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F
ör en dryg månad sedan överlämnades förslaget för en ny 

biblioteksstrategi till regeringen i Sverige. Arbetsgruppen 

har jobbat med strategin sedan 2015 och de har haft fle-

ra hållpunkter på vägen där delområden presenterats och 

åsikter och omdömen samlats in. Bibban har följt och rapporterat 

om processen under arbetets gång. 

Rapporten fick i sin slutliga form det nästan prosaiska namnet 

Demokratins skattkammare och i inledningen till strategin slås det 

fast att bibliotekens verksamhet och innehåll är folkets skatter, samtidigt 

som deras sanningar och fakta utgör en fara för demokratins fiender.

Rapporten föreslår sex reformer för att stärka det svenska bibli-

oteksväsendet där bl.a. skolbiblioteken, de nationella minoriteterna 

och digitalisering av historiskt material lyfts fram.

En intressant reform som lyfts fram är att inrätta ett Bibliote-

kens oberoende fortbildningsinstitut (Bofi) med syfte att vidareutbilda 

bibliotekspersonal inom alla bibliotekstyper. Rapporten lyfter fram 

vikten av en relevant och välutvecklad utbildning i biblioteks- och 

informationsvetenskap på kandidat- och magisternivå som avgö-

rande för yrkets förutsättningar att uppfylla bibliotekslagen. Här 

skiljer sig inte Sverige från Finland. Även här är stärkta utbildningar 

av vikt för bibliotekets framtid. Som Bibban skrivit om i tidigare 

nummer råder det bibliotekariebrist i Sverige och en ny utbildning 

startar i år. Det oberoende fortbildningsinstitutets roll blir att fort-

bilda personal för uppgifter som biblioteken behöver men som inte 

alltid finns i utbildningsprogrammet.

Redan tidigare i processen med strategin, i en 

delrapport, kallades biblioteken för den femte 

statsmakten, en självständig kraft i samhälls-

bygget. Med sina öppna rum, sitt innehåll 

och sin personal ger biblioteken kraft och 

möjligheter att verka i ett demokratiskt 

samhälle och därför är det värt att för-

svara men också utveckla eftersom någon 

motsvarande institution inte kan åstad-

komma det samma som bibliote-

ken kan.

Rapporten, delrapporter och 

filmer som gjorts i samband 

med processen finns att läsa på 

kb.se.

Karolina Zilliacus

ordförande för FSBF

Demokratins skattkammare
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Med sina öppna rum, sitt innehåll 
och sin personal ger biblioteken kraft 
och möjligheter att verka i ett demo-

kratiskt samhälle.



4

BIBBAN 1/2019

 Efter förra årets storsuccé med Djur som 

ingen sett utom vi-utställningen på Nordisk 

kulturkontakts bibliotek, bestämde vi oss 

för att även framöver arbeta med samma 

koncept med en utställning och verkstäder 

i samarbete med olika aktörer.

Årets utställning, I grevens tid, baserade sig 

på Mauri Kunnas bok Koiramäen Suomen 

historia (Otava 2017) som handlar om den 

svenska tiden i Finland. Förlaget gav ut den 

svenska översättningen Hundarnas historie-

bok. Finland – en del av Sverige ifjol, vilket 

möjliggjorde att vi kunde erbjuda verkstä-

der både på finska och svenska. 

Målgruppen för årets utställning och 

verkstäder var förskolebarn och elever i åk 

5 och 6. Med utställningen och framförallt 

de 40 verkstäder som ordnades, ville vi öka 

förståelsen för denna viktiga tidsperiod i 

vår historia. Barngrupper fick bekanta sig 

med den svenska tiden i Finland med kung-

ar och andra storheter samtidigt som de fick 

en inblick i utvecklingen från ett primitivt 

till ett bildat folk och hur ett mer struktu-

rerat samhälle byggdes upp. Utställningen, 

som bestod av en enda bild från boken, 

nämligen ett 2 x 4 m förstorat uppslag från 

invigningen av Åbo Akademi 1640, var ut-

gångspunkten för samtliga verkstäder.

Barngrupperna fick ta del av den svenska 

tiden genom dramapedagogiska, litteratur-

pedagogiska och konstpedagogiska verkstä-

der. De svensk- och finskspråkiga verkstä-

derna ordnades i samarbete med Sydkustens 

AK
TU

EL
LT

En tillbakablick på utställningen 

I grevens tid 
på Nordisk kulturkontakt

Barngrupper fick bekanta sig med den svenska tiden i Finland med kungar och andra stor-
heter samtidigt som de fick en inblick i hur ett mer strukturerat samhälle byggdes upp.

ordkonstskola, studieinriktningen för små-

barnspedagogik vid Helsingfors universitet 

samt dramapedagogerna Petra Norrgård, 

Kati Oinonen och Martta Pesonen. Nor- 

disk kulturkontakt erhöll även ett bidrag 

från Svenska kulturfonden för projektet.

Förutom verkstäderna, ville vi erbjuda 

något även för familjer och historieintres-

serade. Under vernissagen och familjelör-

dagen 2.2 höll professor emeritus i nordisk 

historia vid Åbo Akademi Nils Erik Vill-

strand en mycket intressant föreläsning 

med rubriken ”Per Brahe – generalguvernör 

i grevens tid”. Pedagogen Simona Gardberg 

höll en inspirerande bokpresentation på 

svenska för både barn och vuxna. Under 

dagen kunde barnen tillsammans med sina 

föräldrar delta i olika kreativa aktiviteter.

Inom projektet samarbetade vi även 

med Nationalteatern. Inför Nationaltea-

terns premiär av pjäsen Koiramäen Suomen 

historia ordnades en diskussion på Nord-

isk kulturkontakt om hur en bok blir till 

pjäs. Otavas förlagschef Minna Castrén 

ledde diskussionen där dramaturgen Eva 

Buchwald och kompositören Timo Hietala 

från Nationalteatern och författaren Mauri 

Kunnas deltog.

Under de åtta veckorna som utställ-

ningen ägde rum, kunde även allmänheten 

bekanta sig med den. I samband med ut-

ställningen hade vi tagit fram böcker med 

samma tema som man kunde läsa och låna. 

Man kunde också spela memory, lägga pus-

sel, pyssla kronor eller testa sina kunskaper 

i den svenska tiden genom att gå på tipspro-

menad i biblioteket. De allra minsta barnen 

fick leta efter drottning Kristinas försvunna 

kronor i biblioteket! I vårt skyltfönster och 

vid ingången fanns Mauri Kunnas minia-

tyrvärld att försjunka sig i.

Arbetet som projektledare för utställ-

ningen har varit mycket intressant och lä-

rorikt. Förutom att jag fått samarbeta med 

många kunniga ordkonstledare och drama-

pedagoger har jag fått handleda första årets 

studerande inom småbarnspedagogik vid 

Helsingfors universitet i deras förberedelser 

inför sina verkstäder. Att få träffa en massa 

ivriga förskolebarn och elever som deltagit i 

verkstäderna och höra deras spontana kom-

mentarer och samtidigt se dem lära sig om 

vår historia genom många roliga aktiviteter 

har varit det bästa! 

Mikaela Wickström

specialbibliotekarie, Nordisk kulturkontakt
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  I Kyrkoby skola i Vanda genomför klass-

läraren Maria Kotilainen för tillfället en 

fortbildningskurs vid Helsingfors univer-

sitets utbildnings- och utvecklingstjänster 

HY+. 

Kursen Läs- och skriviver för barn och 

unga omfattar redskap för hur man i skol-

världen kan stöda barn till läs- och skriv-

glädje, till exempel genom ordkonst. Kursen 

innehåller även ett projekt att verkställa och 

inom ramarna för det har Kotilainen skapat 

ett ordkonstnärligt projekt vid namn De tre 

öarna.  

Under projektets gång har hennes klass 

(åk 1–2) i verkstäder tillsammans fantise-

rat och uppfunnit tre öar med påhittade 

namn: Rico-Rio ön, Den mystiska Messiön 

och F.E.V.A.J-ön. Till öarna har eleverna 

sedan fått uppfinna egna invånare och till-

sammans med illustratören och författaren 

Linda Bondestam skapat djur som ingen 

sett utom de, i rollen som kryptozoologer. 

Fantasin flödade då Linda Bondestam 

besökte klassen i början av mars och de till-

sammans målade och lät påhittade varelser 

krypa fram. Slutligen ska det hela resultera i 

en egen bok tillsammans med eleverna och 

läraren. Projektet och verkstäderna kom-

mer att pågå hela våren 2019.

Charlotta Panzera

bibliotekarie, Vanda stadsbibliotek 

Ordkonstnärliga 
verkstäder i Vanda Bokbio i 

Nykarleby
  Sportlovsveckan firades med bok-

bio i våra bibliotek i Nykarleby. Under 

tre dagar fick hugade bokbiobesökare i 

Munsala, Jeppo och Nykarleby se fyra 

av Stina Wirséns animerade filmer till 

Vem-böckerna. Vi såg filmerna, pratade 

om böckerna, lekte och pysslade till-

sammans. Evenemangen var välbesökta 

och responsen var mycket positiv. 

Bokbio är ett mediefostranprojekt 

för bibliotekets allra minsta kunder och 

det är producerat av Finlandssvenskt 

filmcentrum och Walhalla med hjälp av 

stöd från undervisnings- och kulturmi-

nisteriet.

Johanna Häggblom

biblioteksfunktionär, 

Nykarleby stadsbibliotek

Deltarna fick se på film och arbeta med 
Stina Wirséns Vem?-böcker.

Eleverna arbetade tillsammans med illustratören och författaren Linda Bondestam.

Sportlovsveckan firades med bokbio.



6

BIBBAN 1/2019

Medan vi i personalen hänger upp de sista 

tygstyckena och flyttar de sista borden och 

stolarna till sina platser, börjar vi inse att vår 

första Harry Potter-kväll i Pargas bibliotek 

eventuellt kommer att locka flera deltagare 

än vi riktigt har räknat med.

Harry Potter Book Night är ett interna-

tionellt evenemang lanserat av förlaget bak-

om bokserien och ordnas varje år i februari. 

Inför evenemanget publicerar förlaget ett 

idépaket med idéer och färdiga koncept att 

använda sig av. Redan ett antal år har bibli-

otek, bokhandlar, skolor och andra aktörer 

runtom i världen ivrigt deltagit i konceptet. 

I år slöt sig Pargas bibliotek till de här aktö-

rerna efter ett initiativ från några föräldrar 

till Harry Potter-entusiaster och med hjälp 

av många frivilliga medarbetare. 

Det officiella temat för 2019 var 

Hogwarts skola för häxkonster och troll-

dom. Under tre timmar förvandlades Par-

gas bibliotek till den magiska skolan, med 

inredning enligt temat och som huvud-

program lektioner i spådomskonst, örtlä-

ra, trolldryckskonst, mugglarstudier och 

forntida runskrift. I lektionerna låg fokus 

på att barnen hade möjlighet att delta ak-

tivt och t.ex. gå hem från örtläran med en 

egen plantering. Utöver lektionerna fanns 

det också en trollstavsverkstad, sorterings-

hatten, högläsning, en dansföreställning, 

levande musik, en konstutställning, möjlig-

het att fota sig själv i Harry Potter-miljö, en 

pinsverkstad, en frågesport samt ett uggle-

torn med uppstoppade ugglor från alla sta-

dens skolor.

Efter klockan 15 började som sagt de 

första deltagarna dyka upp i biblioteket. Vid 

17 var det fullt hus och så hade vi det fram 

till stängning klockan 20. Under kvällen 

hade vi 400–500 besökare, dubbelt flera än 

vi hade beräknat för och så många fler än vi 

någonsin hade vågat hoppas på. För ett litet 

bibliotek som Pargas bibliotek var insatsen 

av frivilliga medarbetare avgörande för att 

kunna ordna ett evenemang av den här 

storleken. Flera utomstående ställde upp 

som ledare för verkstäder, som statister eller 

på annat sätt under eller inför kvällen. Ock-

så kulturskolorna i staden (bildkonst, hant-

verk, musik, dans, teater samt ordkonst) var 

delaktiga på olika sätt.

Förlaget bakom böckerna har velat lan-

sera evenemanget för att locka nya läsare till 

böckerna om Harry Potter. I år är det 20 år 

sedan den första boken i svensk översätt-

ning gavs ut och böckerna är fortfarande 

bland de mest populära på vårt bibliotek. 

Under Harry Potter-kvällen såg vi att böck-

erna igen fick nya läsare och biblioteket nya 

vägar att jobba läsfrämjande.

Jolanda Raitio

Pargas stadsbibliotek

AK
TU
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Harry Potter Book Night 
lockade hundratals deltagare i Pargas

Trollstavsverkstad vid Hogwarts skola för häxkonster och trolldom.

Under tidig eftermiddag den 7 februari börjar det sam-
las mera barn än vanligt i Pargas bibliotek. Några är där 
med sina föräldrar, några är där med sina vänner, några 
är utklädda i häxhattar och Hogwarts-kläder. Det de har 
gemensamt är att de helt tydligt väntar på något och för-
söker få tiden att gå genom att spela spel eller läsa böcker.

