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Detta är inget vanligt år i den 
finländska biblioteksvärlden. 
Det har knappast undgått nå
gon att vår huvudstad i som
mar står värd för IFLA:s stora 
internationella kongress. För
beredelserna är i full gång och 
i mitten av augusti kommer 
tusentals biblioteksmänniskor 
från hela världen till Finland. 
Samtidigt som vi har all an
ledning att vara stolta över det 
finländska biblioteksväsendet 
har vi förstås mycket att vinna 
på att lära känna och ta lärdom 
av våra kollegor i andra länder. 
Många av de utmaningar som vi 
på biblioteken möter är de sam
ma oberoende av i vilket land vi 
befinner oss, om biblioteket är 
stort eller litet, allmänt eller ve
tenskapligt.

Att vidga sina vyer, se och 
lära sig nytt och låta sina idé
er och tankemodeller utmanas 
av andra, är både nödvändigt 
och givande. Här ser jag bred
den i medlemsbasen som en 
stor tillgång för vår förening. 
Föreningen har en viktig roll 
som kontaktskapande, samlan
de och fortbildande kraft i den 
finlandssvenska biblioteksvärl
den. Vi har mycket att lära av 
varandra!

Intressebevakningen av all
männa, och i synnerhet fin
landssvenska, biblioteksfrågor 
är naturligtvis också en av fören
ingens centrala uppgifter. Även 
här är samarbete viktigt. Mycket 
av den allmänna intressebevak

ningen sker tillsammans med 
de andra finländska biblioteks
föreningarna inom Biblioteks
föreningarnas samarbetsorgan 
(BFSO). Föreningen är också re
presenterad i diverse nationella 
arbetsgrupper. Internationellt 
samarbetar föreningen både på 
nordisk, europeisk (EBLIDA) 
och global (IFLA) nivå.

Vad är det då som lockar oss 
att ställa upp och arbeta ideellt 
på fritiden för föreningen? I 
årets upplaga av Böle och När
pes ungdomsföreningars re
vy skämtar man träffande om 
”Anonyma Talkoholister”. Ett 
viktigt skäl för att engagera sig 
i föreningsarbetet är förstås att 
det arbete som föreningen ut
för är viktigt och inte kan skötas 
av någon annan. Samtidigt ger 

samarbetet med kollegorna från 
andra bibliotek och andra delar 
av Svenskfinland inspiration 
och kraft att fortsätta arbetet. 
De erfarenheter och lärdomar 
som man får av föreningsarbe
tet ger också direkt nytta i bib
lioteksarbetet.

Jag ser fram emot att som ny 
ordförande arbeta för de fin
landssvenska biblioteken till
sammans med resten av styrel

sen och alla aktiva medlemmar 
i utskott, arbetsgrupper och på 
andra håll. Utmaningarna är 
många men tillsammans kan vi 
åstadkomma mycket!

Föreningens årskonferens 
ordnas i år i samband med 
IFLAkongressen. Ta tillfället i 
akt och kom och upplev känslan 
av att träffa 3 000 kollegor från 
världens alla hörn! Under års
konferensens andra dag ordnas 
förutom höstmötet intressanta 
föreläsningar och diskussioner 
om bibliotekens utmaningar i 
framtiden. Läs mer inne i tid
ningen och anmäl dig snarast!

Anonyma talkoholister

”Vad är det då som lockar oss att 
ställa upp och arbeta ideellt på 

fritiden för föreningen?”
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Kyrkslätts nya bokbuss invigdes 
11.1 på Kyrkslätts torg. Det är den 
första bokbussen i Finland som 
byggts på ett lastbilsunderrede. 
Biblioteksutrymmet är en skild 
enhet som kan flyttas över på ett 
nytt underrede då det första har 
körts slut. Kyrkslätts egen bok
busschaufför Ralf Mether har 
utifrån erfarenheter från Sve
rige och Tyskland förädlat idén. 
EKT M. Vähämaa Oy har byggt 
bussens karosseri på ett DAF
underrede. Bildkonstlärare Eli

sa Kukko har planerat målning
en av bussen. Bokbussens pris 
inklusive all utrustning är ca 
260 000 euro. Undervisnings 
och kulturministeriet bidrar 
med 64 000 euro.

Den nya bokbussen är den 
fjärde i Kyrkslätts kommun. 
Den första skaffades år 1971, tio 
år efter att Finlands första bok
buss tagits i bruk. Redan i slutet 
av 1960talet hade man i Kyrk
slätt på försök haft låneverk
samhet i en paketbil. Bilen var 

så liten att den bara rymde 400 
böcker och 3–4 låntagare.

Bokbussen är en viktig del av 
kommunens biblioteksnät. Bus
sen förser alla daghem med kas
sar med böcker och skivor, som 
regelbundet byts ut. Bokbussen 
besöker också regelbundet de 
skolor, som inte har ett bibliotek 
i närheten. I Kyrkslätt fungerar 
bokbussen som skolbibliotek 
med en samling på 3 000 böck
er och skivor. Hela biblioteksvä
sendets samlingar är via bussen 

Kyrkslätt fick en 
ultramodern bokbuss

tillgängliga för skoleleverna. I 
den nya bokbussen finns bok
vagnar som enkelt kan bytas ut, 
vilket gör det lättare att betjäna 
olika låntagargrupper. Kyrk
slättsborna lånar flitigt, i bussen 
görs 120 000 lån per år.

Den nya bokbussen invig
des av författaren Timo Parvela 
från Kyrkslätt. Bussen fick nam
net Ella.

I bussen ordnas frågesport 
för barn. Som pris delas barn
böcker ut.

kyrkslätts BIBlIotek

notiser
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Text: Barbro Nygård

Kvarnbäcken är en förort i östra 
Helsingfors med ca 9 000 invå
nare. Under många år sköttes 
biblioteksservicen med en bib
lioteksbuss och en liten lokal 
tidningsläsesal.

I december invigdes ett spril
lans nytt biblioteksutrymme 
under namnet Kvarnbäckens 
Mediebibliotek mitt i områdets 
köpcentrum. 

Biblioteket är inte stort, ut
an mera intimt med många 
sittplatser. Tidnings och tid
skriftsutbudet är förhållande
vis stort, med över 100 titlar. 
Någon egentlig boksamling 
finns inte, man kan låna de all
ra nyaste romanerna, s. k. best
sellers, som ryms i en bokvagn. 

Också filmer och spel lånas ut.
Övrigt material kan kun

derna beställa på nätet från de 
andra HelMet biblioteken.

I biblioteket kan man använda 
sin egen dator eller bibliotekets 
datorer, läsplattor, scanner och 
videokamera. I en högklassig 
mediastudio kan kunderna gö
ra film och musik samt jobba 
med bilder.

Närhet till kunden är kärnan i 
det nya servicekonceptet. I per
sonalen finns s. k. mediaassis
tenter, som har till uppgift att 
handleda och ge råd till kun
derna gällande datoranvänd
ning och t. ex. bildhantering, re
digering av filmer samt lagring, 
publicering eller scannande av 
mediadata. De hjälper också till 

vid digitalisering av VHSkas
setter, Ckassetter och vinyler.

Biblioteket ordnar mycket 
programverksamhet som mu
sik och filmkvällar och var
je tisdag träffas datorklubben 
kring ett nytt tema.

Mediabiblioteket, som samar

betar med både socialverket 
och idrottsverket, har också 
ambitionen att stöda de lokala 
företagen, föreningarna och på
verkarna. De erbjuds utrymme 
och apparater för att ordna kur
ser, tillställningar och informa
tionstillfällen.

Nytt servicekoncept  
i Kvarnbäckens bibliotek

mIka kejIonen, laurI kIlpeläInen

IT-utskottet
Jonas Tana, Biblioteken.fi. Ordförande.  

