välkomnar sina kunder på
webben med orden ”Välkommen till biblioteket för att njuta”.
Sibbo bibliotek

Små och stora indianer slog läger på Sibbo huvudbibliotek i början av juni 2013
Anna-Maria Malm

(1849–1926) är bildning det man har kvar
när man glömt allt man lärt sig. Bildning
är att sätta fokus på individens inneboende
potential och att ha ett grepp om de stora
dragen och den övergripande historiska
kronologin. Bildning är på ett sätt motsatsen till dagens utbildning, där man strävar
efter att lära ut specifik yrkeskompetens.
En förnyad satsning på humaniora behövs
så att den inte försvinner från universiteten. Därför är det viktigt att läsa skönlitterära klassiker i skolan och biblioteken borde
alltjämt marknadsföra klassikerna. Genom
klassikerna vidgas vyerna och en klassikerkanon behövs som en förenande kulturell
reservoar. Ett projekt som Witt-Brattström
varit involverad i är bokverket och webbportalen Nordisk kvinnolitteraturhistoria,
nordicwomensliterature.net, där man kan
bekanta sig med 1000 år av nordisk kvinnolitteraturhistoria helt gratis.
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Efter föredragen följde cocktailmingel
till tonerna av en jazztrio och en konstrunda i Campus Allegro. Kvällens festliga jubileumsmiddag hölls i Jugendsalen. Programmet bestod av en stråkduo samt Teater
Jacobs dramatisering av en Tjechov-novell.
Som festtalare fungerade Marina Lundkvist,
enhetschef för enheten för barnpedagogik
vid Åbo Akademi och Göran Sjöholm var
toastmaster under kvällen. Under middagen
delades årets utmärkelser ut. Årets biblioteksgärning tilldelades Sibbo kommunbibliotek, Årets webb blev Pedersöre kommunbiblioteks ungdomssidor ”Gilla bibban” och
Dunderlunds bästa bokstav av Åsa Lind med
illustrationer av Sara Lundberg utnämndes
till Årets biblioteksbok.
Fredagen började med skådespelaren Mats
Holmqvists föredrag om vad man skall tänka
på när man pratar inför publik. Ett råd han
gav är att man skall ta tid på sig att lyssna på

sin publik, något som kanske lätt glöms bort
när man har mycket att berätta eller är nervös. A och O är också att vara väl förberedd
och att man ska glömma sig själv och fokusera på det man har att berätta. Som avslutning
fick vi göra praktiska övningar för att öva att
se och lyssna på varandra, vilket gav upphov
till munter stämning och många skratt.
Efter höstmötet och kaffe berättade överinspektör Susanne Ahlroth vid Regionförvaltningsverket om vad som är aktuellt
inom bibliotekssektorn. Utbildnings- och
kulturministeriet har föreslagit att antalet landskapsbibliotek, som nu är 18, borde
minskas väsentligt, dock är det ännu oklart
med hur många. Ahlroth deltar i förhandlingarna om landskapsbiblioteken i de tvåspråkiga områdena Åbo, Nyland, Vasa och
Karleby och man får gärna kontakta henne
med synpunkter om landskapsbiblioteksverksamheten.

(övre raden) 1. Christian Nelson och stråkduon på middagen. 2. Kaffepaus i Campus Allegro.
(nedre raden) 1. Jubileumsnumret av Bibban delades ut vid konferensen. 2. Sara Sandén, Isabel Johansson,
Marianne Pretorius och Monica Borg-Sunabacka. 3. Teater Jacob.

Anna-Maria Malm

www.pedersore.fi

Anna-Maria Malm

Årets webb 2013
Pedersöre kommunbiblioteks
ungdomssidor ”Gilla bibban”
Anna-Maria Malm

Anna-Maria Malm

Ett förslag till statsandelsreform är nu
föreliggande. I reformen föreslås att statsandelarna för bibliotekens anläggningsprojekt, dvs. medel som används till nybyggnad och renovering av bibliotek samt
till anskaffande av bokbussar, i fortsättningen inte skulle vara öronmärkta utan vara en
del av kommunernas allmänna statsandelar.
Risken med detta är att biblioteksprojekten
kan komma att upphöra helt och försvinna
till förmån för andra kommunala projekt.
En namninsamling i ärendet pågår under
november.
Ahlroth skulle önska att svenskspråkiga
bibliotek ansökte om statsunderstöd för fler
projekt än vad som nu kommit in. Kommuner och regioner kunde gärna gå samman
kring större projekt eftersom det inte bara är
Svenska kulturfonden som ska understöda
svenskspråkiga biblioteksprojekt utan även
staten.