Undervisning i örtlära med professor 
Sprout (Michaela Albrecht).

Under kvällen kunde man låta sig fotograferas i Harry Potter-miljö med hjälp av en så kallad 
”green screen”. På bilden Soraya Kraufvelin.
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  Våren kommer och fröbiblioteket har 

vaknat. Redan i februari kom de första iv-

riga kunderna till vårt fröbibliotek i Kors-

holm och lånade fröer till förodling. Fröbib-

lioteket startade 2017 som ett gemensamt 

projekt mellan Korsholms vuxeninstitut 

och Korsholms bibliotek. Tanken är att er-

bjuda olika slags fröer som samlats in lokalt. 

Den som lämnar in fröer kan fylla i upp-

gifter om växten, odlingstips och gärna lite 

bakgrundsinformation, som varifrån den 

kommer och om det finns någon anekdot 

knuten till den. Kanske kan lokala rariteter 

sparas på detta sätt, kanske får någon en ny 

favoritblomma genom fröbiblioteket. Allt 

du behöver är ett lånekort, ett soligt fönster 

och lite planteringsjord så kan du låna fröer 

från oss. Under 2018 hade vi 45 lån och 15 

låntagare i fröbiblioteket. Förhoppningsvis 

spirar tagetes, grekisk vädd och lövkoja på 

någons fönsterbräde när du läser detta.

Ett fröbibliotek har frågats efter av biblio-

tekskunder i Jeppo och under hösten kom-

mer vi att starta ett fröbibliotek i Jeppo 

bibliotek. Vi hoppas på många intresserade 

odlare, både nybörjare och rutinerade.

Tina Back

Korsholms bibliotek

Johanna Häggblom

Jeppo bibliotek

Fröbibliotek 
i Korsholm och Jeppo

  Barn- och ungdomsavdelningen vid 

Mariehamns stadsbibliotek har fått en 

ny ”lånerobot”. Den är skapad av diverse 

återvunnet skrot av konstnären Johan 

Karlsson. Att det blev en robot beror på 

att när barn från dagis och skola fick ge 

förslag på hur en låneautomat skulle se 

ut var det just det som önskades mest. 

Roboten invigdes med bland annat ro-

botkex och robotsaga.

Fredrika Sundberg

Mariehamns stadsbibliotek

Lånerobot när barnen får välja

Konstnären Johan Karlsson förevisar låneautomaten. Barn från dagis och skola fick 
ge förslag på hur låneautomaten skulle se ut.

Allt som behövs är ett lånekort, ett soligt 
fönster och lite planteringsjord så kan man 
låna fröer.
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 Den nya bokbussen som togs i bruk i ja-

nuari är den fjärde bokbussen som rullar på 

vägarna i det vidsträckta Närpes sedan år 

1971. 

Den nya bokbussen består av lastbil-

schassi med påbyggd kaross/biblioteksdel, 

till skillnad från de mer traditionella bok-

bussarna med busschassi och kaross. Le-

verantören är Conlog Oy i Seinäjoki som 

startade upp sin bokbusstillverkning år 

2012. Företaget samarbetar med DAF som 

levererar lastbilschassit och Närpiön eri-

koisvaunut NEK i Övermark som levererar 

karossen. Conlog monterar ihop delarna, 

installerar elektronik och teknik samt in-

reder biblioteksutrymmet och färdigställer 

fordonet enligt beställarens önskemål. 

Exteriören har Övermarkbördiga konst-

nären Sanna Ek formgivit: akrylmålningar 

på duk som förstorats och heltejpats på for-

donet.

För Närpes del består de främsta beho-

ven av mesta möjliga hyllmeter i bussen, att 

snabbt kunna variera materialet med hjälp 

av flyttbara hyllor samt invahiss så att samt-

liga kunder ska ha tillgång till bokbusser-

vicen. Eftersom bussens besökare är i olika 

åldrar gäller det att enkelt kunna variera 

med material som tilltalar alla. Bokbussens 

största kundgrupp är skolbarn samt barn 

under skolåldern och i den nya tidtabellen 

ska bussen besöka bl.a. sju daghem/grupp-

familjedaghem och fem skolor. 

Med tanke på vikten av läsfrämjande 

arbete bland barn och unga samt möjlig-

heten att komma närmare med servicen till 

invånarna i vår vidsträckta stad, är anskaff-

ningen av den nya bokbussen en otroligt fin 

satsning av Närpes stad. Även med tanke på 

att bokbussarna nationellt minskar är det 

en fin markering av staden att denna service 

behövs i Närpes.

Magdalena Udd

biblioteksdirektör, Stadsbiblioteket i Närpes

AK
TU
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  En läsande påfågel pryder det nya 

lånekortet formgett av illustratören 

Terese Bast.

Motivet fick Bast själv välja, och 

det blev en läsande påfågel med kän-

da Jakobstadssiluetter i bakgrunden.

– Det gamla lånekortet är tradi-

tionellt med stadens logo i bakgrun-

den. Vi ville göra någonting mer 

unikt. Det fick bli ett konstverk man 

förhoppningsvis bär med sig i plån-

boken och ser ofta, säger biblioteks-

direktör Leif Storbjörk.

I februari firade Jakobstads stads-

bibliotek 20 år i bibliotekshuset. 

Under festveckan fick besökarna av-

giftsfritt byta ut sitt gamla lånekort 

mot det nyformgivna kortet.

Nytt lånekort i Jakobstad

Läslycka på vägarna i Närpes

Namnet Läslycka, Lukuonni valdes efter en namntävling bland elever i de skolor som bok-
bussen besöker.
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Tapani Häkkinen
– Jag är 36 år gammal och har nyligen 

flyttat till Lovisa och bor på gångav-

stånd från huvudbiblioteket. Jag har ti-

digare arbetat med varierande uppgifter 

inom biblioteks- och kulturbranschen, 

bland annat på Åbo Akademis bibliotek, 

som projektkoordinator i Tokyo och se-

nast som bibliotekschef för Hausjärvi 

bibliotek.

– Lovisa huvudbibliotek har nyligen flyt-

tat till tillfälliga lokaler. Det här är såväl 

en utmaning som en spännande möj-

lighet att utveckla bibliotekets framtida 

verksamhet. De intressanta arbetsuppgif-

terna i kombination med en tvåspråkig 

och trivsam omgivning fick mig att söka 

till Lovisa.

– Jag har blivit väl bemött av både kolleger 

och kunder. På grund av såväl flytt som 

den nya arbetsomgivningen har jag haft 

det aningen bråttom här i början, men 

tiden här har varit mycket givande! Just 

nu är det mycket på gång i Lovisa biblio-

tek och det är trevligt att få vara med och 

påverka och ta del av bibliotekets verk-

samhet.

Malin Hollmén
– Jag är 43 år gammal och bor i Borgå, 

faktiskt så nära huvudbiblioteket att jag 

nu kan promenera till jobbet. Jag har 

jobbat på Sibbo bibliotek de senaste sju 

åren, först tre år som barnbibliotekarie 

och sedan fyra år som chef för biblio-

tekstjänsterna. Tidigare jobbade jag som 

journalist.

– Jag sökte jobbet i Borgå för att det lock-

ade att jobba på ett större bibliotek. Bor-

gå stadsbibliotek leder Helle-biblioteken 

och har också ett regionalt utvecklings-

uppdrag i Nyland, så biblioteket är något 

av en spindel i nätet. Såklart känns det 

också roligt att jobba för biblioteket i min 

hemstad.

– Jobbet har börjat bra. Det är mycket på 

gång. Borgå ska bland annat få en ny bok-

buss och huvudbiblioteket ska renoveras. 

Vi lanserar en ny barnlitteraturfestival 

i Östnyland i maj och också inom Helle 

och hela Nyland finns det mycket jobb. 

Men jag har kunniga och entusiastiska 

kolleger så det ska nog gå bra!

Lea Kuusirati
– Jag är 34 år gammal och bor i Vanda. Jag 

har jobbat på Helsingfors stadsbibliotek 

de senaste fem åren som ledande pedago-

gisk informatiker.

– Jag ville gärna byta från expertjobb till 

chefsjobb. Sibbo bibliotek ger mig många 

nya utmaningar. Jag tycker att det är bra 

för mig att se någonting annat än stora 

Helmet. Jag är finskspråkig och nu är det 

hög tid för mig att börja öva svenska.

– Arbetet startade när det nyrenoverade 

biblioteket i Nickby hade öppningsfest 

den 14 januari. Sedan firade vi att två av 

våra anställda fyllde 60 år.  Men vi har inte 

fest varje dag och jobbet har också varit 

hårt, men jag tror jag kommer att trivas 

bra i Sibbo. 

Flera nya chefer i Östnyland
 Flera bibliotek i Östnyland har fått nya 

chefer under vintern.

Tapani Häkkinen jobbar sedan januari 

som bibliotekschef i Lovisa. Malin Holl-

mén började i december jobba som chef 

för bibliotekstjänsterna i Borgå. Hon har 

tidigare jobbat med motsvarande uppgift 

i Sibbo och efterträddes där av Lea Kuusi-

rati, som inledde jobbet i Sibbo i januari.

Här svarar de på frågorna: Hur gam-

mal är du, var bor du och vad har du job-

bat med tidigare? Varför ville du ha det 

här jobbet? Hur har jobbet börjat?

BORGÅSIBBO

LOVISA
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AK
TU

EL
LT Högtidligt när 

barnlitteraturpris delades ut
 Runeberg Junior-priset delades ut för 

tredje gången på Borgå huvudbibliotek den 

4 februari. 

I prisutdelningsfesten deltog alla 

barnjurygrupper: en förskolegrupp, en etta, 

en tvåa och en sammansatt etta-tvåa från 

båda språkgrupperna, sammanlagt åtta 

grupper och cirka 180 barn. 

Det var livat värre, då alla barnen slog sig 

ner i bibliotekets så kallade Bokgränd för att 

äntligen få veta vilken av böckerna de läst 

som skulle vinna priset. En förvalsjury, be-

stående av kulturredaktör Mia Grönstrand, 

chefen för bibliotekstjänster Malin Holl-

mén och lektorn i modersmål och litteratur 

Bodil Lund, hade valt ut nio kandidater, 

fyra svenska och fem finska böcker, som 

barnjurygrupperna sedan fick läsa, lyssna 

till och fundera på. 

Pedagogerna i förskolegrupperna och 

skolorna gör varje år en stor insats, då de 

jobbar med böckerna tillsammans med 

barnen. Sen blir det dags för poängräkning 

och allting kulminerar i den stora prisutdel-

ningsfesten. 

Årets vinnare, Eva Frantz med rysaren 

Hallonbacken, möttes av spontana gläd-

jerop, då namnet på vinnaren tillkännagavs. 

Tapani Bagge och Carlos da Cruz fick ett 

hedersomnämnande för sin bok Aavehevo-

sen arvoitus. Efter prisutdelningen uppträd-

de Den Fantastiska Festduon (Hannu Risku 

och Paavo Kerosuo), som skapade helt fan-

tastiska sånger om de vinnande böckerna 

tillsammans med den förtjusta publiken 

och sen bjöds det på saft och Brunbergs 

kyssar. En härlig fest!

Catharina Latvala

serviceförman, Borgå stadsbibliotek

Årets ordkonstgärning till 
Lotta Sanhaie
 Årets ordkonstgärning delas ut av Sällska-

pet för ordkonstundervisning i Finland och 

delas ut till någon som främjat ordkonsten 

som konstform under årets gång.

Denna gång gick utmärkelsen till ord-

konstnären Lotta Sanhaie som bland annat 

leder ordverkstad i Söderkulla bibliotek i 

Sibbo. Ordverkstaden i biblioteket har i fle-

ra års tid varit en fantasifull plats där många 

barn deltagit och skrivit, berättat och skapat 

tillsammans!

Lotta Sanhaie fungerar även som ord-

konstlärare på Annegården i Helsingfors 

och leder ordkonst både för små i form av 

babypoesi och rimjam, samt ordkonst för 

seniorer. Det är första gången utmärkelsen 

går till en svenskspråkig person.

Ur prismotiveringen som finns på ord-

konstskolans hemsidor kan man läsa: ”Lotta 

är speciellt skicklig på att använda litteratu-

ren och boken som ut gångspunkt i sin ord-

konstundervisning och Roald Dahl finns 

också ofta med i hennes ordkonstprojekt. 

Hos henne är fantasins värld oändlig och 

rätt ut ur de blå plockar hon ord, samman-

hang och verkligheter och skapar tillsam-

mans med sina ordkonstbarn nya världar. 

Hon ser en bok i bokhyllan eller en fågel i so-

len och trollar fram en fantasifull stund till-

sammans med den som sitter intill henne.”

RUNEBERG  
JUNIOR-PRISET
Har delats ut sedan år 2017.

Prisets syfte är att främja 
läslusten bland barn. 

Ges till en finländsk barn-
bok lämplig för åldersgrup-
pen 6-9 år.

Prissumman är 10 000 euro 
och för den står Borgå stad 
och KSF Media/tidningen 
Östnyland.