Epost: jonas.tana@biblioteken.fi

Helena BackmanKarvonen, Borgå stadsbibliotek  

– landskapsbibliotek

Gerd BackmanPettersson, Pargas stadsbibliotek, Blanka

Yvonne Henriksson,  Raseborgs stadsbibliotek, Lukas

Harriet LillSmeds, Lovisa stadsbibliotek, Östra Nylands bibliotek

Solveig Lund, Pedersöre kommunbibliotek, Fredrika

Christian Nelson, Tritonia

Ringa Sandelin, Åbo Akademis bibliotek

Susanna Söderholm, Helsingfors stadsbibliotek, HelMet.

Leena Uhlenius, Mariehamns stadsbibliotek, Katrina

Expertmedlemmar 

EsaPekka Keskitalo, Representant för Nationalbiblioteket

Barbro WigellRyynänen, Undervisnings och kulturministeriet

Internationella utskottet
Lisbet Muurinen, Vanda stadsbibliotek. Ordförande.  

Epost: lisbet.muurinen@vantaa.fi 

Carola Bäckström, Korsnäs bibliotek

Isabel Johansson, Tritonia

Ylva Larsdotter, Helsingfors arbis

Barbro Nygård

Georg Strien, Bytescentralen för vetenskaplig litteratur

Kristina Virtanen, Helsingfors stadsbibliotek

Minna von Zansen, Celia

Medlemmar i IT-utskottet  
och Internationella utskottet 2012

notiser
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Finlands svenska biblioteksför

ening utlyser åtta (8) under

stöd om 300 euro vardera för 

föreningsmedlemmar som 

deltar i IFLAkonferensen i 

Helsingfors. Understöden är 

avsedda för medlemmar som 

deltar i konferensen i dess 

helhet (hela veckan). I ansö

kan som formuleras fritt bör 

framgå motiveringar samt de 

kostnader som föranleds av 

deltagandet (deltagaravgift 

jämte eventuella inkvarte

rings och resekostnader) och 

eventuella andra bidrag eller 

kostnadsersättningar som an

söks/erhållits. Anhållan riktas 

till föreningens styrelse och 

böra vara den till handa se

nast den 25 april. Ansökning

arna kan sändas elektroniskt 

till adressen fsbf.ordforande@

gmail.com eller brevledes till

Finlands svenska  

biblioteksförening

c/o Tritonia

Christian Nelson

PB 331

65101 VASA

Styrelsen fattar beslut om be

Understöd för IFLA-deltagande
viljandet av understöden kort 

efter ansökningstidens ut

gång och meddelar dem som 

beviljats understöd. Den som 

mottar understöd förbinder 

sig att inlämna en kort redo

görelse (cirka en halv A4) över 

sina erfarenheter från konfe

rensen för publicering i fören

ingens tidning Bibban eller på 

föreningens webbplats.

Visste du att Soc&kom har 
en alumnförening för tidiga
re och nuvarande studerande 
och personal? Föreningen he
ter Soc&koms vänner. Idén 
med föreningen är att åter
skapa och upprätthålla kon
takt mellan Soc&kom och alla 
Soc&kommare.

Föreningen erbjuder:
Medlemsträffar
Forskningscafé
Medlemsbrev
Tidskriften Soc&kom infor

merar hem i postlådan
Möjlighet att ta initiativ och 

påverka Soc&koms utveckling
Föreningen understöder 

Soc&kom genom att bl.a. delta i 
Soc&kom dagen och genom att 
dela ut stipendier till studeran

de som studerar eller praktise
rar utomlands.

Läs mer om föreningen på 
föreningens hemsida: http://
sockomsvanner.fi. På hemsidan 
finns föreningens stadgar, olika 
protokoll samt information om 
kommande evenemang.

Du kan där elektroniskt re
gistrera medlemskap.

Föreningen har också en Fa
cebooksida för diskussion mel
lan medlemmarna (och andra 
vänner till Soc&kom).

Föreningens ordförande är 
Professor Jan Sundberg och se
kreterare fortbildningschef Ro
bert Runeberg.

Ta gärna kontakt: robert.ru
neberg@helsinki.fi, tfn: 050
5883003.

Soc&koms vänner

Boken Kirjastokasvatusta ja 
mediakasvatusta – katse kirjas
ton ja koulun yhteistyöhön, re
digerad av Anne Heinonen, är 
en del av ett projekt om barn, 
medier och bibliotek som Fin
lands biblioteksförening admi
nistrerat. Boken har nu översatts 

till svenska (Biblioteksfostran 
och mediefostran en blick på 
samarbetet mellan bibliotek 
och skola, övers. Birigtta Maria 
Storgårds) och finns tillgäng
lig på Internetadressen:  http://
mediakasvatus.kirjastot.fi/kir
jastojenkouluyhteistyö.

Biblioteksfostran 
och mediefostran

Finlands svenska biblioteksför
ening och Nationalbiblioteket 
har grundat en arbetsgrupp för 
att redigera MARC21formatet 
på svenska. Libris Formathand
bok, som utges av Kungliga bib
lioteket och som är en bearbetad 
översättning av MARC21 Format 
(Library of Congress), kommer 
att bearbetas för de finländska 
behoven. I arbetsgruppen finns 

Ringa Sandelin, Åbo Akademis 
bibliotek, Annika Lund, Stads
biblioteket i Jakobstad samt Jaana 
Routakangas och Ulla Ikäheimo, 
Nationalbiblioteket. Förhopp
ningsvis blir den svenska versio
nen tillgänglig på Nationalbib
liotekets  MARCsidor i slutet 
av maj 2012. Auktoritets och 
beståndsformatet kan man åter
komma till om det finns behov.

MARC21  
på svenska

En arbetsgrupp utreder en sam
manslagning av Depåbiblio
teket och Nationalbiblioteket. 
Arbetsgruppens uppgift är att 
utreda förutsättningarna för en 
sammanslagning. Den skall ta i 
beaktande lagstiftning, adminis
trativa och finansiella aspekter, 
personalens ställning och frå
gor som gäller bibliotekens sam
lingar och utrymmen. Arbets

gruppen skall också beakta Det 
nationella digitala bibliotekets 
målsättningar. I arbetsgruppen 
finns representanter för Under
visnings och kulturministeriet, 
Nationalbiblioteket, Helsingfors 
universitet och Depåbiblioteket. 
Arbetsgruppens ordförande är 
direktör Annu JylhäPyykönen 
vid undervisnings och kultur
ministeriet.

Arbetsgrupp planerar:
Sammanslagning 
av Depåbiblioteket

notiser
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Nya suppleanter i styrelsen

Jag har jobbat i flera mindre 
bibliotek i Esbo och fem år som 
svensk specialbibliotekarie i det 
största biblioteket, Sello. I Sello 
fungerade jag också som team
ledare för den skönlitterära av
delningen i två och ett halvt år. 

Från och med januari det här 
året leder jag barn, ungdoms 
och musikavdelningen i Esbos 
nyaste bibliotek, Entresse.

Samtidigt som det är viktigt 
att utveckla det virtuella biblio

Eva Wilenius
teket, speciellt tjänster som är 
lättfattliga och lättillgängliga, 
tycker jag att de personliga mö
tena och det fysiska utrymmet 
är lika betydelsefulla och möj
ligheterna otaliga. 