En ledarskapsutbildning har startats och
fortbildning kring biblioteksjuridik och
bibliotekens användarrättigheter samt satsningar på finlandssvenska pojkars läsning
är på kommande. I april nästa år inleds en
ny utbildning som leder till yrkesexamen i
informations- och bibliotekstjänst i Point
College, Vuxenutbildnings regi.
Sedan var det dags för dem som fått årets
utmärkelser att presentera sig. Motiveringarna till utmärkelserna hittas här intill och
på FSBF:s Facebooksida kan man se en video där Sibbo kommunbibliotek berättar
om sin verksamhet. Konferensen avslutades
med en utsökt lunch i Campus Allegros restaurang och kaffe och tårta vid Jakobstads
stadsbibliotek. Ett stort tack till Österbottniska sektionen och konferenssekreterare
Marianne Pretorius, som haft huvudansvaret för konferensarrangemangen. Det var en
utmärkt jubileumskonferens!

Årets webb är ett pris som utses av
FSBF:s IT-utskott. Priset ges till ett bibliotek som på ett förtjänstfullt sätt utvecklat sina webbtjänster.
Motivering: Pedersöre kommunbibliotek är ett relativt litet bibliotek, men
har ändå satsat på att göra egna webbsidor för ungdomar. Bloggen ”En liten
blogg om böcker” där två tonårsflickor
skriver om böcker de läst är en utmärkt
idé. På ungdomssidorna finns dessutom bibliotekspersonalens boktips för
ungdomar och nyhetslistor över böcker
för tonåringar. Bibliotekets webbplats
bildar också i övrigt en trevlig och informativ helhet där ungdomssidan väl
passar in. Första sidan med den fyndiga rubriken Pedersöre kommunbibliotek – kunskapsträdgården har länkar
direkt till ungdomssidan, bloggen och
boktipsen för ungdomar.
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Verksamhetsplan
för Finlands svenska biblioteksförening r.f. år 2014

Godkänt på höstmötet 15.11.2013.
Finlands svenska biblioteksförening (FSBF)
är en ideell förening, som samlar bibliotek
och biblioteksanställda i hela Svenskfinland. Föreningen främjar och bevakar medlemmarnas intressen samt fungerar som ett
allmänt idéforum för biblioteksfrågor och
biblioteksservice på svenska i Finland.
Målsättning
Föreningen är en central finlandssvensk aktör med särskilt ansvar för svenska
biblioteksintressen och -frågor. Föreningen stöder den finlandssvenska identiteten och kulturen inom hela biblioteksfältet
i svenska och tvåspråkiga miljöer. Den bevakar aktivt att svenska biblioteksintressen
beaktas på statlig nivå och inom olika för
biblioteken och bibliotekspersonalen närliggande organisationer. Aktuella biblioteksfrågor och utvecklingsprojekt följs upp.
Tillgången till digitalt material och integ
ritetsfrågor står i fokus under året. Föreningen
påverkar och främjar diskussion i samarbete
med andra biblioteksföreningar. Föreningen
för diskussioner med Svenska kulturfonden
gällande ett projekt för att främja läsning och
läsförståelse bland barn och unga.
Fortbildning
Finlands svenska biblioteksförening är en
av den svenskspråkiga biblioteksbranschens
viktigaste arrangörer av fortbildning på
svenska för biblioteksanställda. FSBF fortsätter att regelbundet anordna fortbildningstillfällen, kurser och konferenser. Arrangörerna
av svenskspråkig fortbildning på området
sammankommer till ett planeringsmöte.
Föreningens fortbildningstillfällen anordnas som tidigare i första hand av sektionerna, men även utskotten och olika samarbetspartners ges möjlighet till att delta i
planeringen. Utskotten kan självständigt
anordna och ansvara för fortbildningstillfällen inom sitt specialområde. FSBF främjar medlemmarnas fortbildning även genom
att ordna vår- och höstmötet i nybyggda eller renoverade biblioteksbyggnader då det
är möjligt samt genom att ordna studieresor inom landet och utomlands.
Sektionen för södra Finland ordnar årskonferens hösten 2014.
FSBF följer fortsättningsvis upp den svenskspråkiga utbildningen på biblioteksområdet.
Föreningen strävar till att särskilt stöda andra
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stadiets utbildning/läroavtalsutbildning. FSBF har en sakkunnig i Referensgruppen för
yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst vid Porvoo International College (f.d.
Borgå handelsläroverk) och i Kirjasto- ja informaatioalan koulutustyöryhmä.
Biblioteksföreningen är även medlem av
Svenska studieförbundet som inom tredje
sektorn främjar folkbildning, livslångt lärande och medborgarinflytande.
Samarbete
Föreningen samarbetar såsom tidigare aktivt med Finlands biblioteksförening, Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund och
Tietoasiantuntijat inom ramen för Biblioteksföreningarnas samarbetsorgan (BFSO).
Föreningen medverkar även i fackens och
biblioteksorganisationernas gemensamma
organ Minervagruppen. Föreningen fortsätter som medlem i bl.a. Finlands biblioteksmuseiförening, Svenska folkskolans vänner
(SFV) och Svenska studieförbundet (SSF).
Föreningen är representerad i styrgruppen
för Biblioteken.fi/Kirjastot.fi.
FSBF satsar liksom tidigare år även på
samarbete på det internationella planet.
Samarbetet sker främst med de nordiska
biblioteksföreningarna samt inom ramen
för medlemskapen i International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) och European Bureau of Library, Documentation, and Information
Associations (EBLIDA).
Susanne Holmlund fungerar som ersättare i EBLIDA:s styrelse under perioden
2012–2015.
Annika Högväg är medlem av IFLA:s utskott för informationsteknologi under perioden 2011–2015. Representanter för styrelsen
deltar i de internationella organisationernas
konferenser, såsom IFLA World Library and
Information Congress i Lyon.
Organisation
Föreningens styrelse ansvarar för verksamheten och föreningens ekonomi. Sektionen
för södra Finland och Österbottniska sektionen arbetar under styrelsen. Utskott bildas för tema- och specialverksamhet.
Internationella utskottet planerar en
fortbildningsresa för föreningens medlemmar. IT-utskottet samlar representanter för
de olika finlandssvenska biblioteksnätverken och diskuterar i synnerhet frågor kring
webbservice, bibliotekssystem och doku-