Årets Runeberg Junior-pris gick till Eva Frantz och den bok som 
Carlos da Cruz har illustrerat fick ett hedersomnämnande.

Cirka 180 barn var med om att välja vinna-
ren av årets Runeberg Junior-pris.

Årets ordkonstgärning gick till Lotta San-
haie. Bild: Charlotta Panzera Michelle Mattfolk
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Vi lever i en tid då vi ser övergången 

från papper till skärmar, från per-

sonlig till självbetjäning och klyf-

tan växa mellan dem som har tillgång till 

och kan använda sig av modern informa-

tionsteknologi och dem som inte har eller 

kan. På biblioteken är man väl medveten om 

det stöd och den handledning många i sam-

hället behöver för att klara av att sköta sina 

uppgifter, hänga med i utvecklingen, vara 

uppkopplad, inte bli utanför. Biblioteken 

har för många blivit frihamnen, där man får 

både tillgången till teknologin och stödet.

Men hur ser bibliotekspersonalens egen 

digitala kompetens ut? Vilket stöd behöver 

de anställda själva? 

I Sverige upptäckte man i ett tidigt ske-

de bibliotekens roll för det digitala stödet 

i samhället och beviljade biblioteken inte 

bara uppgiften utan också anslagen. Inom 

det statsstödda projektet Digitalt först med 

användaren i fokus utvecklade man till att 

börja med ett självskattningstest kring di-

gitala kompetenser för bibliotekspersonal. 

Testet består av olika på-

ståenden fördelade på 

fem kompetensom-

råden i EU:s ram-

verk Digcomp 2.0. 

Ramverket synliggör 

de kompetenser man 

behöver ha för att 

kunna vara en 

fullt delaktig 

medborgare 

i ett digi-

t a l i s e r a t 

samhälle. 

De fem 

ko m p e -

tenserna 

är 1. att 

analyse-

ra och 

bearbeta data och information, 2. kommu-

nikation och samarbete, 3. skapa digitalt 

innehåll, 4. säkerhet och 5. problemlösning.

När ca 70 procent av den svenska biblio- 

tekspersonalen gjort testet utvärderades re-

sultaten och det visade sig att den främsta 

styrkan finns i att analysera och bearbeta 

data och information och den största svag-

heten inom områdena säkerhet och att ska-

pa digitalt innehåll.

Det är intressant att ta del av resultaten, 

också ur finländsk synvinkel. Bland annat 

konstaterar man att det som behöver stär-

kas är sådant som har att göra med sam-

talet med kunden, att kunna ställa de rätta 

frågorna och följdfrågorna samt att tolka 

behov och hur mycket personen förstått. 

Låter bekant. God människokunskap alltså 

och lyhördhet. Men att det naturligtvis ock-

så behövs tid och möjlighet att hänga med 

i teknikutvecklingen när det ständigt kom-

mer nya system, versioner och uppdatering-

ar. Låter också bekant. Det är ju det som ger 

känslan av säkerhet, att man hanterar situ-

ationen.

Det tredje jag fäster mig vid i rapporten 

är didaktiken. Digitalt stöd och handledning 

är till stor del en fråga om didaktik, hur man 

kan bedriva ett pedagogiskt arbete, hand-

leda och ge hjälp till självhjälp. Idag saknas 

det lärresurser som gäller den pedagogiska 

handledningen anpassat till biblioteksarbete. 

Kompetensen och kompetensbehovet 

i våra egna bibliotek utreddes ifjol av Anu 

Ojaranta inom det regionala utvecklings-

uppdraget vid Åbo stadsbibliotek. Även om 

Ojaranta gjorde sin enkät bland anställda 

i Sydvästra Finland, motsvarar resultaten 

troligtvis läget i hela landet. Kompetensen, 

när den finns, är ofta självlärd och bygger på 

eget intresse. De yngre har en högre kom-

petensnivå än de äldre och är också mera 

intresserade av att utveckla sina pedago-

giska kunskaper. Ojaranta konstaterar att 

det finns mycket att förbättra när det gäller 

handledning i och marknadsföringen av de 

egna tjänsterna. Det är nämligen många 

professionella inom kundtjänsten som inte 

ens använder bibliotekets egna digitala 

tjänster! Som ett resultat av enkäten utveck-

lar nu Åbo stadsbibliotek ett digitutorpro-

gram. Du kan ta del av resultaten och följa 

programmet (på finska) på Åbo stadsbibli-

oteks webbsida ls-kirjastot.fi. 

Undervisnings- och kulturministeriet 

beviljar i år biblioteken med utvecklings-

uppdrag 860 000 euro för att utveckla bib-

liotekspersonalens digitala kompetens. Det 

centrala med finansieringen är att stöda 

biblioteken med de svagaste resurserna och 

att stärka samarbetet med andra aktörer i 

enlighet med AUTA-projektet. Biblioteket 

är som sagt frihamnen – men inte den enda.

Det är alltså nu möjligt att stöda kom-

petensbehovet i första hand hos personal i 

kundtjänst. Men parallellt med lärresurser 

för personalen behövs ett ledarskapsspår, 

vilket också framkommer i det svenska 

självskattningstestet. Chefernas kunskap 

och engagemang är avgörande för att en 

kompetens- och verksamhetsutveckling 

överhuvudtaget ska kunna ske på bibliote-

ken. Också att komma ihåg hos oss.

Hur står det till med den 
digitala kompetensen?

K
O

LU
M

N
EN

Digitalt stöd och hand-
ledning är till stor del 
en fråga om didaktik, 
hur man kan bedriva 

ett pedagogiskt arbete, 
handleda och ge hjälp 

till självhjälp. 

Susanne Ahlroth

Överinspektör vid Regionförvaltnings- 
verket med de allmänna biblioteken som 
specialområde (susanne.ahlroth@avi.fi)
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och gemenskap

Exponeringen lockar till läsning i Tøyen.

I Oslo förnyas biblioteksnätverket ur användarnas synvinkel och de enskilda 
biblioteken formas om enligt sin omgivning. Hurudant bibliotek behöver man 
i förorten? Vilka målgrupper finns i den här stadsdelen? Utvecklingen grundar 
sig på kännedom om verksamhetsområdet, kundens röst och sker med hjälp av 
en och samma arkitekt, holländska Aat Voss. 

Biblioteken i Oslo lockar nya användare

25 bibliotekarier sitter bakom en gardin 

på trapporna som fungerar som läktare. 

Bibliotekschefen glider smidigt in i bibli-

otekssalen och närmar sig de högljudda 

tonåringarna. ”Kunde ni vara lite tystare 

medan jag presenterar biblioteket för våra 

gäster från Finland” frågar hon lugnt och 

vänligt. Pojkarna tystnar genast. Innan hon 

drar sig tillbaka, tackar chefen de unga bib-

liotekskunderna uppriktigt. “Tusen tack.” 

Gruppen håller sig tyst nästan till presenta-

tionens slut. 

Det är inte tyst annars heller i den näs-

tan ett år gamla shoppingcenterfilialen. 

Lågmälda diskussioner och glada utrop 

från spelande barn hörs i salen. Men det 

finns också trevliga hörn med fåtöljer och 

soffor där folk läser koncentrerat. Det må-

natliga besökarantalet har stigit från 8000 i 

de gamla lokalerna till 34 000 i de nya. De 

generösa öppettiderna klockan 7–23 ökar 

siffrorna ytterligare. Personlig betjäning 

får man 5–9 timmar om dagen, beroende 

på veckodagen. Också utlåningen har ökat 

med 80 procent under det första året. 

Ökningen i statistiken är imponerande 

fastän såväl samlingarna, utlåningen som 

besöken i Oslo ligger på lägre nivå än i Fin-

land. Mediebeståndet må vara mindre, men 

i Oslo satsar man stort på ändamålsenliga 

och trivsamma lokaler, innehåll och verk-

Stovner
Biblioteket i shoppingcentervimlet

Mys
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samhet som engagerar. Man anpassar bib-

lioteket enligt område.  

Det som gör ett särskilt starkt intryck 

på besökare är den uppenbara entusiasmen 

hos personalen. Alla berättar med stolt-

het hur man har utvecklat och renoverat, i 

samråd med kunderna. Chefen för Stovner, 

Eli Sætre Follerås berättar att när de bibli-

oteksanställda pratade med folk som rörde 

sig i shoppingcentret och frågade om de 

var biblioteksanvändare, svarade en del så 

klart nej. Ändå var några av dem på väg till 

biblioteket. Vad var det fråga om? Svararna 

identifierade sig inte som bibliotekskunder 

eftersom de använde datorerna. Biblioteket 

är till för läsare och låntagare, om du är ing-

endera, är du inte en biblioteksanvändare, 

lät resonemanget. Hur kan vi utvidga bilden 

och uppfattningen av biblioteken? 

Till livliga Stovner kommer också kun-

der som önskar mer stillsamma och tystare 

utrymmen. Eli Sætre Follerås konstaterar 

bestämt att inget bibliotek kan erbjuda allt 

för alla. Bibliotekets betydelse som rum för 

möten är viktigt. Inredningen, möblemang-

et, belysningen får folk att stanna längre.

Det månatliga besö-
karantalet har stigit 

från 8 000 i de gamla 
lokalerna till 34 000 i 

de nya. 

Oväntande inredningselement göder fanta-
sin i Biblo Tøyen.

Lunchgäster trivs längre i Fubiak. Läs- och myshörna skapar läslust i Biblio 
Tøyen.

Båda biblioteken i stadsdelen Tøyen, 

det allmänna biblioteket och Biblo för 

10–15-åringar, är avslappnade och infor-

mella ställen. “Vi ville inte ha en design-

lobby som man ska klä ut sig för”, säger 

filialchefen Reinert Mithassel. Meningen 

var att undvika en institutionsliknande 

och steril atmosfär med “tråkiga katalog-

möbler”.  Reinert påpekar att personalens 

engagemang och entusiasm inte kommer 

fram om biblioteksutrymmena inte kom-

municerar samma budskap. 

I de ungas Biblo kan hyllorna lätt flyt-

tas eftersom de hänger på takskenor och 

ser ut att sväva i luften. Klassificeringen 

och namnen på ämnesområden fick mål-

gruppen själv vara med om att utveckla. 

Till och med bibliotekssystemet som an-

vänds här är kodat av unga. De unga kun-

derna får fritt använda en scanner för att 

hitta rätt bland hyllorna.  Vuxna har inget 

tillträde (förutom utanför öppettiderna). 

Den spännande inredningen som består 

av bilar, telefonkiosker, skidliftkabiner 

och skottkärror utvecklar barnens fanta-

si. Att gå till Biblo är någonting man ser 

fram emot i området. Alla 10-åringar får 

ett kort på posten där de önskas välkom-

na till Biblo. 

Det som gör att biblioteken i Oslo 

känns annorlunda är precis det som Rei-

nert pratar om: Biblioteken är designade 

utan att vara designbibliotek. De är var-

ma och mysiga, gemensamma utrymmen 

utan att vara institutioner. Inga lysrör, de 

högsta hyllorna längs väggarna, öppna 

ytor för människor. Utrymmen möble-

ras om enligt behov, ibland flera gånger 

i veckan; för små grupper, större evene-

mang, lugn samvaro. 

“Soap, soup, salvation” tvål, soppa och 

frälsning. Frälsningsarmens slogan passar 

biblioteken bra, tycker Reinert. Strate-

gin är ändå den samma: när man lockat 

in folk att trivas i värmen kan man via 

prat, spel och tidningsläsande fortsätta 

till tredje fasen och frälsa användarna till 

böcker och läsning. För varje låntagare 

kommer det in fem övriga användare ge-

nom dörren. Och det är bra, konstaterar 

Reinert, biblioteket ska ju också vara en 

plats för dem som inte är vana eller bra 

läsare. 

Två gånger 

Tøyen

Biblioteken är 
designade utan att 

vara designbibliotek.

Text & bild: Päivi Jokitalo, frilansande bibliotekarie

»
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I Furuset bibliotek händer det från morgon 

till kväll. Vad Furuset har gemensamt med 

Tøyen är en stor andel människor med in-

vandrarbakgrund, stora familjer och små 

lägenheter. Det finns behov av ett kravlöst, 

gemensamt ställe som bibliotek. 

Namnet på huset, Fubiak, är en förkort-

ning för dess innehåll: Furuset bibliotek och 

aktivitetshus. Personalen består av sakkun-

niga inom bibliotek, fritids- och ungdoms-

service samt ett par frivilliga koordinatorer 

som ser till att verksamheten, klubbar, eve-

nemang och möten arrangerade av frivilliga 

och föreningar löper på bästa sätt. Personal 

från skolor, socialtjänst, polis och Fubiak 

träffas regelbundet. 

Hela huset på två våningar har meröp-

pet kl. 7–23. Chefen för Fubiak, Stine Greni, 

berättar att det nog förekom problem och 

oroligheter i början. Biblioteket anställde 

ett bevakningsföretag, men det fungerade 

inte alls i Furuset, de unga hade noll respekt 

för vakterna. Efter diskussioner kom man 

på en lösning som har visat sig bra: “triv-

selvakter” som känner både området och de 

unga som använder huset. En annan prak-

tik som lugnat ner situationen är att huset 

fylls med folk och aktiviteter från morgon 

till kväll under meröppet-timmarna. 