Jag har ett av de roligaste och 
mest givande jobb som finns, 
med orädda och personliga ar
betskamrater i en arbetsmiljö 
där tolerans och upptäckar
glädje råder.

varje vecka till byn Södra Vall
grund på Replot, där jag väx
te upp. Under högstadie och 
gymnasietiden var det Kors
holms kommunbibliotek som 
jag mest frekventerade och det 
var under en guidad rundtur 
där, då en bibliotekarie berät
tade om sitt yrke, som jag för 
första gången fattade att man 
också kan jobba på bibliotek. 
Efter studenten flyttade jag till 
Åbo för att studera historia vid 
Åbo Akademi. Som biämne 
valde jag informationsförvalt
ning eftersom jag snabbt insåg 
att hissalärare ville jag inte bli. 
Efter att jag varit praktikant vid 
Åbo Akademis bibliotek och 
Åbo stadsbibliotek bytte jag 
huvudämne till informations
förvaltning och under resten 
av studietiden jobbade jag som 
kvällsdejour vid ÅAB. År 2008 
blev jag färdig pol. mag. Däref
ter var jag vikarie vid Yrkeshög
skolan Novias bibliotek i Åbo 

och nu är jag tillbaka vid ÅAB 
igen. Till mina arbetsuppgifter 
hör kundtjänst, användarut
bildning och att sköta den in
hemska tidskriftssamlingen. På 
fritiden tycker jag om att se på 
filmer och tvserier, lyssna på 
musik, handarbeta, samla på 
plåtburkar och, inte så förvå
nande, att läsa. Jag läser mest 
romaner och biografier, därtill 
har jag ett långsamt och osyste
matiskt projekt att ta mig ige
nom åtminstone en del av de 
böcker som brukar kallas klas
siker. Jag är glad att det nu bli
vit vanligare med eboksläsare 
så att man också kan läsa böck
er i digitalt format, även om 
det samtidigt väcker en del frå
geställningar om bibliotekens 
framtida roll i världen med e
böcker. Det känns roligt att nu 
sälla sig till detta sällskap av en
tusiastiska bibliotekarier och 
jag hoppas att min tid i styrel
sen blir lärorik och intressant.

Ellinor Hjerpe
Mitt namn är Ellinor Hjerpe 
och jag är ny suppleant i styrel
sen. Jag är 29 år, bor i Åbo och 
är biblioteksamanuens vid Åbo 

Akademis bibliotek sedan un
gefär ett år tillbaka. Min första 
kontakt med bibliotek var an
tagligen bokbussen som kom 

”Som biämne valde jag informationsförvaltning eftersom 
jag snabbt insåg att hissalärare ville jag inte bli. ”

Ellinor Hjerpe

notiser
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Finlands svenska biblioteksför
ening r.f. kallar till vårmöte i Hel
singfors fredagen den 27 april 
kl. 12.00. Vårmötet hålls i Läro
centret vid Svenska Social och 
kommunalhögskolan. Lärocen
tret finns på Snellmansgatan 12 
i centrala Helsingfors, på gång
avstånd från järnvägsstationen. 
På vårmötet behandlas stadge
enliga ärenden så som bokslut 
och verksamhetsberättelse. För
slaget till verksamhetsberättelse 
ingår i medlemsbrevet. Om nå
gon vill ta upp ett ärende till dis
kussion bör styrelsen få ärendet 
minst 20 dagar före vårmötet.

Alla medlemmar är hjärtligt 
välkomna!
Liksom senaste år ordnas vår
mötet på en fredag och efter 
mötet får vi ta del av flera in
spirerande föreläsningar. Vi får 
bland annat höra om kulturpro
ducentskap och träffa läsehun
den Börje. Börje hjälper både 
barn och vuxna att läsa i Sello 

biblioteket i Alberga i Esbo. 
Börje är både en väldigt skick
lig läsehund, som sprider en hel 
del glädje och ett enormt PR
fenomen. Både TV, radio och 
de största dagstidningarna har 
flockats kring honom. Han får 
post från barn och vuxna i en 
mängd länder och besök av fa
miljer som gång på gång kom
mer till Sello bibliotek, t. o. m. 
ända från Rovaniemi!

Dagen avslutas med en ge
mensam middag på restaurang 
Rodolfo (http://www.ravintola
rodolfo.fi/).

Tåg norrifrån ankommer till 
Helsingfors kl. 10.52 (Vasa) och 
11.30 (Vasa, Jakobstad). Lämp
ligt returtåg avgår kl. 18.30. 

Tidtabell
11.30–12.00 Kaffe och trevlig 

samvaro, föreningen bjuder 
på kaffe och salt tilltugg

12.00–13.00 Vårmöte i Läro
centret vid Svenska Social 
och kommunalhögskolan

Kallelse till vårmöte
13.00–13.30 ”Om marknadsfö

ring och aktiva kunder” Spe
cialbibliotekarie Eva Wilenius

13.30–14.00 Bibliotekarie Raisa 
Alameri och läsehunden Börje 

14.15–15.00 R e pre s e nt ante r 
för Produforum och Novias 
producentutbildning i samtal 
med Barbro Nygård och Eva 
Wilenius. 

15.00–15.30 Bibliotekarie Ma
ria VillbackaHenriksson pre
senterar bibliotekstjänsterna 
vid Svenska Social och kom
munalhögskolan

16.30– Middag på restau
rang Rodolfo

Middagsalternativ
Välj en förrätt, en huvudrätt och 
en efterrätt. Priset bestäms en
ligt huvudrätten (var och en be
talar själv). 

Förrätt
Sallad med tomater och moz

zarellaost, serverad med vit
löksbröd

Färsktomatsoppa med bröd
krutonger

Carpaccio på kallrökt tonfisk
Italiensk förrättstallrik, serve

rad med vitlöksbröd

Huvudrätt
Ravioli med svampfyllning, sal

viasmörsås och rucola 32 €
Mandelgratinerad broilerfilé, 

färsktomatsås och rostad po
tatis 34 €

Stekt lax och sik, citrusrisotto 
med vitvins och smörsås 34 €

Oxfiléspett, gorgonzolaost, röd
vinssås och batatpuré 36 €

Efterrätt
Pannacotta
Sorbet på husets vis 

Anmäl dig för serveringens 
skull senast den 20 april till: 
Barbro Nystedt per epost bar
bro.nystedt@inga.fi eller per 
telefon 050 440 6515. Meddela 
samtidigt middagsalternativ, 
samt eventuella specialdieter.

 Läsehunden Börje. Efter vårmötet 
träffar vi Börje och får höra om hans 

arbete vid Sello bibliotek

notiser
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Föreningens nye ordförande
Text: Lena Sågfors

En kall vinterdag i januari 
träffar jag min före detta 
kollega på ett café i Vasa. 
Över en caffè latte disku-
terar vi hans bakgrund, 
arbete, visioner och FSBF. 
Närpesbördige Christian 
Nelson är föreningens nye 
ordförande.

Christian är anställd av Yrkes
högskolan Novia och jobbar som 
bibliotekarie på högskolornas ge
mensamma bibliotek Tritonia i 
Vasa där han ansvarar för ämnes
områdena teknik och scenkonst. 
Han är också ansvarig för Novias 
Nelliportal och sköter koordine
ringen mellan Novia och Trito
nia. Christian och de samlingar 
han ansvarar för flyttade in i Tri
tonia i slutet av 2009. Till hans 
arbetsuppgifter hör också ett tätt 
samarbete med utbildningspro
grammen och undervisning för 
studerande i biblioteksanvänd
ning och informationssökning.

Till Christians fritidsintres
sen hör sydeuropeisk kultur. 

Han är språkintresserad och 
läser både grekiska och italien
ska. Christian har ett stort litte
raturintresse, men han påpekar 
att läsandet av skönlitteratur är 
någonting han unnar sig allde
les för sällan. Om han måste 
nämna en bok som sin favorit 
brukar han säga Kallocain av 
Karin Boye.

Christian har en förenings
aktiv bakgrund. Han var länge 
aktiv inom scoutrörelsen. Han 
brukade skämtsamt kallas för 
pappersscout, eftersom för
eningens skötsel verkade in
tressera honom mera än själva 
scoutingen. Christian har också 
varit aktiv inom andra fören
ingar, bland annat Svensk Ung
dom. Han har varit medlem i 
FSBF redan i många år, och sut
tit i ITutskottet som represen
tant från Tritonia.