mentbeskrivning. PR-utskottet utarbetar
strategier för marknadsföring och fortsätter
utveckla föreningens webbplats. Ett utbildnings- och fortbildningsutskott utses av styrelsen under 2014.
Föreningens verksamhet grundar sig på
frivilligarbete, men för långvariga åtaganden som innebär en stor arbetsbörda kan
ersättning utbetalas.
Vårmöte och höstmöte ordnas stadgeenligt. Vårmötet hålls i samband med av
Österbottniska sektionen ordnad fortbildningsdag och höstmötet hålls i samband
med årskonferensen.
Medlemmar
Enligt medlemsförteckningen har föreningen 440 medlemmar (ordinarie medlemmar
och institutionsmedlemmar). Föreningen
satsar på fortsatt medlemsvärvning samt
aktivt inkrävande av medlemsavgifter.
Ekonomi
Föreningens inkomster består av medlemsavgifter, bidrag från olika fonder och sponsorer samt undervisnings- och kulturministeriet och inkomster från kursverksamhet.
Till dessa tillkommer tidvis särskilda projektanslag.
FSBF utreder möjligheterna till att grunda en egen fond.
I enlighet med höstmötets beslut 2012
delas pris för årets biblioteksbok och årets
biblioteksgärning ut vartannat år. Förenigen delar år 2014 ut pris för årets biblioteksgärning. IT-utskottet ansvarar för utdelning
av årets webbpris.
PR och information
Föreningens medlemstidning Bibban utkommer i flerfärgstryck tre gånger i året.
Styrelsen utser årligen en redaktion för tidningen. Utöver de regionala redaktörerna
förutsätts även styrelsemedlemmarna skriva
artiklar, samt söka fram lämpliga skribenter
för aktuella teman. Tidningen sänds till medlemmar och samarbetspartners, men är även
fritt tillgänglig på föreningens webbplats.
Webbplatsen upprätthålls på adressen
www.fsbf.fi som en del av portalen Biblioteken.fi. Förnyandet av sidans innehåll och
utseende fortsätter i samarbete med Biblioteken.fi. PR-utskottet planerar även en PRkampanj för att sprida information om föreningen och främja medlemsvärvningen.
En ny broschyr på svenska utarbetas.

I april 2013 öppnade Kimito bibliotek i nya utrymmen. Biblioteket
finns numera i Villa Lande, ett kulturhus som utöver biblioteket även
inhyser konsertsal, biograf, utställningslokal, informationscentret
Luckan samt caféet Lalla Vinde. Foto: Mathias Lönnström

Chef? Jag? Nej!… Jo!
Livet verkar fullt av tillfälligheter och när

Susanne Ahlroth
Skribenten arbetar vid Regionförvaltningsverket som överinspektör med de allmänna
biblioteken som specialområde
(susanne.ahlroth@avi.fi)