Endast den största filialen Majorstuen 

har vakter också under morgontimmarna. 

Vakterna besöker Tøyen och Stovner-bib- 

lioteken mellan kl 19 och 23 och under hel-

gen. I alla de andra meröppet-biblioteken 

kontrollerar vakterna vid stängningstiden 

klockan 23 att allt är i ordning. Hittills har 

det räckt.

Furuset
lugnar gemenskapen

Oslo stads strategiska mål syns speciellt bra 

i biblioteket Grünerløkka. Här tänker man 

på klimatet och miljön, pratar om en socialt 

hållbar kommun och lika möjligheter för 

alla. Det lokala samhället betonas. 

Innan den krypande gentrifikationspro-

cessen började var Grünerløkka en fattig 

stadsdel där de unga inte mådde bra. Bib-

lioteket började anställa unga med olika 

bakgrund för sina tillställningar vilket har 

också påverkat och ändrat den övriga per-

sonalen – till det bättre!

Bibliotekschefen Kenneth Korstad har, 

precis som kollegan Reinert Mithassel,  

teaterregissör och installationskonstnär,  

en bakgrund utanför biblioteken inom 

bildkonst och film. Det är kanske denna 

bakgrund som syns i deras sätt att skapa 

evenemang och synlighet för biblioteket. I 

Grünerløkka ordnas en festival för tecknade 

serier, ’makers market’ där de unga får sälja 

sina produkter samt konserter i bibliotekets 

black box-utrymme. Bibliotekets urban 

farming-projekt anställer unga som odlar 

grönsaker på gården och lagar mat av när-

producerade produkter, som sedan avnjuts 

på grannskapsmiddagar på biblioteket eller 

ute på gården. Återvinning och återanvänd-

ning är viktiga teman. 

När man utvecklar biblioteket genom att 

engagera användarna är det avgörande att 

hitta eldsjälarna, säger Kenneth.  Då blir re-

sultatet ett bibliotek som liknar sina använ-

dare. Det har biblioteken i Oslo lyckats med.

Lokalsamhällets hjärta i 

Grünerløkka

Det finns behov av ett 
kravlöst, gemensamt 
ställe som bibliotek.

Här tänker man på kli-
matet och miljön, pra-
tar om en socialt håll-
bar kommun och lika 
möjligheter för alla.

Scenen förvandlas till en plats för häng med 
hjälp av kuddar.

Ensam eller i sällskap - det finns rum för 
alla i Stovner.

Gardiner ger en känsla av lugn i vimlet.

»
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Målsättningen med Kultur på bibban är att 

stärka bibliotekens roll som kulturförmed-

lande och identitetsskapande institution 

och att inspirera till läsupplevelser. 

– Vi tror att biblioteket är en viktig för-

medlare och upprätthållare av det svenska 

språket och den svenska kulturidentiteten. 

Med hjälp av bidraget vill vi helt enkelt få 

flera människor att hitta till närbiblioteket, 

säger Anna Wilhelmson som är ombuds-

man vid Svenska kulturfonden.

Det vanligaste är att biblioteken söker 

bidrag för författarbesök, berättar Wil-

helmson. Det är ett omtyckt och fungeran-

de koncept. 

– Men man får också vara kreativ och 

hitta på annan kulturverksamhet, och det 

behöver inte enbart handla om litteratur. 

Förutsättningen är att det på något sätt 

omfattar bibliotekens uppdrag, och att det 

också sker på biblioteket.

Förutom författarbesök är också andra 

typer av föredragskvällar, barnkonserter, 

barnteater och rimjam vanliga, säger Wil-

helmson.

– Det är väldigt enkelt att göra ansökan, 

och de allra flesta ansökningar som upp-

fyller kriterierna beviljas. Jag vill uppmana 

biblioteken att modigt söka bidrag, säger 

hon.

Vilka är kriterierna för Kultur på bib-

ban?

– Grundkriterierna är enkla, program-

met ska äga rum på biblioteket, det ska vara 

gratis och öppet för allmänheten, och det 

ska ske på svenska. 

Hur söker man?

– Skapa ett användarkonto för bibliote-

ket på kulturfonden.fi. Välj samfund som 

sökandetyp. Ansökan är ganska kort, bara 

ett par frågor, och behandlas på cirka en 

månad. Lämna in ansökan i god tid, gärna 

6–8 veckor innan evenemanget. 

– Ansökningarna handläggs av mig och 

min chef, kulturombudsman Åsa Juslin. 

Och har man frågor om ansökan går det bra 

att kontakta oss.

För vilken typ av program kan man an-

söka om bidrag för?

 – Både evenemang, t.ex. författarsamtal, 

pjäsläsning, teater och skapande verksam-

het, t.ex. workshops, berättarkvällar, bok-

cirklar, skrivarverkstäder, går bra. Också fö-

redragskvällar om till exempel lokalhistoria 

är tänkbara.

Hur mycket och hur ofta får man söka?

– Maxbeloppet per bidrag är 3 000 euro 

och max 80 procent av de totala kostna-

derna. Det finns ingen övre gräns för hur 

många bidrag ett enskilt bibliotek kan be-

viljas, förutsatt att tidigare bidrag är redovi-

sade när en ny ansökan görs.

Vilka kostnader får bidraget användas 

till?

– Bidraget kan användas till att beta-

la arvoden och resekostnader till anlitade 

författare eller kulturarbetare, och mark-

nadsföring av programmet, till exempel 

en annons i lokaltidningen. Bidraget får 

inte användas till lokalhyror, servering eller 

kostnader för pysselmaterial eller liknande.

Får någon tala finska under program-

met?

– Det får man förstås, det är ju bara bra 

om det svenskspråkiga programmet lockar 

också finskspråkiga besökare till bibliote-

ket! Ett vanligt upplägg är att det egentliga 

programmet är på svenska med en tvåsprå-

kig diskussion efteråt.

Pamela Friström

Anna Wilhelmson

”Kom ihåg 
Kultur på 

bibban”

Kultur på bibban är ett bidrag för kulturprogram på 
svenska som Svenska kulturfonden beviljar till allmänna 
bibliotek i Svenskfinland. Kulturfonden tar gärna emot 
fler ansökningar, säger ombudsman Anna Wilhelmson.

Många bibliotek söker bidrag för författarbesök, men också barnkonserter och barnteater. Foto: Aila Kaunisvaara / Esbo stadsbibliotek / 
Creative Commons (CC BY-NC 2.0)
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Finlands svenska 

biblioteksdagar 2019
9-10 MAJ, LARSMO, JAKOBSTAD, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

VÄLKOMMEN TILL

10.30–12.00 Anmälning och lunch i Equity..
(Larsmo.huvudbibliotek)

12.00–12.15 Välkommen

12.15–13.00 Peter Sandström & Ann-Sophie Sandström: 
Berättelser och bemötanden

Syskonen.Sandström.arbetar.båda.med.berättelser.och.
bemötanden.fast.på.lite.olika.sätt..Vad.är.gemensamt.för.
en.radioredaktör.och.en.författare?.Vad.skiljer.dem.åt?.
Ann-Sofi.och.Peter.intervjuar.varandra.

13.00–13.45 Pia Bergström: Det biblioterapeutiska  
arbetssättet

Hur.kan.man.med.hjälp.av.litteratur,.poesi,.skrivande.och.
samtal.främja.hälsa.och.välbefinnande?.Hur.kan.man.
arbeta.biblioterapeutiskt.inom.biblioteksvärlden?.Bibliote-
rapiledare.Pia.Bergström.berättar.om.sina.arbetsmetoder.
inom.biblioterapin.

13.45–14.30 Mikaela Nykvist: Informationsvetare och 
författare

Mikaela.Nykvist.(pol.mag.,.Development.Manager.PLM)..
berättar.om.sin.utveckling.från.vuxenstuderande.inom..
informationsvetenskap.till.professionellt.arbete.som.infor-
mationsvetare.inom.industrin.och.författare.på.fritiden.

14.30–15.00 Kaffepaus

15.00–15.30 Susanne Ahlroth: Aktuellt inom biblioteks-
utveckling

15.30–16.15 Utvecklingsbiblioteken presenterar sig

16.15–17.00 Diskussion och reflektion kring dagens 
teman

Fritt.program.(möjlighet.till.guidad.rundvandring.i.Stadsbib-
lioteket.i.Jakobstad)

19.00            Middag på Stadshotellet i Jakobstad
Program.med.Ellen.Strömberg.och.Malin.Klingenberg
Prisutdelning.av.Årets.biblioteksbok

TO
R

SD
A

G
 9

.5

Program

09.00 Gemensam buss till Nykarleby, samling vid 
Stadshotellet i Jakobstad

09.30–09.45 Rundvandring i Nykarleby stadsbibliotek

09.45–11.00 Workshop: Att handleda och bemöta 

Diskussion.och.kartläggning.av.problematiska.frågor.som.
kan.uppstå.vid.att.handleda.och.bemöta.kunder.i.en.modern.
miljö..

11.15–12.00 Föreningens årsmöte

12.00–13.00 Lunch på Juthbacka

13.00 Gemensam buss till Bennäs, Pedersöre

13.30–13.45 Rundvandring i huvudbiblioteket i Pedersö-
re (Kulturhuset.AX)

13.45–15.15 Workshop: Det skrivna ordet

13.45–14.30 Skriva med Ellen!

Ellen.Strömberg.ger.tips.för.deltagarnas.eget.skrivande.
men.också.för.ordkonstworkshoppar.och.skrivgrupper.med.
kunder..Vad.ska.man.tänka.på.när.man.bloggar?.Hur.får.
man.igång.fantasin?.Var.hittar.man.ämnen.och.hur.skapar.
man.interaktion.med.läsare?.Hurdana.skrivövningar.kan.
man.använda.för.att.komma.vidare.i.skrivandet?

14.30–15.15 Kommunicera i sociala medier – Linn Jung

Bloggaren.och.kommunikatören.Linn.Jung.berättar.om.
kommunikation.på.webben..Hur.ska.vi.tänka.kring.profi-
lering.och.opinionsbildning.i.sociala.medier?.Vilken.är.vår.
målgrupp.och.hur.når.vi.den?.Hur.paketerar.vi.vårt.budskap.
så.att.det.blir.tydligt,.lockande.och.trovärdigt?.Linn.delar.
också.med.sig.av.sina.bästa.tips.för.att.lyckas.i.sociala.
medier..

15.15 Avslutning med kaffeservering

FR
ED

A
G

 1
0.

5

ANMÄL DIG 
SENAST 26.4! 
Du hittar anmäl-

ningsblanketten och 
programmet på 

WWW.FSBF.FI
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PETER SANDSTRÖM
Den prisbelönta författaren Peter Sandström är född och uppvux-

en i Nykarleby, men bosatt i Åbo sedan år 1989. Redan i Peters 

första novell heter huvudpersonen »Sandström». Sedan dess har 

han fortsatt att leka med den egna identiteten och fakta ur det 

egna livet. Peter Sandströms Nykarlebybakgrund, hans barndom, 

föräldrar, syster, utflyttning till Åbo, familjebildning och författar-

skap fiktionaliseras och får de mest överraskande utlöpare.  

ANN-SOPHIE SANDSTRÖM
Radioredaktören Ann-Sophie Sandströms röst känner många till 

från program som “Egocentrum” och “Samtal om livet” på Radio 

Vega. Precis som lillebror Peter har Ann-Sophie använt sig av 

berättelser och 

erfarenheter 

ur det egna 

livet i sitt ar-

bete: i hennes 

dokumentä-

rer Allt om 

mamm och 

Så var det med den saken – om 

galenskap, släktingar, ett förfallet hus och en som flög i väg finns 

flera familjemedlemmar och släktingar med. Ann-Sophie bor i 

Nykarleby med man och ett varierande antal katter - som också 

har fått vara med i Peters böcker.

ELLEN STRÖMBERG
Författare, bloggare och ordkonstledare. 

Ellen håller på med sin andra bok, hon de-

buterade med den hyllade romanen Jaga 

Vatten våren 2018. 2016 vann hon priset för 

Årets Blogg Blejk, Fejt & Fab i Svenskfinland. 

Bor med man och två katter, Sylvi och Vio-

la, i Jakobstad, men är född och uppvuxen 

i Larsmo. 

MALIN KLINGENBERG 
Författare, bloggare och formgivare från Ja-

kobstad. Vinnare av Runeberg Junior-priset 

2017 för Den fantastiske Alfredo. Har skrivit 

flera böcker för barn och unga. Besöker gär-

na skolor och tränar elevernas fantasi med 

dem, hemma har hon tre döttrar som håller 

henne igång med berättandet.

LINN JUNG
Linn Jung är journalist och har jobbat som 

kommersiell medieproducent och skribent i 

tidnings- och mediebranschen. Mest inom 

copywriting, webb och sociala medier. Hon 

skriver sedan tio år tillbaka den prisbelönta 

bloggen Mama’s got the magic som är en av 

de största på svenska i Finland. 