Biblioteksbranschen intres
serade Christian sig för tidigt. 
Som praoelev praktiserade han 
på stadsbiblioteken i Närpes 
och Pargas och han utförde sin 
civiltjänstgöring på Stadsbib
lioteket i Närpes. Studierna vid 
Åbo Akademi i Vasa bestod av 

huvudämnet statskunskap, och 
som biämnen har han studerat 
informationsförvaltning, of
fentlig förvaltning och vuxen
pedagogik.

Under studietiden var Chris
tian ÅApraktikant på Trito
nia. Det ledde honom vidare till 
några korta vikariat på samma 

bibliotek. År 2006 fick han ett 
vikariat på Svenska yrkeshög
skolans bibliotek i Vasa. Två yr
keshögskolor blev en och 2008 
blev Christian tillsvidarean
ställd som bibliotekarie på Yr
keshögskolan Novia.

Christian trivs som bibliote
karie. Yrket är mångsidigt och 
hans arbetsdagar varvas mel
lan kundbetjäning, inre arbete 
och undervisning. Det som han 
önskar förändra är den allmän
na bilden av yrket: ”Själva arbe

tet är tusen gånger mera mång
facetterat än bilden av det”.

Många frågor förenar de all
männa och de vetenskapliga 
biblioteken och Christian ser det 
som väldigt positivt att vi därför 
verkar inom samma förening. 
Digitalt och tryckt material, in
formationskompetens och in

tressebevakning är 
exempel på gemen
samma frågor vi 
kan diskutera och 
jobba kring obero
ende av vilken typ 
av bibliotek vi ver
kar inom. Christian 
ser att FSBF förut

om den allmänna och finlands
svenska intressebevakningen 
även har en viktig roll genom att 
erbjuda fortbildning på svenska 
och han lyfter också fram det 
viktiga arbete som gjorts genom 
att översätta arbetsredskap som 
katalogiseringsregler och AL
LÄRS till svenska.

Christian tar emot uppdraget 
som ordförande för föreningen 
med stor iver och han lovar att 
sköta uppdraget enligt bästa 
förmåga.

”Han brukade 
skämtsamt kallas 

för pappersscout…”

lena såGFors

notiser
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AnnaMaija KoskimiesHellman

Godnattsagor inifrån
Vasa stadsbibliotek inledde hösten 2011 ett samarbetsprojekt med Vasa fängelse. 
”Godnattsagor inifrån” ger intagna pappor en möjlighet att spela in en saga de 
själva läser och skicka sagan hem till sina barn.

Pilotgruppens sagopaket skickades hem 
till barnen strax före julen, och feedbacken 
såväl från fångarna och fängelsepersona
len som från familjerna har varit mycket 
bra. Nu vill man göra Godnattsagor ini
från till en ordinarie verksamhetsform i 
Vasa, och även på andra orter i Finland har 
intresset väckts för ett fördjupat samarbete 
mellan bibliotek och fängelse. 

Malmö stadsbibliotek har sedan år 2008 
samarbetat med kriminalvården i ett pro
jekt vars mål är att förstärka föräldrarol
len hos intagna föräldrar och att skapa nya 

sätt för de intagna föräldrarna att hålla kon
takt med sina barn. Projektet Godnattsagor 
inifrån har uppmärksammats i media och 
projektledaren Karin Johansson valdes till 
Årets bibliotekarie i Sverige ifjol. Verksam
heten härstammar från England och USA 
men Malmö stadsbibliotek har modifierat 
den något så att den kan introduceras som 
en ordinarie verksamhetsform på de flesta 
anstalterna runtom i Sverige.

Intresset för ett sagoprojekt tillsammans 
med fängelset väcktes i Vasa stadsbibliotek 
genom en tidningsartikel som beskrev det 

svenska projektet. Biblioteksdirektören Bir
gitta Aurén och de pedagogiska informati
kerna Lena Sågfors och Terhi Piikkilä fast
nade omedelbart för projektets grundidé 
som utgick från att förstärka bandet mellan 
den intagna föräldern och hans barn med 
hjälp av litteratur. Sågfors och Piikkilä be
stämde sig för att delta i en utbildning för 
de svenska studiecirkelledarna för att kunna 
introducera verksamheten i Finland. Så gick 
startskottet för Godnattsagor inifrån – Ilta
satuja kotiin – i Vasa.

Godnattsagor inifrån genomförs som 

Anna-Maija Koskimies-Hellman 

är pedagogisk informatiker vid Vasa 

stadsbibliotek och en av studiecirkel

ledarna i Godnattsagor inifrån i Vasa.

Susanna Saari är Vasa stadsbiblio

teks informatör.
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en studiecirkel i fängelset. En grupp på 3–6 
intagna föräldrar samlas sex gånger för att 
diskutera högläsningens betydelse, littera
tur, föräldraskap, berättarteknik och bar
nets utveckling. Under studiecirkeln får 
föräldrarna bekanta sig med barnlitteratur 
och välja några böcker för sina barn. En av 
dessa böcker läser föräldern in på en cd
skiva som sedan sänds hem till barnet till
sammans med böckerna. Cirkeldeltagarna 
får själva dekorera skivomslagen och packa 
bokpaketen.

I Vasa började Godnattsagor inifrån 
som en del av det ESFfinansierade Nätet i 
besittning!projektet som admi
nistreras från Seinäjoen ammat
tikorkeakoulu (Yrkeshögskolan 
i Seinäjoki). Den första studie
cirkeln inleddes med ett infor
mationstillfälle i Vasa fängelse i 
oktober 2011. Efter informations
tillfället tog fängelsets personal 
över rekryteringen till studiecir
keln. Pilotgruppen bestod slutligen av fem 
fångar, och kursen inleddes i början av no
vember.

Förutom tre pedagogiska informatiker 
fungerade två av fängelsets socialarbetare 
som cirkelledare. Arbetsformen under träf
farna var främst diskussion: varje träff hade 
ett eget tema som cirkeldeltagarna och le
darna diskuterade kring. På första träffen 
diskuterades kursens målsättningar och del
tagarnas önskemål, ledarna presenterade de 
barn och ungdomsböcker som de hade valt 
till kursen och deltagarna fick kort berätta 
om sina barn. Deltagarna var med i studie
cirkeln i första hand som pappor – deras öv
riga bakgrund var inte relevant och stod inte 
i centrum för verksamheten, vilket var vik
tigt för oss ledare. Det var också klart från 
första början att barnen var verksamhetens 
främsta målgrupp. Denna inställning hjälp
te till att skapa förtroende deltagarna och le
darna emellan samt ledde till att stämning
en blev avslappnad under träffarna.

På den andra och den tredje träffen dis
kuterades högläsningens betydelse för bar
nets utveckling och förälderns roll som en 
läsande förebild. Några berättartekniska 
grepp diskuterades och vi cirkelledare pre
senterade bibliotekets service och bokpra
tade om vuxenböcker för att inspirera även 
papporna till att läsa mera själva. Bokpra
tet uppskattades mycket av deltagarna, och 
flera av dem fick med sig en bok eller ljud
bok. Diskussionen om läsningens betydelse 
väckte många nya tankar hos deltagarna och 
upplevdes som givande.

På de tre första träffarna läste vi själva 

högt våra favoritböcker för gruppen, främst 
för att visa hur roligt det kan vara att lyssna 
på en saga men också för att påminna delta
garna om att man inte behöver vara en skå
despelare för att kunna läsa högt. Viktigast 
i läsningen är trots allt rösten och närheten. 
De barnböcker som papporna fick välja sin 
saga ifrån var också framme under alla träf
far, och papporna fick ta med sig böcker för 
att öva på högläsningen.