”Vi kan inte längre
bara förlita oss
på tillfälligheter
för att få chefer
till biblioteken.”
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vi blickar tillbaka kan det se ut som om det
mest är ödet som avgjort att vi blivit de vi är
nu. ”Det var nu bara en tillfällighet”. ”Egentligen skulle jag inte alls”. ”Jag ville inte, men
så bara blev det som det blev och här är jag
nu”. Så låter det ofta när man frågar bibliotekschefer om deras yrkesval. Och frågar
man unga bibliotekarier eller studerande, så
är de inte intresserade av att bli chefer. Åtminstone är det inte så de säger det.
Man kan ju undra om det finns andra yrkesgrupper med ett lika uttalat ointresse för
ledarskap? Är det kanske något som gäller
kvinnodominerade branscher och kommunsektorn överlag och speciellt tydligt
när det förenas med en humanistisk-samhällsvetenskaplig utbildning? Är det på riktigt så att ledarskap inte intresserar? Eller är
det något man inte kan säga högt på grund
av någon, ja, jantelag? Anses det på något
sätt fult att ta sig framåt, att göra karriär? Eller finns det en tradition som säger att kvinnor inte ska inta ledande positioner? Eller är
kvinnor fortfarande alltför bundna vid barn
och familj, fokuserade på att klara vardagen
med arbete, dagis och skola, matlagning,
tvätt och läxförhör?
Det kan förstås vara så att arbetet som
chef inte upplevs som tillräckligt attraktivt
varken när det gäller uppgifter eller lön och
förmåner. Som chef för ett bibliotek kan
man verkligen få slita i dessa dagar. Det gäller att driva verksamheten framåt med ständiga krav och förväntningar från användare
och personal, egna chefer och beslutsfattare.
När resurserna är knappa hamnar man lätt i
en position där man är tvungen att försvara
både användarna och personalen, hela verksamheten. Och samtidigt förväntas vara tillgänglig, lyhörd, innovativ och driftig. En superkvinna och superman!
Hur får man då krafter och inspiration att
fortsätta som chef – eller bli chef? Ett sätt är

att ge sig själv tid. Tid att koppla av och tid att
tänka, reflektera och fatta beslut. Ett sätt är
också att bygga på sin utbildning och samtidigt få stöd av andra chefer. För att vidareutbilda, ge stöd och med tanke på kommande
rekryteringar startade därför Regionförvaltningsverkens svenska enhet denna höst i
samarbete med Centret för livslångt lärande
vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia en svensk ledarskapsutbildning för bibliotekarier. Det är glädjande att utbildningen
väckte stort intresse i alla regioner.
I en utredning som gjordes vid årsskiftet om personalens åldersstruktur vid kommunbiblioteken framgick det att hela 45 %
av cheferna är i åldern 54–63 år och 8 % är
äldre än 63 år. Inom 10 år kommer alla de
här att vara pensionerade, inom 5 år en fjärdedel. Vi kan inte längre bara förlita oss på
tillfälligheter för att få chefer till biblioteken.
Speciellt som trenden nu visar att det inte
är särskilt många sökande till chefstjänster,
däremot nog ett stort antal till andra tjänster på bibliotek. Vi behöver alltså utbilda i
ledarskap, men också göra uppgifterna mera attraktiva och belönande och vi behöver
ett stödsystem, nätverk, där cheferna öppet
och konfidentiellt kan ställa frågor, få svar
och diskutera.
Men kanske det inte är enbart chefer som
ska utbildas? Kanske behöver vi också utbildning i ledarskap för den övriga personalen, för att förstå de förväntningar som ställs
på den egna arbetsprestationen, för en bättre interaktion och självstyrning och också
förståelse för chefens roll och utmaningar
och organisationens mål. Päivi Almgren
och Päivi Jokitalo har skrivit en utmärkt
bok om ledarskap i en sakkunnigorganisation. Den innehåller många exempel ur det
verkliga livet på bibliotek. En bok att läsas av
hela personalen, inte bara av chefen. Boken
heter Kirjasto 2013. Johtaja asiantuntijoiden
palveluksessa (Avain, 2012).

Walhalla
och Finlandssvenskt filmcentrum
presenterar

BOKBIO
Ett mediefostranprojekt för bibliotekens allra minsta kunder
Alla bibliotek på svenska och tvåspråkiga orter har fått sig gratis
tillsända en DVD med fem tecknade filmer för åldersgruppen 2–5 år.
Filmerna får kostnadsfritt användas av bibliotek om man vill ordna
program för barnen. Varje film bygger på en barnbok och varje film har
pedagogiskt material som kan laddas ner från www.bokbio.org.

VISA

n
otek av någo
Om ert bibli
,
D
livit utan DV
anledning b
lla den från
kan ni bestä
.org eller
info@bokbio
2171.
tel 040 587

PRATA

LEK

Avsändare
Finlands svenska biblioteksförening rf
Ellinor Hjerpe
Åbo Akademis bibliotek
Domkyrkogatan 2–4
20500 ÅBO

Vi vill tacka våra sponsorer!
BTJ
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
Svenska folkskolans vänner
Svensk-Österbottniska Samfundet
Vetenskapliga samfundens delegation
William Thurings stiftelse
Pedersöre kommun
Schildts & Söderströms
Staden Jakobstad

FSBF