MIKAELA NYKVIST 
Mikaela Nykvist har ett professionellt arbe-

te som informationsvetare inom industrin 

och är författare på fritiden. Hon är bosatt 

i Solf men uppvuxen i det Gamla Vasa som 

hon med ömhet skildrar. Timtals gedigen 

efterforskning i anrika dokument och digi-

taliserade arkiv har gett historiskt värdeful-

la och fängslande böcker.

PIA BERGSTRÖM
Pia Bergström, grundskollärare och soci-

onom med vidareutbildning i familje- och 

relationsorienterad psykoterapiutbildning 

med inriktning mot språksystemisk och 

narrativa traditioner. Biblioterapiledarut-

bildning vid Helsingfors universitet.

SUSANNE AHLROTH
 Susanne Ahlroth är överinspektör för bild-

ningsväsendet på regionförvaltningsverket 

och  presenterar det som är mest aktuellt 

inom biblioteksbranschen just nu.

Fotograf: Nicklas Mattsson Fotograf: Julia Rahikka
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Nya krav 
på handledning

På biblioteken har handledning blivit en allt större del av arbetsvardagen. Digitalise-
ringen i samhället bjuder på nya möjligheter för allt fler att ta del av servicen utan att 
fysiskt befinna sig på biblioteken och flexibiliteten i serviceformerna ökar. Samtidigt 

ställer digitaliseringen krav på nya kunskaper och färdigheter. 

B
iblioteken möter användare med 

varierande behov och när det gäl-

ler den digitala världen ställs vi 

inför andra utmaningar. Förut-

om det tekniska kunnandet och den direkta 

handledningen i olika resurser tillkommer 

etiska och rättsliga frågeställningar. Inom 

de allmänna biblioteken möter man speci-

ellt äldre användare som behöver hjälp med 

att hantera personliga ärenden i den digi-

tala världen. På högskolebibliotek möter vi 

mera frågor som rör informationssökning, 

användning av databaser, e-resurser, fulltext 

och rättigheter till olika material, trådlösa 

nätverk med mera. Mångfalden i behoven 

är stora och våra möjligheter att bistå är be-

gränsade – både av tid- och av sekretesskäl. 

Vårt primära mål är att skapa möjligheter 

för användaren att hjälpa sig själv. Tradi-

tionellt är vår uppgift att strukturera in-

formation utifrån ett användarperspektiv. 

Vi gör det möjligt för användarna att hitta 

material i biblioteket och i databaser samt 

handleda dem i att söka information effek-

tivt, använda källkritik och uppmärksamt 

bedöma kvaliteten i källor. 

Enkät om digital rådgivning 
Rådet för de allmänna biblioteken har ut-

fört en ”Enkät om digital rådgivning” (Lit-

manen-Peitsala, 2017). Enkäten visade att 

behoven av handledning är stor men få 

bibliotek har uppgjort planer för pedago-

gisk verksamhet av olika slag. När det gäller 

handledningen av elektroniska tjänster av 

biblioteken sköts de främst av bibliotekets 

personal. Individuell handledning i an-

vändning av datorer, pekplattor och smart-

telefoner är vanligt förekommande. Likaså 

är det vanligt att det ges individuell hand-

ledning i banktjänster, FPA:s tjänster, Min 

Kanta-sidor m.m. Ordnade tillfällen för 

grupper är inte lika populära. 

Det som dominerar är behov av handled-

ning i den grundläggande användningen av 

apparater. Frågor som upplevts utmanande 

är de olika kunskapsnivåerna hos använda-

ren och rådgivaren, variationer i hur pro-

gram och apparatur fungerar, olika versio-

ner, rättigheter, datasäkerhetsbegränsningar 

mm. Personalresurserna räcker inte till och 

kunnandet behöver vara brett för att möta 

alla variationer. 

Avslutningsvis konstateras att mera 

utbildning för personalen behövs för att 

kunna ge rådgivning om apparater och 

elektroniska tjänster samt att det behövs 

specificering gällande vilket service de för-

väntas ge. 

Att bemöta varje användare 
Vi möter alltid en människa med en annan 

kulturell bakgrund, på något sätt. Det skil-

jer i utbildning, uppväxt, social och språklig 

miljö, ålder med mera. Vilket bidrar till att 

det är utmanande att bemöta varje använ-

dare på rätt sätt. Med en yrkesmässig atti-

tyd, respekt och ödmjukhet inför använda-

rens integritet och kunskapsnivå strävar vi 

efter att ge rimlig hjälp. 

I de individuella handledningssituatio-

nerna med studerande märker vi att de ofta 

har behov att diskutera även andra frågor 

än informationssökning. Många behöver 

stöd utöver det som biblioteken egentligen 

har möjlighet att ge. 

Inom högskolevärlden är handledning 

och pedagogisk verksamhet etablerad. Att 

boka tid för handledning är en populär ser-

vice för våra användare. Främst studerande 

i slutskedet av sina studier som skriver sitt 

examensarbete men även personal som vill 

läras sig mera om olika informationskällor 

och effektiva sökstrategier tar kontakt.

Informationsöverflödet är konstant och vi 

försöker förhålla oss till det på bästa sätt. 

Allmänt pratar vi om det överflöd som 

finns runtom oss och som vi ska försöka 

gallra det relevanta ur. Men en annan as-

pekt av överflödet av information är när vi 

handleder, ger vi då för mycket informa-

tion? Ibland befarar jag att det blir över-

väldigande för användare att omfatta. Det 

paradoxala i överflödet av information är 

att det tenderar bli för lite istället. 

Frågetjänster populära 
Tjänsten Fråga bibliotekarien har besvarat 

frågor ända sedan år 1999 och är de finländ-

ska bibliotekens gemensamma tjänst. Över 

70 stads- och kommunbibliotek, special-

Med en yrkesmässig attityd, respekt och ödmjuk-
het inför användarens integritet och kunskaps- 

nivå strävar vi efter att ge rimlig hjälp.
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Handledning sker dagligen på biblioteken, ofta spontant men även som bokad handledning.

Många användare behöver stöd utöver det som biblioteken egentligen har möjlighet att ge.

bibliotek och informationstjänster svarar 

på växelvis på frågorna. I denna serviceform 

sänds svaret till den e-post som frågeställa-

ren uppgett. Under år 2018 besvarades 3940 

nya frågor, medan de flesta användare tog 

del av tidigare besvarade frågor.  

En nyare, men motsvarande form av att 

besvara användares frågor är via en chatt 

i realtid. På Tritonia har vi en chatt, Tawk.

to som blivit omtyckt och används aktivt, 

främst av våra studerande men även andra. 

Chatten finns tillgänglig på webbsidan och i 

våra LibGuides. Vi är ett tiotal informatiker 

som delar på besvarandet. Vi har inga skil-

da dejourtider utan vi besvarar frågor vid 

sidan om andra uppgifter. I chatten tas inga 

personliga uppgifter emot utan vi hänvisar 

användaren vidare om så behövs. Det kom-

mer frågor på finska, svenska och engelska. 

Frågorna rör allt får när vi har öppet till hur 

man får tag i vetenskapliga artiklar. Vid be-

hov kan vi ge frågor vidare till kolleger di-

rekt inne i chatten eller be frågeställaren ta 

kontakt senare. 

Nya former och arenor 
Nya program kräver inlärning, tid och en-

gagemang för att kunna bli ett verktyg som 

förbättrar eller underlättar vårt arbete. 

Verksamheten förändras och förnyas, eller 

blir ibland bara annorlunda, program be-

hövs för att hantera förändrade arbetsru-

tiner. Användarens beteende ändrar även 

det och för att möta detta strävar vi efter 

att hitta nya former och arenor där vi kan 

bemöta detta.  

Att ständigt utvecklas är nödvändigt, 

men lika viktigt som det är att hålla sig à 

jour med ny teknik är det att verkligen fun-

dera över vad som behövs i den egna or-

ganisationen. Öppenhet inför förändring, 

eftertänksamhet inför ibruktagande men 

samtidigt är det ju oerhört viktigt att också 

våga ta sig an även sådant som vid en första 

anblick kan verka avskräckande och utopis-

tiskt. 

Tiden är något som ofta lyfts fram, el-

ler snarare bristen på denna, när något nytt 

ska implementeras. Hinner vi sätta oss in i 

saken tillräckligt för att det ska gynna oss, 

eller blir det ett program som man endast 

delvis får chans att lära sig och det i förläng-

ningen blir en belastning? 

Gun Vestman 

informatiker, Tritonia 

Under årets biblioteksdagar, 9–10.5.2019, kommer vi att 
tillsammans diskutera frågor kring handledning närmare.  
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FINLANDSSVENSKA.KLASSIKER

H
ej åter i klassikernas tecken!

Vi lever i medlet av mars. Ett 

nytt år har kommit igång och 

det är märkligt hur mycket 

årstiderna påverkar oss. Det kan kännas 

som om man föds på nytt efter varje årsskif-

te, som en start att vara människa, vare sig 

man är barn, ung, vuxen eller gammal. Vi 

lever med årstiderna och de formar oss till 

dem vi är med alla våra problem och tillkor-

takommanden. 

Av årstiderna är senvintern, strax innan 

det vänder till vår, en tid då jag brukar stan-

na upp: vinterlandskapet utanför fönstret 

är både visset och kanske argt – det skulle 

vilja vara någon annanstans. Det är som ett 

motvilligt bokslut över vintern som gick 

och segt är det att komma igång.   Ett stil-

lastående senvinterväder med smutsig och 

smältande snö kan vara som en aforism; 

något kärnfullt, ett mycket personligt för-

hållningssätt. 

Aforismer har rätt sparsamt kommit 

i tryck inom den finlandssvenska littera-

turen. Troligen gäller detta även inom an-

dra språkområden. Intressant är att Edith 

Södergran 1919 utgav en samling korta 

aforismer med titeln Brokiga iakttagelser. 

Dessa har emellertid kanske inte levt vidare 

i samma utsträckning som hennes dikter, 

trots att de hittas i samlingsverk av hen-

nes produktion. En annan finlandssvensk 

författare som uttryckte sig i aforismens, 

eller den korta betraktelsens form, var Rag-

nar Rudolf (R.R.) Eklund. Eklund (född i 

Nykarleby 1895, död i Helsingfors 1946) var 

ursprungligen journalist, men övergick rätt 

snart till författarbanan. Utöver två sam-

lingar med aforismer och längre betraktel-

ser publicerade han diktsamlingar och ett 

antal prosaverk, varav Liten drömmarpilt 

(1943) och Ny dag börjar (1945) senare åter-

utgavs i serien Finlandssvenskt bibliotek. 

Eklund var dock inte helt trogen aforis-

men i dess vedertagna, korta form, utan i 

samlingarna finns även som nämndes läng-

re texter. I bokversionen av sin avhandling 

över Ekelunds författarskap  Grå verklighet, 

gyllne fantasi karakteriserar Martin Welan-

der dem som ”fragmentariska betraktelser” 

– en benämning som Eklund även själv an-

vände i samlingen ”Grått och gyllne” från 

1926.

Eklunds i ordningen sjunde verk, Rymd 

och människa (1938) präglas av både korta 

aforistiska och längre texter. Boken ger tyd-

ligt uttryck för teman som sysselsatte ho-

nom under hela författarskapet: skapandets 

problem, sökandet efter det ursprungliga i 

livet och en strävan att se med barnets blick 

på tillvaron. Welander framhäver Eklunds 

”skrivblockering”, hur den tidvis kunde 

sänka honom i svårigheter att tro på sin 

skaparkraft. Han hade en djup inlevelse, 

men det kunde vara svårt, vilket kan illus-

treras i följande text från Rymd och männi- 

ska:

Rymd och människa
av.R.R..Eklund,.1938.

Ragnar.Rudolf.Eklund,.född.i.Nykar-
leby.1895,.död.i.Helsingfors.1946,.
var.ursprungligen.journalist,.men.
övergick.rätt.snart.till.författarba-
nan.

I en annan, mycket längre text i boken, en 

av samlingens fragmentariska betraktelser, 

resonerar Eklund över människans beroen-

de av det som finns omkring henne. Person-

ligen anser jag att den är samlingens mest 

tankeväckande:

Rymd och människa är på många sätt en 

intressant upptäcktsfärd i ett djupt person-

ligt författarskap, där skapandet inte togs 

för enkelt, utan med hängivelse till de stora 

livsfrågorna.

Johan Lindberg

bibliotekarie vid Arbis i Helsingfors

Läs mer om R.R. Eklund:

Welander, Martin: Grå verklighet, gyllne fan-

tasi : Skapandets problematik i R.R. Eklunds 

aforistiska författarskap (2014).

Att skriva:

Är det att välja ut sin andes carré, sin

själs inre filé, att steka, vända, salta, peppra

efter konstens alla regler? Eller: slita ut

slimsor och slänga dem ifrån sig ångande 

och blodiga?

Att vi själva någonsin och under några

förhållanden skulle vara starka är visst ett

misstag. Det starka i oss kommer utifrån:

från jorden och himlen, från livets osinliga

strömdrag och okända ämnens och världens

famntag eller hat. Vi äro kärl, speglar,

instrument.
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Sibbos förnyade 
bibliotek invigdes

U
tifrån ser det ut som tidi-

gare, men inuti är inget 

sig likt. Sibbos förnyade 

huvudbibliotek öppnade i 

slutet av hösten och i januari firades in-

vigningsfest.