På den fjärde träffen delade Vasa stads
teaters chef Erik Kiviniemi med sig sina er
farenheter om skådespelaryrket och berät
tandet, men också om lässvårigheter och 

scenskräck. Efter de fyra diskussionsträffar
na började studiecirkelns andra moment: 
inspelningen av sagan. Papporna satt en i 
gången med en av oss och läste in sina sa
gor. De flesta hade övat på förhand, och alla 
läste mycket smidigt. Vi hade med oss varsin 
bärbar dator med inspelningsprogrammet 
Audacity samt ett headset, så rent tekniskt 
krävde inspelningen inte så mycket. Viktigt 
var att vi, som var ansvariga för tekniken, 
behärskade programmet tillräckligt väl för 
att skapa en lugn och trygg stämning vid in
spelningen. Två av papporna hade valt klas
siska sagor, en läste Mamma Mu. Barnen 
hade också fått påverka pappornas val av 
saga: en flicka ville absolut höra en saga om 
älvor och en annan önskade sig Miina och 
Manu. Vi gjorde vårt bästa för att skaffa rätt 
böcker för barnen. Förutom sagan fick pap
porna också läsa in en personlig hälsning till 
barnen, en av deltagarna valde även att spela 
gitarr och sjunga en sång.

Det mest tidskrävande momentet för oss 
cirkelledare var redigeringen av inspelning
arna. Vi klippte bort onödiga pauser och 
omtagningar och lade till musik. När allt 
var klart brändes cdskivorna.

Den sista träffen var känsloladdad. Pap
porna fick pyssla egna bokmärken och kort 
till sina barn, dekorera skivomslagen och 
slå in bokpaketen – den inlästa sagan och 
två böcker till. Det blev fina paket med rö
rande meddelanden till barnen: ”Pappa äls
kar dig!”

När paketen var klara fick alla fylla i ut
värderingsblanketter och efter det satt vi 
och pratade, drack kaffe och åt tårta. Det 

var stämningsfullt, roligt och lite vemodigt. 
Men vi kunde ändå lova dem en sak: de skul
le få spela in flera sagor, för vi kommer till
baka på våren och startar en ny grupp och 
kan således erbjuda möjligheten till ett extra 
inspelningstillfälle.

De utvärderingar som vi fick av deltagar
na, fängelsets personal och barnens andra 
vårdnadshavare efter att de hade fått pake
ten, berömde verksamheten. Barnen tyckte 
det var härligt att få höra pappans röst och 
skivorna spelades om och om igen. Ett av 
barnen hade fått sitt sagopaket i julklapp – 
Julgubben hade hämtat det från pappan – 
och det hade betytt mycket för henne.

Alla vi tre som drog studiecirkeln var 
överens om att detta var det mest menings
fulla vi har gjort i våra jobb. Vår lilla insats 
påverkade inte så många människor, men 
däremot gjorde den stor skillnad för de barn 
och föräldrar vi kom i kontakt med. Sist och 
slutligen gjorde vi inte så mycket själva, men 
vi hade ändå inlett en diskussion om för
äldraskap och föräldraroll som sedan hade 
fortsatt i andra sammanhang i fängelset, satt 
igång nya processer hos deltagarna.

Naturligtvis är det inte bara Godnattsa
gor inifrån som lyfter fram familjefrågor i 
fängelset: fängelsets personal ordnar kurser, 
läger och träffar för de intagna föräldrarna. 
Familjen och barnen figurerar också i de 
enskilda samtalen mellan fångarna och so
cialarbetarna eller fängelsepastorn. Separa
tionen från familjen är för många det värsta 
med fängelsestraffet. Likaså kan förälderns 
frånvaro vara mycket tungt och traumatiskt 
för barnet. Det som Godnattsagor inifrån 
kan bidra med är en tredje, utomstående 
part, biblioteket, som kan medföra nya per
spektiv och ett nytt sätt för de intagna för
äldrarna att hålla kontakt med och komma 
närmare sina barn trots det fysiska avstån
det. Litteraturen, berättelserna, fungerar ut
märkt i detta syfte.

Vi hoppas att vi lyckas göra Godnattsagor 
inifrån till en ordinarie verksamhetsform i 
Vasa fängelse och att projektet sprids även 
till andra anstalter i Finland. Godnattsagor 
inifrån har fått stor spridning i Sverige. Där 
har man också gjort en vetenskaplig utvärd
ering av projektet och lyft fram studiecir
kelns betydelse för de intagna föräldrarna 
och deras barn. Det finns redan mycket be
lägg för teorin om att en förbättrad kontakt 
med familjen minskar risken för återfall. 
Och om vi lyckas förhindra ett enda brott, 
förbättra livskvalitén för en enda familj eller 
hjälpa en enda förälder att återskapa förhål
landet till sina barn är projektet värd var
enda minut vi har lagt ner på det.

”Det blev fina paket med 
rörande meddelanden 

till barnen: Pappa älskar dig!”
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Lina Granqvist

Chatta  
med biblioteket  
i Jakobstad
Stadsbiblioteket i Jakobstad har sedan november 2010 en egen chattkanal. 
På chatten kan kunder ta kontakt med biblioteket och få hjälp med sina 
informations relaterade frågor.

Till chattkanalen är alla frågor välkom
na. Via bibliotekets hemsida kan kunder 
ta kontakt med en bibliotekarie och chatta 
på svenska, finska eller engelska. De kan få 
hjälp med hur bibliotekets tjänster fungerar, 
hjälp med att söka i katalogen, få boktips el
ler föreslå inköp. Under 2011 när chatten in
troducerades var den öppen fyra eftermid
dagar i veckan, men från och med 2012 är 
chattkanalen öppen måndags och tisdags
eftermiddagar.

Stor variation i frågorna
Vilka slags frågor har ställts i chatten? De 
flesta av frågorna har handlat om bibliote
kets material och tjänster, men det har även 
ställts andra typer av frågor. Kunderna har 
velat förlänga sina lån och reservera mate
rial, men de har också frågat om hur man 
kommer igång med att låna eböcker, hur 
man använder bibliotekets trådlösa nät och 
hur man skall ta kontakt med olika myndig
heter.

Att jobba med chatten
På Stadsbiblioteket i Jakobstad turas två bib
liotekarier om att bevaka chatten. Att svara 
på frågor via chatten skiljer sig egentligen 

inte från annan kundtjänst. Kunden har en 
fråga och bibliotekarien försöker besvara 
den, men istället för att kunden kommer till 
biblioteket för att få svar på sin fråga, chattar 
bibliotekarien med kunden. I de flesta fall 
får kunden sitt svar direkt i chatten, men i 
ett par knepiga fall har man bett att få åter
komma till kunden via epost.

Det webbaserade chattprogrammet som 
används i Jakobstad är användarvänligt så
väl för kunden som för bibliotekarien. Att 
bevaka chatten har därför inte medfört någ
ra tekniska problem och då ingen kund är 
på chatten går det bra att arbeta med andra 
uppgifter, exempelvis katalogisering.

En nationell chattkanal
Redan våren 2010 startade Biblioteken.
fi/Kirjastot.fi en nationell chattkanal där 
Stadsbiblioteket i Jakobstad är ett av de del
tagande biblioteken. Därför kändes steget 
till att starta en egen, lokal chatt i Jakobstad 
inte så stort. Erfarenhet av att chatta fanns 
redan.

Den nationella chattkanalen är öppen 
måndagtorsdag kl. 11–17 och fredag kl. 11–
15. På den nationella kanalen, som i första 
hand fungerar på finska, kan kunderna stäl

la frågor om biblioteksverksamhet och lit
teratur eller få hjälp med att söka i biblio
tekskataloger och bland eresurser. Ungefär 
20 bibliotek, bland dem Kyrkslätts biblio
tek, Vasa Stadsbibliotek och Stadsbibliote
ket i Jakobstad, samarbetar med att bevaka 
chatten. Då bibliotekarier från hela landet är 
med och svarar på frågorna, kan t.ex. en bib
liotekarie i Brahestad chatta med en kund i 
Kyrkslätt. Den nationella kanalen hittas via 
Kirjastot.fi samt de deltagande bibliotekens 
hemsidor. Bibliotek som är intresserade av 
att delta i den nationella chattkanalen kan 
kontakta Nina Granlund nina.granlund@
kirjastot.fi på Biblioteken.fi.