Invigningsfesten – på Zacharias Tope-

lius födelsedag den 14 januari – bjöd på 

program hela dagen. 

Sagofigurer guidade daghemsbarn i 

biblioteket, sjätteklassister bjöds på film 

och bokprat, DJ Aaro & Simo spelade i 

ungdomsrummet och i bibliotekets kafé 

serverades tårta och dragspelsmusik. 

På kvällen var det cocktail för inbjud-

na gäster med tal av bland andra full-

mäktiges ordförande, som talade om att 

Sibboborna nu har fått sitt eget Ode. Tal 

hölls också av kultur- och fritidschefen, 

av arkitekten bakom renoveringen och av 

byggnadens ursprungliga arkitekt. Kväll-

en avslutades med en stämningsfull fest-

konsert med Claes Andersson och Julia 

Korkman.

Anledning att fira
Och visst finns det anledning att fira. 

Flera år av planeringsarbete, möten 

och kamper om tilläggsfinansiering lig-

ger bakom resultatet. Personalen har fått 

återvända efter ett och ett halvt år i exil i 

en gammal skolmatsal, som i en hast gjor-

des om till bibliotek. Och inte minst har 

Sibboborna och andra kunder nu fått ett 

fräscht, ljust och glatt bibliotek.

Sibbo huvudbibliotek byggdes 1983-

85 och hade alltså över 30 år på nacken 

när renoveringen inleddes i maj 2017. 

Vakar ut över bibliotekssalen. Flickan med det röda håret är en av tre skulpturer som konstnären Marjukka Korhonen skapat till biblioteket 
på kommunens beställning. Foto: Jussi Tiainen

Begrundar resultatet. Arkitekt Sebastian Lönn-
qvist och tidigare bibliotekschefen Malin Holl-
mén. »
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Startskottet var ett läckande tak, som också 

hade orsakat en del fuktskador i ytterväg-

garna. 

När ändå husets yttre skulle göras om 

fick man chansen att också ge biblioteket en 

invändig ansiktslyftning.

Önskelistan var lång
När en offentlig byggnad har varit i bruk 

länge syns slitaget. Biblioteket var också 

ett barn av sin tid, med grått golv, mörka 

hyllor, mörka balkar och fönsterkarmar. 

Kombinerat med en otillräcklig belysning 

var stämningen ganska mörk och dyster, 

särskilt under vinterhalvåret.

Akustiken var inte fungerande och lo-

kalerna motsvarade inte de behov dagens 

kunder och dagens biblioteksverksamhet 

har. Det fanns bland annat behov av mera 

plats för barn och unga och ett större sa-

gorum. Fler platser för studier och distans-

jobb hade också efterlysts och ett kafé läng-

tade många kunder efter.

När arkitektbyrån ERAT under ledning 

av Sebastian Lönnqvist tog sin an projektet 

var önskelistan alltså lång. Samtidigt var det 

bestämt att det inte skulle bli fler kvadrat-

metrar.

Vågad idé: läsbalkong
Byggnadens tegelfasad skulle förnyas, så det 

fanns möjlighet att förändra bibliotekets 

yttre utseende. Men  arkitekterna och kom-

munens representanter i planeringsgrup-

pen bestämde sig ändå ganska snabbt för 

att bevara bibliotekets ursprungliga fasad.

Däremot kom arkitekterna med en idé 

som blev en stor invändig förändring och 

som faktiskt gav biblioteket fler kvadrat-

metrar: en stor läsbalkong ovanför biblio-

tekssalen! Det är högt till taket i salen, men 

ingen hade tidigare tänkt på att det kunde 

finnas plats för en andra våning där!

Men så blev det. Balkongen fick en 

ljuddämpande heltäckningsmatta, cirka tio 

läsplatser och upp flyttade också musiken 

och en del faktaböcker. På läsbalkongens 

räcke sitter Flickan med det röda håret, en 

av tre skulpturer som konstnären Marjukka 

Korhonen specialgjort för biblioteket. 

Klumpantropus och Lummalin. Dessa figurer ur boken ”Djur som ingen sett” guidade 
dagisbarnen i biblioteket. Foto: Kerttu Tiisler

Duvan. Så heter den här skulpturen av Mar-
jukka Korhonen. Skulpturen välkomnar 
dem som stiger in i biblioteket.

Barnavdelningen. Förstorades och fick mjuka former och glada färger.
Foto: Malin Hollmén

SIBBO HUVUDBIBLIOTEK
Finns i Nickby, på Norra Skolgatan 2.

Togs i bruk 1984 och har ritats av arkitekt 
Reijo Perko.

Har renoverats utvändigt och invändigt 
från maj 2017 till oktober 2018.

Kostnaderna för renoveringen var ca 2,5 
miljoner euro.

Renoveringen var ett nära samarbete 
mellan arkitektbyrån ERAT, bibliotekets 
personal och kommunens lokalitetsav-
delning.

I byggnaden finns nu bibliotek, kom-
munens kundservice, kafé med Naviga-
torn-verksamhet och konsertsalen Tope-
liussalen.

»
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Röstning om golvfärgen
De dominerande färgerna i det förnyade 

biblioteket är vitt och gult, vilket skapar en 

glad och solig känsla. Hyllorna är vita och 

golvet är huvudsakligen gult. Den färgen 

röstade bibliotekspersonalen fram bland 

tre alternativ som arkitekterna gav: orange, 

olivgrön och gul. 

Olivgrönt blev golvfärg i sidorummen: 

ungdomsrummet, mötesrummet och det 

tysta rummet. Efter renoveringen flyttade 

kommunens kundtjänst (Info) in i bibliote-

ket och i deras rum är golvet orange.

Ungdomarna hade inte tidigare haft ett 

separat rum, men nu har de en egen oas, 

med säckstolar, spelkonsoler, serietidningar 

och ungdomsböcker. 

Barnavdelningen förstorades genom att 

två väggar fälldes. Det som tidigare var ett 

lager för kontorsmaterial och dylikt, blev ett 

stort, mysigt sagorum med mossgrön hel-

täckningsmatta och mossgröna draperier 

längs alla väggar. I sagorummet Adalmi-

na ståtar en orange tron, här finns en stor 

vitduk och teaterbelysning som kan ändra 

färg.

Populärt kafé
Kaféet blev också verklighet. 

Café Emilie drivs av kommunens sys-

selsättande enhet Vägskälet och har snabbt 

blivit populärt. Det är byns första kafé 

med specialkaffe, som man kan kombinera 

med färska bakverk, fyllda bröd och annat 

läckert. Kaféet är samtidigt en del av Na-

vigatorn-verksamheten i kommunen, som 

erbjuder unga vuxna stöd och handledning 

när det gäller studier, jobb och hobbyer.

Ulla Salento, ledande bibliotekarie på 

Sibbo huvudbibliotek, har nu hunnit jobba 

i den nya byggnaden i fem månader:

– Jag trivs jättebra här! Vi får fortfarande 

massor av positiv respons av kunderna, som 

jämför med det gamla biblioteket. 

– Folk tycker precis som vi i personalen 

att här är så fint, ljust och luftigt. Läsbal-

kongen har varit en succé och är verkligen 

i flitigt bruk.

Malin Hollmén

bibliotekschef i Borgå, 

tidigare bibliotekschef i Sibbo

Stämningsfullt. Ljuskonst lyste upp biblio-
teket under invigningskvällen.

Den nya läsbalkongen. Här finns eftertraktade läsplatser och en heltäckningsmatta som 
dämpar ljudet. Foto: Malin Hollmén

Café Emilie. Kaféet är döpt efter Zacharias 
Topelius fru och har snabbt blivit populärt.
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mellan husets alla samarbetspartners, med 

städning och väktare.

Är Ode en framgång?

– Absolut en succéstory så här långt! Alla 

utrymmena är ju inte ännu i bruk, studiorna 

väntar ännu på den sista finslipningen med 

det rent tekniska. Men när allt blir klappat 

och klart är det ett härligt hus. Intresset har 

varit enormt, vi har tyvärr inte haft möj-

lighet att ta emot alla besökargrupper som 

visat intresse för guidade rundvandringar. 

Vi har lockat flera tusen helt nya bibliotek-

sanvändare. Påfallande många nya kort har 

skaffats av invånare från kranskommunerna 

och även av folk längre bort i landet, vilket 

bestyrker att vi är hela Finlands bibliotek.

Är arbetet stressigt?

– Jag upplever inte arbetet som stressigt. 

Tvärtom är det jätteinspirerande att jobba 

på Ode och möta människor av alla slag. 

Visst har vi bråttom ibland men mer stress-

sigt vore det om vi inte väckte allmänhetens 

intresse.

Vad är det bästa med Ode?

– Arbetsgemenskapen. Jag har aldrig job-

bat på ett ställe med så härliga arbetskamra-

ter. Inte för att det skulle ha varit något fel 

på de tidigare heller.

Har ni öppet under sommarveckosluten? 

– Ja, samma öppettider året runt.

Mikaela Wickström & Kristian Aura

Eero Pietiläinen, Helsingfors
– Jag kommer hit ganska ofta med min 

son, men har nästan inte bekantat mig med 

någonting annat än lekplatsen på barnav-

delningen. Den har blivit ganska populär 

bland småbarnsföräldrar. Det är lätt att 

komma dit, och där finns utrymme och ro. 

Vi kommer minst en gång i veckan. Arkitek-

turen är snygg, bara man skulle få allt klart. 

Karoliina Paatos, Rovaniemi
– Jag är själv inte Helsingforsbo, men har 

passat på att besöka Ode ett par gånger när 

jag har haft jobbuppdrag i Helsingfors. Det 

är på alla sätt en lyckad samlingsplats mitt i 

stadskärnan för både stadsbor och besöka-

re. Arkitekturen är intressant, och utsikten 

från tredje våningen väldigt vacker. Och 

fast det har varit jättemycket människor här 

varje gång, har jag ändå lyckats hitta en lugn 

vrå att sätta mig i. 

 Jag har ju läst att Odes hyllor gapar tom-

ma, men i mitt eget närbibliotek brukar jag 

sällan söka böcker i hyllorna utan reserverar 

det material jag är intresserad av, eller kastar 

en blick på nyhetshyllan eller snabblånen. 

Och det fungerar säkert lika bra i Ode. Bo-

nus är att toaletterna dessutom är rymligt 

och trevligt inredda.

Harry Paavola, Helsingfors
Det här är mitt första besök i Ode, och för-

sta intrycket är att arkitekturen är väldigt 

speciell. Jag tycker kanske att arkitekterna 

har överdrivit lite. Jag undrar också om det 

verkligen var nödvändigt att bygga så här 

dyrt?

Som bibliotek känns det jättestort, det 

är mycket att ta in, och väldigt annorlunda 

än Richardsgatans bibliotek där jag har gått 

ända sedan jag var barn.

Text och foto: 

Pamela Friström

Fem frågor till 

Kristian Aura
bibliotekarie på Ode

Hur har arbetet på Ode kommit igång?

– Arbetet har kommit igång med buller 

och bång. Mer än på de flesta andra biblio-

tek har vi haft fullt upp med att organise-

ra bokningen av våra utrymmen och våra 

guidade rundvandringar. Mycket har också 

i början kretsat kring att ordna samarbetet 

Vad säger 
besökarna?
Vi frågade några besökare vad de tycker 

om Helsingfors nya centrumbibliotek.

Harry Paavola Karoliina Paatos

Eero Pietiläinen
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O
de är den självständiga re-

publiken Finlands 100-års 

present till sig själv och sin 

nuvarande huvudstad, ett 

monument över landets framgångsrika 

bildningsprojekt och bibliotekshistoria. På 

landets första nationalspråk och på flertalet 

andra språk heter den splitternya byggna-

den Oodi.

Ode samma på svenska gäller inte nu.

Ett ode är en gammal grekisk högstämd 

hyllningsdikt och består liksom dialektiskt 

tänk av tre huvuddelar. Även Ode har sin 

treenighet. Längst nere finns en ”våning för 

genomgång” och ”snabba bibliotekstjäns-

ter”. Mellanvåningen är reserverad som en 

”plats för arbete, learning by doing, växel-

verkan och samvaro”. 

Högst uppe under ”det molnliknan-

de taket” finns bokhimlen, med rum för 

”avkoppling och återhämtning”. Eller som 

framhålls på webbsidan: ”Denna våning har 

flest element för ett traditionellt bibliotek. 

Även barnens bokvärld finns på den tredje 

våningen.” Kanske skymtar en vag anspel-

ning till Dantes klassiker Den gudomliga 

komedin i det hela; efter helvete och skärs-

eld hägrar paradis.

Ode har väckt förväntning och intresse. 

Finlands rykte som biblioteksnation par ex-

cellence minskar inte på trycket. Ode är för 

många – i synnerhet i s.k. förståsigpåares 

framtidskalibrerade ögon – en symbol för 

det nya inom biblioteksvärlden, en vink om 

vart biblioteken kan vara på väg. Inget ont i 

det, i ett samhälle som vill bestå och samti-

digt utvecklas måste det finnas tillstånd att 

lyckas och begå misstag.