För kunder som inte hinner eller har möj
lighet att komma in till biblioteket fungerar 
en chatt som ett bra sätt att ta kontakt och 
genast få svar på sina frågor. Biblioteken er
bjuder redan många olika sätt att ta kontakt: 
genom ett biblioteksbesök, per telefon, via 
epost eller Fråga Bibliotekarien. Ytterligare 
ett sätt att öka kontakten mellan biblioteken 
och kunderna är en chattkanal. I Jakobstad 
fortsätter nu försöket med en egen, lokal 
chatt och förhoppningsvis kommer kun
derna också i fortsättningen att upptäcka 
och våga använda tjänsten.

BIBlIoteken.FI
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Katarina Zilliacus och Tiina Wiik

Blanka som brand
Att skaka om och fräscha upp bilden av biblioteket  
i Åboland
Blankabibliotekens samarbete inleddes re
dan år 1995 i och med datoriseringen av 
biblioteken. Vårt gemensamma biblioteks
system och de systemfrågor det medförde 
har till stor del dominerat samarbetet ge
nom åren. Hösten 2009 beslöt vi att Blanka i 
större omfattning skulle satsa på marknads
föring av sin verksamhet och sina tjänster. 
Vi ansökte om understöd från Undervis
nings och kulturministeriet för ett projekt 
som fick namnet ”Blanka som brand – att 
skaka om och fräscha upp bilden av biblio
teket i Åboland”.

Vårt mål med projektet var att hos all
mänheten öka intresset för bibliotekens 
tjänster och verksamhet, samt att engage

ra och inspirera personalen till att utveckla 
biblioteken och förbättra kvaliteten på verk
samheten.

Det centrala i projektet var att hitta de 
värden som är grunden för vår verksamhet 
och på vilka vår profil, vår brand, skulle byg
gas. Vi ville skapa en bild av biblioteket som 
ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och 
information i lokalsamhället.

Arbetet inleddes med två seminarier för 
hela personalen där den grund som Blankas 
brand skulle byggas på gemensamt diskute
rades. Seminarierna leddes av utbildare Ma
rianne Nummela.

Personalen deltog också i en utbild
ningsdag i kommunikation och varumär

kesbyggande, som ordnades i samarbete 
med Produforum. Blankas nya grafiska 
profil och logo utarbetades tillsammans 
med en reklambyrå och en ny slogan ska
pades: ”Blankabiblioteken – din lots i kun
skapens och fantasins hav”. Som kampanj
material valdes en sydväst med Blankas 
logo. Sydvästen både såldes och gavs som 
gåva.

Under konferensen ”Mobile Library Fes
tival” i Åbo i augusti 2011 deltog Blanka med 
Pargas bokbåt, som låg förtöjd vid Aura å. 
Författarna Eppu Nuotio från Hitis och 
Pargasfödda AnnaLena Laurén framförde 
skärgårdsförfattarnas hälsningar till Åbo 
och festivalbesökarna.

 Wilson Kirwa (finsk-kenyansk löpare, författare och sagoberättare) med Blankas sydväst
tIIna wIIk
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Jolanda Tirkkonen och Camilla Holländer

Biblioteksdagarna i Visby
I maj 2011 reste Blankas personal, som en del av projektet ”Blanka som brand – att skaka om 
och fräscha upp bilden av biblioteket i Åboland”, till Visby för att delta i Svensk biblioteks
förenings biblioteksdagar. Största delen av personalen kunde delta i resan, eftersom alla 
bibliotek var stängda på grund av att bibliotekssystemet konverterades till Marc21. Besöket 
i Visby uppskattades mycket och var ett utmärkt sätt att förstärka gemenskapen.

Temat för biblioteksdagarna var ”Fri till
gång” och programmet var digert och in
tressant. Här presenteras två föreläsningar 
från biblioteksdagarna.

Nedläggning – hot eller möjlighet?
Fia Söderberg har gjort studien Nedläggning 
– hot eller möjlighet? som behandlar ned
läggning av bibliotek. På biblioteksdagarna 
presenterade hon studien tillsammans med 
Lisa Eriksson.

Det har tidigare inte forskats så myck
et kring nedläggningar av bibliotek. Den 
forskning som finns har visat att nedlägg
ning kan bli en symbol för utanförskap och 
en språngbräda för missnöje, samt att pro

cessen ofta är dåligt dokumenterad och ofta 
saknas en konsekvensanalys. Nedläggning
ar skapar stora protester och starka reaktio
ner och som en konsekvens av nedläggning 
kan en mötesplats försvinna. 

Fia Söderberg gjorde sin studie dels som 
en kvantitativ, nationell enkätundersök
ning, dels som en mera specifik, kvalitativ 
fallstudie. I den nationella enkätundersök
ningen utredde Söderberg hur stor del av 
kommunerna som lagt ner bibliotek. I en
kätundersökningen ställde hon även frågor 
om besöksstatistik och öppettider, samt om 
det erbjöds några alternativ i samband med 
nedläggningar.

I fallstudien deltog Norrsundets, Inga

torps och Norrvikens bibliotek. Fallstudien 
behandlade argument/motiv för nedlägg
ning, reaktioner på nedläggning, kommu
nikationen mellan kommunen och invå
narna och konsekvenser av samt alternativ 
till nedläggning. Argument och motiv som 
angavs för nedläggning var minskade eko
nomiska resurser eller viljan att stärka ett 
bibliotek på en ort i närheten. Reaktioner 
på nedläggningen blev protester i form av 
protestbrev, artiklar i lokaltidningen och 
namnlistor, ofta på initiativ av lokala fören
ingar. Det fanns ofta brister i kommunika
tionen mellan kommun och invånare. Med
borgarmöten ordnades ofta sent i processen 
och det fanns sällan någon planerad kom
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munikation eller uttänkt form för kommu
nikation kring frågan. Invånarna fick ofta 
den första informationen om nedläggning
en från lokaltidningen eller ryktesvägen och 
inte av kommunen. En synlig konsekvens av 
nedläggning var att det försvann en mötes
plats för en specifik grupp. För det bibliotek 
som valt att inte lägga ned, medförde valet 
att huvudbiblioteket fick sämre öppethåll
ningstider. Det angavs olika alternativ till 
nedläggning. Två bibliotek gick från inte
grerat folk och skolbibliotek till utlånings
station respektive folkbibliotek, ett bibliotek 
gick från folkbibliotek till integrerat folk 
och skolbibliotek.

Söderberg drog i sin studie slutsatsen att 
frågan om nedläggning är komplex, den 
handlar inte bara om bibliotek, utan även 
om relationer. Studien visade att man i Sve
rige satsar på bibliotek och ofta försöker 
hitta ett alternativ till nedläggning. Söder
berg anser, att när nedläggning hotar bör 
man analysera behovet i kommunen. Det 
behövs en strategisk och långsiktig plane

ring av den framtida biblioteksstrukturen. 
Inför förändringar måste alla involverade 
vara välinformerade och förberedda på att 
kommunicera. Det behövs mera kommuni
kation, både internt och externt.

Alla förändringar är inte av ondo. Alter
nativa lösningar kan ibland vara bättre, vil
ket var fallet i två av de analyserade kommu
nerna där servicen blev bättre i och med en 
nedläggning eller förändring av biblioteks
strukturen. Centralisering kan vara nöd
vändigt om man vill ha attraktiva bibliotek 
med långa öppethållningstider. Då måste 
man satsa på några starka bibliotek.