Ode är naturligtvis inte bara aktör på 

det symboliska planet, utan en högst kon-

kret byggnad och åtminstone till det yttre 

en intressant arkitektonisk skapelse, en 

Noaks ark för bibliotekens nyare verksam-

hetsvisioner. Dessutom en bakgrundsscen 

för intervjuer och selfiefoton.

Eftersom jag besöker Ode i mitten av 

januari, är det alltför tidigt att säga nå-

gonting om vart inrättningen är på väg, 

då uppståndelsen skingrats. Redan syns 

sprickor i den svarta vindeltrappans väggar 

och ”säkerhetskonstruktionerna” ovanför 

barnens lekhörna måste inhägnas med cita-

tionstecken – tydligen har samtliga i kedjan 

arkitekter, byggingenjörer och -inspektörer 

samt Odes chefer stått och beundrat utsik-

ten under arbetets gång.

Självklart är det ändå inte det centrala 

i min kritiska syn. Inte heller det att Ode 

saknar intimitet, det offentliga vardags-

rummets mysighet. Första våningen skri-

ker vänthall, som en sidofilial till Kampen. 

Översta våningen står för det klart största 

lyftet, men är trots det orolig som en under-

hållningsdurk på Karibienkryssare. 

Mitt emellan har största floppen pressats 

in. Den andra våningen ruvar mörk och 

dyster som kanondäck i Stockholms Vasa- 

skepp. Där i ”skärselden”, bland knappma-

skiner och laserskärare, står kunddatorer i 

långan rad och erbjuder öppen insikt i vad 

medborgare håller på med.

Ode i verklighet bekräftar mina förutfat-

tade tankar och ger upphov till ny skepsis. 

Men att Helsingfors centrumbibliotek är ett 

allaktivitetshus som gett rum för en biblio- 

teksvåning – ingen unik lösning – är nog 

rätt odiskutabelt.

Jag har absolut inget emot nya verksam-

hetsformer, evenemang och utställningar, 

utlåning av borrmaskiner och stegmätare, 

eller att användare i biblioteken kan ut-

nyttja symaskiner, 3D-skrivare, broderings-

maskiner och värmepressar. Att erbjuda 

möjligheter till att omsätta kunskaper och 

färdigheter i vardagen är ju rena rama lo-

giken.

Det jag inte kan förstå är varför teori och 

praktik segregeras. Varför får inte böcker, 

tidningar och annat informativt biblioteks- 

material samsas i samma utrymmen som 

maskinparker. Kan inte bibliotek bevara sin 

biblioteksatmosfär också med ben inne i – 

den projicerade – framtiden?  

Jag missunnar ingen i republiken Fin-

land en knutpunkt som Ode. Och som sagt, 

försök och misstag är alla kulturers utveck-

lingsmelodi. Men som ”centrumbibliotek” 

är det långt från fullträff. Vi har ett impo-

nerande och internationellt uppskattat all-

mänt biblioteksnätverk. Jag hoppas att vi 

också i framtiden får beröm just för det. Jag 

hoppas verkligen inte, att Ode blir symbol 

och flaggskepp för finländsk biblioteks-

verksamhet överlag. Vi är faktiskt värda så 

mycket mer än så!

Att Helsingfors centrumbibliotek är ett allaktivi-
tetshus som gett utrymme åt en biblioteksvåning 

är nog rätt odiskutabelt.

Ode kolon bibliotek

K
O

LU
M

N
EN

Gunnar Högnäs

informatiker, Åbo stadsbibliotek
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Läsinspirationsturné 
i Svenskfinland

Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag ordnade under hösten fortbild-
ningsdagen ”Förmedla mera! Inspirationsturné med fokus på vuxnas läsande” på tre 
orter i Svenskfinland. Under dagarna presenterades program som bibliotek runt om i 

Svenskfinland ordnat för att inspirera till läsning.

Berörande dikter och livsöden
Patricia Bäckvik-Manngård från Närpes 

stadsbibliotek berättade om ett samarbete 

mellan biblioteket och gymnasiet i Närpes 

kring terapeutiskt skrivande. Patricia hade 

besökt skolan och hållit två lektioner för 

gymnasieettorna. Under den första lektion-

en hade hon med sig böcker som eleverna 

skulle få inspireras av, till exempel Djur som 

ingen sett utom vi av Linda Bondestam och 

Ulf Stark. Patricia berättade för eleverna 

om genrer inom poesin, skrivande som  

spegel, skrivande som språk och om att 

skrivandet kan ha en läkande kraft.

Under den andra lektionen fick eleverna 

sitta i ett halvmörkt rum, med levande ljus 

och meditativ musik. Om de ville fick de 

skriva egna dikter, antingen inspirerade av 

böckerna de fått bekanta sig med eller utgå-

ende från sig själva. De som inte ville skri-

va kunde istället teckna eller bara sitta. De 

flesta valde ändå att skriva. Intressant var att 

de flesta pojkarna valde att skriva djupare 

dikter utgående från sig själva medan flick-

orna oftast utgick från böckerna. Eleverna 

skrev dikterna för sig själva, de lästes inte 

upp i klassen. De som ville fick ändå skicka 

dikterna till Patricia. Patricia läste upp tre 

mycket fina och berörande dikter: en dikt 

till en död pappa, en dikt som handlade om 

glädje över våren och livet och en dikt som 

handlade om känslor som måste gömmas 

tills man dör.

Keth Strömdahl från Askola bibliotek 

berättade om berättelsekaraoke och Story- 

telling i Askola kommunbibliotek. Berät-

telsekaraoke var ett projekt i samband med 

Finlands 100-årsjubileum, som ordnades på 

olika orter i Östnyland. Temat var de olika 

årtiondena under Finlands självständighet. 

Under evenemangen delade deltagarna med 

sig av sina egna berättelser. Det här var en 

vidareutveckling av de  storytellingcirk-

lar man haft i Askola bibliotek ända sedan 

2012. Idén är att man träffas och berättar 

om sina minnen för varandra. Tröskeln att 

komma med är låg och man behöver inte 

anmäla sig på förhand.

För några år sen hade man i Askola ett 

seminarium om händelserna i Östnyland år 

1918 utgående från en ung kvinnas, Olga- 

Maria Helenius, historia. Släkten hade helt 

förtigit henne, men hennes brors dotterdot-

ter hade fått reda på att hon gått med i det 

röda kvinnogardet i Mäntsälä som 18-åring 

i april 1918 och inte långt efter det blivit 

arkebuserad i Lahtis. I biblioteket har man 

också haft utställningen Matka lapsuuteen.  

För utställningen fotograferades människor 

födda under olika årtionden och de inter-

vjuades om sin barndom, för att få en bild 

över hur barndomen sett ut under olika år-

tionden.

Känslor i stunden
Karoline Berg från Helsingfors stadsbibli-

otek berättade om Minnesvänlig ordverk-

stad för personer med minnessjukdomar. 

Meningen är att deltagarna arbetar med 

hur det känns just idag, genom att till ex-

empel läsa nya dikter, diskutera och skriva 

texter om saker som händer just nu. Bib-

lioteket samarbetar med Helsingfors Alz-

heimerförening och ordverkstäderna hålls 

i föreningens utrymmen. Ordverkstäderna 
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Mikaela Wickström på Nordisk kulturkontakt ordnar litteraturfrukostar, där idén är att bok-
prata för vuxna kring de böcker som nominerats för Nordiska rådets litteraturpris. 
Foto: Malin Barkelind

genomförs av ett arbetspar: en utomstående 

biblioterapiledare och en specialbiblioteks-

funktionär med stor erfarenhet av arbete 

med personer med minnessjukdomar. Pla-

neringen av ordverkstäderna gjordes till-

sammans med en grupp minnessjuka, som 

bland annat fick bestämma tidpunkten för 

ordverkstäderna.

Locka med popcorn!
Johanna Häggblom från Nykarleby stads-

bibliotek berättade om bibliotekets film-

klubb för tonåringar. På biblioteket hade 

man funderat på hur man skulle kunna 

aktivera de tonåringar som besökte biblio-

teket på eftermiddagarna. Efter en studiere-

sa till Sellobiblioteket i Esbo fick man idén 

att ordna en filmklubb och ansökte och fick 

projektmedel från Regionförvaltningsver-

ket. Biblioteket skaffade en bildskärm och 

en filmlicens från Viihdepalvelu. De filmer 

som man har avtal om med Viihdepalvelu 

får visas t.ex. via Netflix, oberoende om de 

ägs av bibliotek eller privat, men man får 

inte göra offentlig reklam för att filmen vi-

sas. Först samarbetade biblioteket med Ar-

bis och erbjöd filmklubben som kurs, men 

ingen anmälde sig. Istället bestämde sig 

biblioteket för att ordna filmklubben i egen 

regi och besökte skolan. Där gjorde man re-

klam med Star Wars-tema på morgonsam-

lingen. Eleverna fick fylla i ett frågeformulär 

där de tillfrågades bl.a. om de ville vara med 

och hurudana filmer de vill se. Dessutom 

informerades föräldrarna via Wilma. När 

det var dags för den första träffen dök ing-

en av de sex ungdomar som anmält intresse 

upp, men Johanna gav inte upp utan locka-

de med hjälp av popcorn hela tio ungdomar 

som befann sig på biblioteket att titta på 

filmen. Trots ett oturligt strömavbrott och 

problem med ljudet orkade alla ungdomar 

se hela filmen till slut och tre av pojkarna 

som varit med på den första träffen dök 

också upp på följande träff.

 

Locka med kaffe! Litteratur-
frukostar och novellkaféer
Mikaela Wickström på Nordisk kulturkon-

takt ordnar litteraturfrukostar, där idén 

är att bokprata för vuxna kring de böcker 

som nominerats för Nordiska rådets littera-

turpris. Två frukostar ordnas på våren och 

tre på hösten på lördagförmiddagar. Under 

varje träff behandlas de nominerade böck-

erna från ett nordiskt land: två vuxenböcker 

och två barn- eller ungdomsböcker.

Träffarna är en timme långa och två-

språkiga om det kommer finskspråkiga 

deltagare.  Biblioteket bjuder på croissanter 

och kaffe. Ingen anmälan behövs och det 

är låg tröskel att delta. Deltagarantalet har 

varit mellan 8 och 20. Varje träff kräver en 

hel del arbetstid, ca 20 timmar för att läsa 

böckerna, göra research och marknadsföra 

frukosten.

Susanna Söderholm berättade i Hel-

singfors och Anna Söderström berättade i 

Vasa om novellkaféerna som ordnas i Hel-

singfors stadsbibliotek. Novellkaféer ordnas 

både på svenska och finska. De svensk-

språkiga novellkaféerna ordnas på tre bib-

liotek i Helsingfors, 3-4 gånger per termin 

på varje bibliotek. Idén var från början att 

kombinera högläsning med handarbete och 

det fanns garn och stickor till förfogande. I 

de svenska novellkaféerna har garnet och 

stickorna nu lämnats bort, men många lyss-

nare arbetar ändå med sina egna handarbe-

ten. På varje träff är det två läsare. Läsarna 

är antingen biblioteksanställda eller volon-

tärer, som ställer upp utan annan ersättning 

än kaffe och bulle.

Texterna som man har läst har inte bara 

varit noveller, utan också till exempel utdrag 

ur romaner, kåserier, sagor, bilderböcker, 

dikter och skådespel. Egentligen kan man 

läsa nästan vad som helst, men det är myck-

et viktigt att man provläser texterna högt i 

förväg för att se att innehållet och längden 

passar och att texten sitter rätt i mun och 

känns naturlig att läsa. För det mesta har 

man inte haft något speciellt tema, men till 

exempel på våren hade biblioteken en träff 

med temat Zacharias Topelius. Novellka-

féerna marknadsförs i pressen, radio, Face-

book, via lokala föreningar och personliga 

inbjudningar.

För deltagarna är novellkaféerna krav-

lösa, man kan bara komma och lyssna och 

behöver inte prata om man inte vill. Ingen 

förhandsanmälan behövs. Normalt har det 

kommit 5-10 deltagare, som inte alltid är 

de samma. Deltagarna har tyckt om att få 

komma och lyssna, samtala och få tips om 

författare de inte hört om.
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Öppet rum för poesi
Johan Lindberg berättade om verksam-

heten vid Arbis bibliotek i Helsingfors. Bib-

lioteket ordnar utställningar och mindre 

evenemang. Under hösten har biblioteket 

ordnat poesikvällar med titeln ”Öppet rum 

för poesi”, där man under ca 1,5 timme kan 

läsa sina favoritdikter för de andra, lyssna 

till dikter och bli bjuden på te och kex. De 

flesta som kommer är hängivna läsare, men 

det har också någon gång kommit sådana 

som inte läst så mycket dikter. Teman har 

varit till exempel Bo Carpelan och Tua 

Forsström.