Biblioteket, boken  
och den långa svansen
Långa svansen är ett projekt som pågår i 
Stockholms stadsbibliotek. Projektet har 
som mål att föra fram magasinsböcker 
(55% av bibliotekets böcker står i magasi
net). Stadsbiblioteket valde först att göra 
utställningar med olika årtionden som te
man. Man började med 30talet och gjorde 

en hörna med tidsenliga tapeter och möb
ler. I hörnan ställde man ut litteratur över 
ämnen som var ”inne” på 30talet, t.ex. fe
minism och design (alla skulle kunna ha fin 
design hemma på 30talet). Dessutom till
verkade man kylskåpsmagneter med tidsty
piska ord.

Sedan blev det 60talets tur med vinyl
skivor på väggarna och 60tals möbler. Man 
ordnade föreläsningar om decenniets litte
ratur, plockade fram böcker av 60tals för
fattare och bjöd in kända personer som fick 
välja sin ”själsfrände” från magasinet och 
berätta om boken och dess författare.

Efter utställningarna om olika årtionden 
övergick man till att ha utställningar om 
andra teman. En utställning hade Tillbaka 
till naturen som tema och just nu pågår i 
samarbete med Stockholms stadsmuseum 
en utställning med Hemmet som tema.

I projektet använder man sig också av 
Twitter. Man twittrar den första raden ur 
olika magasinsböcker och länkar till biblio
tekets katalog.

 I Stockholms stadsbiblioteks rotunda har man haft flera program och utställningar i samband med projektet ”Långa svansen”
anna-marIa malm
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AnnaMaria Malm

Raseborgs nya bibliotekschef

Heidi Enberg
Raseborgs stadsbiblioteks nya chef Heidi Enberg har ivrigt tagit i tu med sitt 
arbete. Två krävande uppgifter väntar henne redan första året som chef.

För det första måste hon fundera på hur verk
samheten ska omorganiseras för att kunna 
spara in 65 000 euro och för det andra ska 
hon hålla i trådarna då biblioteksbyggnaden 
i Ekenäs renoveras. Heidi Enberg, som tidi
gare arbetat som barnbibliotekarie, anser att 
biblioteken borde marknadsföra sig bättre 
och bli mer aktiva och högljudda.

Heidi Enberg är sedan december 2011 
bibliotekschef i Raseborg stadsbibliotek, 
som består av Ekenäs, Karis och Pojo bib
liotek, samt fyra filialbibliotek och en bib
lioteksbuss. På dessa enheter arbetar sam
manlagt 25 personer.

38åriga Heidi Enberg är hemma från 
Tenala i Ekenäs. I hennes barndomshem 
talades både finska och svenska, vilket var 
ovanligt i Tenala på den tiden. För Hei
di har tvåspråkigheten haft stor betydelse. 
Hon känner sig hemma i både den finska 
och den svenska kulturen och följer med tv, 
tidningar och litteratur på båda inhemska 
språken. Heidi Enberg anser att hennes två
språkiga bakgrund har bidragit till en större 
öppenhet för andra kulturer och förståelse 
för att människor är olika. Tvåspråkigheten 
har naturligtvis även varit till fördel i arbets
livet.

Efter gymnasiet började Heidi Enberg 
studera språk vid Åbo Akademi. Då visste 
hon inte ännu vad ville börja arbeta med. 
Hon blev magister med engelska som hu
vudämne år 1999. Därefter beslöt hon sig för 
att komplettera sin examen med biämnes
studier i informationsförvaltning. Vid sidan 
av sina studier arbetade hon deltid på Yr
keshögskolan Sydvästs bibliotek i Åbo. Hei
di var redan som barn en riktig bokslukare 
och intresset för litteratur har hållit i sig. Att 
bli bibliotekarie var därför ett naturligt val, 
som hon aldrig har ångrat.

Till Ekenäs bibliotek kom Heidi år 2002, 

då hon fick ett vikariat på vuxenavdel
ningen. Följande år fick hon tjänsten som 
bibliotekets barnbibliotekarie, vilken hon 
innehade ända tills hon blev utnämnd till 
bibliotekschef.

Heidi Enberg tycker att den första tiden 
som chef varit rolig och intressant. Dagarna 
har gått snabbt, hon har trivts bra med de 
nya uppgifterna och har fått en annan hel
hetssyn än tidigare. Kontakten med perso
nalen är en viktig och trevlig del av arbetet. 
Heidi, som själv har sitt arbetsrum i Ekenäs 
bibliotek, berättar att det ännu känns lite 
abstrakt att vara chef för de andra bibliote
ken i Raseborg. Hon hoppas ändå att alla i 
personalen ska känna att de kan ta kontakt 
med henne och vill själv hinna ut till de olika 
enheterna för att träffa personalen. Arbetet 
med kunderna är något som Heidi har sak
nat och hon hoppas att hon i framtiden får 
mera tid över att delta i kundtjänsten.

Som nybliven chef står Heidi Enberg i år 
inför två stora utmaningar. Dels måste bibli
oteket spara in 65.000 euro, dels ska Ekenäs 
bibliotek renoveras. Renoveringen inleds i 
augusti. I maj 2013, när renoveringen beräk
nas vara klar, kommer biblioteksbesökarna 
att mötas av ett fräschare och modernare 
bibliotek. Några stora omändringar kom
mer inte att göras, men ventilationen och 
golven förnyas, fönster byts ut och alla ytor 
målas om. Inredningen förnyas med nya 
hyllor, stolar och bord. Under renoverings
tiden kommer biblioteket att verka i en an
nan byggnad. Renoveringen innebär extra 
arbete, men är en positiv sak för personalen, 
som lidit av den dåliga luften i biblioteket, 
samt av hetta på sommaren och kyla på vin
tern. Heidi Enberg anser att det är en stor 
fördel att hon tidigare arbetat i huset. Det 
hade varit svårt för en utomstående att veta 
vad man behöver göra åt byggnaden.

Trots inbesparingskrav ser Heidi En
berg ljust på bibliotekens framtid i Rase
borg. Biblioteksbussen är ny och i stor an
vändning, antalet lån har ökat och det finns 
fortfarande kvar ganska många filialbiblio
tek. Bussen och filialbiblioteken är viktiga 
också med tanke på att de är lättillgängliga 
för barn. Heidi tycker att barnböcker lånas 
flitigt och har märkt att föräldrar anser det 
viktigt, nyttigt och bra att läsa för sina barn. 
Hon understryker att barnbiblioteksverk
samheten och speciellt kontakten till sko
lorna är viktig. Via skolorna kan bibliote
ken nå alla barn.

Heidi Enberg anser att biblioteken borde 
få mera resurser i budgeten för att ordna 
program, så att man inte skulle vara bero
ende av projektpengar. Projekten är proble
matiska, eftersom det är osäkert om man får 
finansiering och ofta får man bara en del av 
den summa man ansökt om. Ett annat pro
blem är att kontinuiteten saknas. I barn
verksamheten kan man med projektpengar 
till exempel ordna bokprat för en årskurs, 
men när projektet är slut blir de andra års
kurserna utan bokprat. Heidi Enberg vill 
inte ha alltför ambitiösa projektplaner, men 
kommer att ro i land de projekt, som redan 
påbörjats. Biblioteket har till exempel an
sökt om pengar för att tillverka PRmaterial, 
så som biblioteksbroschyrer och visitkort.

Heidi Enberg anser att biblioteken över
lag borde bli bättre på att marknadsföra sig 
utåt. Hon vill ändra på den stereotypa bil
den av bibliotekarier och bibliotek som tysta 
och inåtvända. Redan i utbildningen borde 
man få lära sig mera om marknadsföring. 
Det skulle vara önskvärt att flera männis
kor som är intresserade av marknadsföring 
skulle söka arbete i biblioteken. Biblioteken 
borde bli mera utåtriktade, aktiva och sju
dande av liv!