Ivriga läsvolontärer
Anna Edgren berättade om högläsning för 

vuxna i Åbo stadsbibliotek. I Åbo har man 

en gång i veckan haft högläsning för vux-

na i bibliotekets rotunda som är ett öppet 

utrymme där man lätt kan komma och gå. 

Den som läst har antingen hört till biblio-

tekspersonalen eller varit en läsvolontär, 

som kommit utan ersättning. Det har va-

rit väldigt många som har velat komma 

och läsa, mest män. Läsvolontärerna har 

en gemensam Facebook-grupp och träf-

fas en gång per termin. Bokvalet är i prin-

cip fritt, men man ber läsarna att meddela 

valet i förväg, för att kunna marknadsföra 

och koordinera. Läsarna har läst smakprov 

från romaner, noveller och poesi, vilket va-

rit extra uppskattat. Mikrofon har behövts. 

De som kommit och lyssnat har mest va-

rit pensionärer, men också arbetande och 

studerande och språkbadare. En målgrupp 

man inte tänkt på i förväg, men som hittade 

till lässtunderna var synskadade. Lyssnarna 

uppskattar att lyssna på gammal, hederlig 

högläsning, utan någon större show. Trös-

keln att delta är låg, man behöver inte göra 

något själv som lyssnare. Eftersom läsning-

en sker i ett öppet utrymme kan man också 

”smyglyssna” mellan hyllorna.

Bjud in mamma!
Catharina Latvala berättade om bokcirk-

lar i Borgå stadsbibliotek. För flera år sedan 

ville man starta en bokcirkel i Borgå, som 

inte blev så lyckad, eftersom det på första 

träffen dök upp bara fyra deltagare, som se-

dan droppade av. Orsaken till det låga del-

tagarantalet kan ha varit pressmeddelandet 

som var långt och officiellt, böckerna som 

var för ”svåra” och teman som var tagna 

ur luften och utgick bara från vad ledarna 

själva var intresserade av. Hösten 2014 gjor-

des ändå ett nytt försök och den här gången 

gjorde man annorlunda: man bjöd in släkt 

och vänner (Catharina bjöd sin mamma), 

gjorde reklam på ställen med potentiella 

deltagare (t.ex. Marthaföreningen) och val-

de kända författare och böcker. Som första 

tema hade man Tove Jansson 100 år. Andra 

teman har varit Bortglömda damer i maga-

sinet, Kvinnor och kontinenter och Förbjudna 

böcker. Nuförtiden är bokcirkeln så populär 

att deltagarna måste fråga efter lediga plat-

ser. 

Bokcirklarna har varit roliga att ordna 

och kräver inte mycket pengar eller per-

sonalresurser. Det kan vara svårt att få tag 

på tillräckligt många svenska böcker, så ett 

praktiskt tips är att kolla om boken finns 

att fjärrlåna i tillräckligt många exemplar. I 

Borgå har det blivit ett programnummer att 

deltagarna kollar från vilket bibliotek deras 

böcker kommit!

Pauliina Sandberg från Åbo stadsbibliotek berättade om bibliotekets tipskiosk. 
Foto: Susanne Ahlroth

Poppa upp och podcasta och 
bjud på godis!
Pauliina Sandberg från Åbo stadsbibliotek 

berättade om bibliotekets tipskiosk och pop 

up-bibliotek. Biblioteket har en tipskiosk: 

Ett bord på ett centralt ställe i biblioteket 

där man en gång i månaden samlar material 

kring olika teman över material- och genre-

gränser. Teman har varit till exempel språ-

kinlärning, barnuppfostran, husrenovering 

och nazism. En eller två personer står vid 

tipskiosken under två timmar och försöker 

locka förbipasserande att diskutera böcker. 

I kiosken finns det också en godisskål för 

att locka folk. Idén är att skapa möten med 

låga trösklar. Tipskiosken används också av 

utomstående. Tipskiosken kräver inga stora 

förberedelser och man behöver inte ha läst 

alla böcker.

Biblioteket har också pop up-verksam-

het, då man söker sig utanför bibliotekets 

väggar. Fritidssektorn har en pop up-cykel 

som biblioteket använder sig av för att föra 

ut böcker till olika platser, som till exempel 

Samppalinnas utebassäng. Man har också 

dykt upp på bussar och olika mässor och på 

två passagerarbåtar som trafikerar mellan 

Åbo centrum och Runsala. På båtarna kun-

de passagerarna låna och skaffa bibliotek-

skort. Bibliotekets egen DJ var också med! 

Böckerna man har med på pop up-tillfäl-

lena är lättare sommarläsning och böcker 

som handlar om Åbo.

Anna-Maria Malm

Karoline Berg från Helsingfors stadsbiblio-
tek berättade om minnesvänlig ordverkstad 
för personer med minnessjukdomar. 
Foto: Susanne Ahlroth

En längre version av texten har publicerats i 

bloggen Vuorosanoja – Repliker på vuorosa-

noja.kirjastot.fi.
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– Det året jag blev student tog man inte in 

någon till biblioteksutbildningen vid Svens-

ka social- och kommunalhögskolan. I stäl-

let blev det Åbo Akademi där jag började 

studera litteraturvetenskap, folkloristik och 

etnologi. Därefter följde Soc&kom. Efter 

studierna fick jag jobb i Vasa, det var under 

tiden när allt skulle automatiseras, minns 

Solveig Lund, bibliotekschef i Pedersöre 

kommun. 

– Inspirerad av en föreläsning av svens-

ka professorn och litteraturkännare Lars 

Furuland 1984 bestämde jag mig för att 

fortsätta studera vid Åbo Akademi igen och 

fick jobb vid Akademins bibliotek samtidigt 

som jag studerade till fil.kand. Efter studi-

erna råkade det finnas en ledig tjänst som 

bibliotekschef i Pedersöre kommun och den 

sökte jag.

Vad brinner du för i ditt arbete?

– Det har varit lite olika saker under oli-

ka tider. Men allmänt är det kontakten med 

människorna och böckerna och kombina-

tionen av dessa två. En positiv kontakt.

– En annan del av det som är så roligt är 

att man får följa med i vad som är på gång 

och vad som är nytt hela tiden. De två sa-

kerna är nog det jag kommer att sakna mest 

efteråt. 

Kommer du ihåg några särskilda milstol-

par från din karriär?

– Uppstartandet av Fredrika-databasen i 

början på 90-talet är en minnesvärd och ro-

lig händelse som jag har fått vara del av. Det 

var fem kommuner i nejden började funde-

ra på samarbete vid den tiden. IT var nytt 

och i och med samarbetet kunde vi hjälpa 

varandra. Vi var den första allmänna biblio-

tekskatalogen i Finland som fanns på nätet.

– Något som också har varit en omfat-

tande del av arbetet är de många flyttar vi 

haft genom åren. Vi har flyttat och byggt 

många gånger. Jag räknade att när vi senast 

flyttade Purmo bibliotek så var det ungefär 

den tjugonde biblioteksflytten som jag varit 

med om under åren.  Det är utmanande att 

planera och organisera alla flyttar och att få 

allt att gå ihop. 

– En annan rolig sak är att jag har fått 

vara med och knyta ihop samarbeten mel-

lan enheterna och också med kommunens 

kulturavdelning. När jag började jobba 

hade vi tio enheter och nu har vi nio. I bör-

jan jobbade alla väldigt isolerat, men under 

åren har vi fått ett bättre och intensivare 

samarbete. Flytten till AX (kulturhuset) har 

också gjort att huvudbiblioteket och kul-

turavdelningen nu finns under samma tak 

och kan jobba ännu mer samspelt.

– En av de senaste förändringarna är att 

vi äntligen har fått en specialbibliotekarie 

som gör att vi nu har möjligheter att er-

bjuda tjänster som tidigare inte varit möj-

liga. Läsfrämjande verksamhet för barn och 

unga får ett uppsving.

Hur ser du på bibliotekens framtid?

– Den finns, och den är nog också ljus, 

även om den ändras hela tiden. Jag tror nog 

att läsandets betydelse alltid behöver lyftas 

fram och att det är ett viktigt arbete fort-

sättningsvis. Det är ett meningsfullt jobb 

som byter form. 

– Det är också viktigt att planera framåt 

och att vara öppensinnad och inte bygga in 

sig i ett hörn när man planerar nya bibli-

otek. 

Vad ska du göra nu?

– Just nu håller vi på att byta lånesystem 

till Micromarc och det nya administrativa 

programmet Tweb, där man hanterar ären-

den och dokument elektroniskt. Dessutom 

håller vi på att planera meröppet i Purmo, 

och i Kyrkoby ska vi få nytt bibliotek, så 

det är mycket på gång ännu innan jag går 

i pension.

– Min sista dag på jobbet infaller mitt i 

sommaren och då tänker jag bara sitta ner 

och dra efter andan och njuta. När hösten 

kommer blir det bärplockning och då har 

jag säkert hunnit vila huvudet en stund. 

– Jag ska sitta i soffhörnet och läsa men 

jag har andra planer också. Jag är van att 

vara igång och ha kontakt med människor 

dagligen så det blir nog annat än soffan 

också!

Lotta Karlström

Nykarleby stadsbibliotek

TR
O

TJ
ÄN

AR
ENEtt meningsfullt jobb 

som ständigt byter form
Böcker har alltid lockat och jag minns till och med första 
gången jag besökte biblioteket i Jakobstad som liten. Läst 
har jag alltid gjort, och det har nog varit en viktig aspekt 

i valet av yrke, berättar Solveig Lund.

SOLVEIG LUND
Ålder: 60

Yrke: Bibliotekschef i Pedersöre 
kommun

Bor: Jakobstad

Familj: Sambon Arto

Karriär: Vasa stadsbibliotek, ÅA:s 
bibliotek, Pedersöre kommunbibli-
otek

På fritiden: Läser, promenerar, 
handarbetar. Gillar kulturella eve-
nemang såsom konserter, konst och 
film.

Boktips: Joyce Carol Oates böcker
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Sedan förra hösten arbetar Janina Svart 

som bibliotekarie vid Pargas stadsbibliotek 

med verksamhet för barn under skolåldern 

och barn på fritiden.

– Jag planerar program för barn, det har 

blivit brädspelseftermiddag, sagoyoga, sa-

gostunder och familjelördagar och annat. 

På sportlovet ordnades övernattning för 

mjukisdjur på biblioteket. Jag samarbetar 

också med andra instanser som jobbar med 

barn, så som familjehuset Ankaret och dag-

vården.

Hur kom du in i biblioteksbranschen?

– Jag studerade först litteratur vid Åbo 

Akademi, jag har en magisterexamen i litte-

raturvetenskap. Det var först efter examen 

som jag insåg att jag vill jobba på bibliotek, 

och började läsa informationsvetenskap vid 

öppna universitetet. Där studerar jag fort-

farande.

– Jag har recenserat en del barnlittera-

tur, och kände kanske att kontakten med 

läsarna var någonting som jag inte fick i 

min utbildning i litteraturvetenskap. Jag 

ville också jobba konkret med böcker, och 

hade till exempel funderat på att jobba på 

bokhandel.

– Sedan kom jag in i arbetet ganska fort 

efter att jag börjat läsa informationsveten-

skap, först via en deltidstjänst vid stadsbib-

liotek i Åbo och sedan här. Det mesta jag 

har lärt mig om bibliotekarieyrket har jag 

lärt mig i jobbet. Först nu går jag en kurs 

i kunskapsorganisation och katalogisering, 

och det är kanske lite bakvänt. För mig har 

det varit så att jobbet har varit ett stöd för 

studierna, och inte tvärtom.

Hur är det att jobba med barn? 

– Jag tycker själv om och läser jätte-

mycket barnlitteratur. Det är en konstform 

som jag uppskattar. Samtidigt känns det så 

häftigt att lyckas få de allra minsta att fas-

cineras av bibliotek. De är framtida vuxna 

bibliotekskunder.

Hur trivs du i Pargas?

– Det är väldigt roligt att så mycket sker 

på svenska, och roligt med kontakten till 

skärgårdsbiblioteken. Det är också lätt att 

få kontakt med olika aktörer. Det är alltid 

någon som vet vem man ska fråga. 

Pamela Friström

N
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N

G
EN ”Det är häftigt att få de allra minsta 

att fascineras av bibliotek”
JANINA SVART
Ålder: 29

På jobbet: Bibliotekarie vid Pargas 
stadsbibliotek, jobbar särskilt med 
verksamhet för barn under skolål-
dern och barn på fritiden

På fritiden: Läser och yogar 

Boktips: Jag vill tipsa om författaren 
Sara Lövestam som skriver i många 
olika genrer, både för barn och vux-
na, och alltid är jättebra.

Jag tycker om och läser själv jättemycket barnlitteratur, säger Janina Svart.
Foto: Pamela Friström

Det mesta jag har lärt mig om bibliotekarieyrket har 
jag lärt mig i jobbet, säger Janina Svart.
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Kallelse till Finlands svens-
ka biblioteksförening rf:s 
årsmöte.

Plats: Nykarleby stadsbibli-
otek  

Datum och tid: 10.5 kl. 11.15  

På mötet behandlas stadge-
enliga ärenden. 

Åbo den 28.3.2019
Karolina Zilliacus, ordförande
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