 19

Namn: Heidi Enberg

Familj: Man och två döttrar som är 9  

och 12 år

Bor: i egnahemshus i Tenala

Intessen: Trädgårdsskötsel, promenader 

och annan motion, litteratur

Läser: Har hela tiden åtminstone en 

roman på gång. Läser också böcker om 

språk, resor, geografi, historia. Läser oli

ka typer av deckare för att veta vilka hon 

ska kunna rekommendera åt olika lån

tagare. Håller just nu på med sin tredje 

Läckberg.

anna-marIa malm
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Barbro Wigell-Ryynänen

bibliotekssakkunnigt kulturråd

Undervisnings och kulturministeriet

”Nu behövs 
erfarenhet och 
sakkunskap  
på alla nivåer.”

Undervisnings och kulturministeriets bib
lioteksgrupp för de allmänna biblioteken 
har fått förstärkning. Sedan Kirsti Kekki 
gick i pension i juli förra året har Hannu 
Sulin och jag delat på arbetet, nu är vi tre 
igen. Kulturråd Minna Karvonen, tidiga
re generalsekreterare inom organisationen 
för det nationella digitala biblioteket och 
tjänstledig från ett chefsjobb inom Musei
verkets organisation, arbetar sedan årsskif
tet inom ministeriets kulturenhet. Hennes 
huvuduppgift är fortfarande NDB, men hon 
för med sig sin värdefulla expertis både till 
kulturenheten och till biblioteken. Många 
allmänna bibliotek är intresserade av ett ak
tivt deltagande i utvecklandet av NDB, open 
sourcesystem planeras och utvecklas, ebo
ken väntar på nationella lösningar. Minna 
Karvonens sakkunskap och kontaktnät lig
ger rätt i tiden.

Det nationella digitala bibliotekets ut
veckling gick in i en ny fas strax före jul när 
Nationalbiblioteket föreslog att samarbetet 
med Ex LibrisGroup inom ramen för Pri
moprogrammet skulle avbrytas. Program
met svarar inte mot behoven, inte heller mot 
de krav som från början ställts på användar
gränssnittet. Ledningsgruppen godkände 
förslaget, svårigheter har funnits under en 
längre tid  inte minst vad gäller att i pro
grammet integrera de allmänna bibliote
kens mångsidiga och väl utvecklade kund
service. Nationalbibliotekets egna experter 
i samråd med CSC (CSC — Tieteen tieto
tekniikan keskus Oy är ITcentret för veten
skap, ägt av staten och administrerat av un
dervisnings och kulturministeriet) för nu 
arbetet vidare.

Nu behövs erfarenhet och sakkunskap på 
alla nivåer.

Bibliotekslagen borde förnyas rent tek

niskt (där talas t.ex. ännu om länsstyrel
serna), men också innehållsmässigt. Just 
när kommun och servicestrukturreformen 
tycktes vara på den bättre sidan varslade den 
nya regeringen om planer på ännu större en
heter, ännu färre kommuner. I dagens läge 
får förnyandet av lagen vänta tills omorga
niseringen av kommunkartan börjar klar
na. För ministeriets del är framtiden också 
intressant, nu diskuteras en modell där upp
gifterna sköts som förut, men inte inom oli
ka ministerier utan inom olika departement 
inom statsrådet som i Sverige.

I Sverige svarar nu Kungliga Bibliote
ket, nationalbiblioteket, för utvecklingen av 
folkbiblioteken,

Kulturrådet har dock fortfarande läs
främjandet som sitt ansvar. KB ska börja se 
på omarbetning av den svenska bibliotek
slagstiftningen, och det finns sedan länge 
också ett krav på nationella linjedragning
ar för biblioteksverksamheten. En norsk, en 
dansk, en finsk - och en svensk? heter en rap
port som nyligen har utkommit i Svensk Bib
lioteksförenings skriftsserie: På väg mot en 
starkare biblioteksnation. Rapporten hand
lar alltså om biblioteksstrategier i Danmark, 
Finland och Norge och lyfter fram bristen 
på motsvarande linjedragningar i Sverige.

Planeringen av Helsingfors nya huvud
bibliotek körde i gång på allvar i medlet av 
januari med ett seminarium som introdu
cerade arkitekturtävlingen. Vilka förvänt
ningar kommer användarna att ha på bib
lioteksservicen år 2017? Många trender är 
redan synliga, men på sex år hinner mycket 
hända. Det enda säkra är den ständiga för
ändring och utveckling som småningom, på 
olika vägar, på olika sätt, kommer att söka 
sig ner också till det dagliga arbetet i varje 
litet närbibliotek.

Förändring  
och utveckling 
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Medlemsavgift 2012
Bästa medlem i Finlands svenska biblioteksförening, nu är det dags att betala medlems

avgiften för år 2012!

Avgiften är 20 € för ordinarie medlemmar och 10 € för pensionärer, biblioteksstude

rande och arbetslösa. Uppge referensnumret 30 050 15 då du betalar.

Om betalaren är en annan än medlemmen, eller om ni har gemensamma konton, bör 

du istället för referensnummer skriva medlemmens namn i meddelandefältet.

Glömde du betala medlemsavgiften ifjol, så kan du nu passa på att betala den samti

digt, som du betalar årets medlemsavgift.

Tidskriften Svenskbygden ingår i medlemsavgiften. För att få Svenskbygden förutsätts 

att du själv skriver in dig som medlem i Svenska folkskolans vänner (http://www.sfv.fi) 

och  meddelar att du är medlem i Finlands svenska biblioteksförening. FSBF:s medlem

mar får 20 % rabatt på bokinköp från TiboTrading.

Kom ihåg att meddela adressförändringar till Marika Holmlund (epost: fsbfmedlem@

gmail.com eller per post till adressen:

Finlands svenska biblioteksförening

c/o Marika Holmlund

Stadsbiblioteket i Kristinestad

Salutorget 1

64100 Kristinestad
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I år ordnas IFLA:s World Library and In
formation Congress i Helsingfors den 11–
17.8.2012. Konferensens tema är ”Libaries 
Now! – Inspiring, Surprising, Empowe
ring.” IFLA byggs upp av medlemsförening
ar. FSBF är medlem i IFLA och du har därför 
möjlighet att delta i IFLAkonferensen som 
FSBFmedlem.

Det är 47 år sedan IFLA senast ordnades 
i Finland. IFLA är förkortningen för The In
ternational Federation of Library Associa
tions and Institutions. IFLA grundades 1927 
i Edinburgh och till organisationens uppgif
ter hör att bevaka bibliotekens och biblio
teksanvändarnas intressen. Ta nu chansen 
att umgås med kolleger från 150 olika länder 
och mellan 3 000 och 4 000 deltagare från 
alla delar av världen!

Inom IFLA finns det sju officiella språk 
och många av programmen har simultan
tolkning till något av de andra huvudsprå
ken. Det mesta går ändå på engelska men 
det kan vara en intressant upplevelse att del
ta i ett program som är simultantolkat till 
engelska. Programmet är alltid omfattande 
och det finns något intressant för alla. Spe
ciellt huvudtalarna på morgonen är något 
man inte bör missa. I Helsingfors är det He
lena Ranta, Peter von Bagh och Yrjö Enge
ström som fått den äran.

Läs mer om IFLAkonferensen och kon
ferensprogrammet på webbplatsen http://
conference.ifla.org/ifla78.

IFLA hela veckan eller en dag? Du be
stämmer själv och du anmäler dig själv! Det 
går smidigt och bra att delta bara en dag 14.8 
i IFLA och fortsätta på FSBF:s årskonferens 
med höstmöte 15.8, se närmare information 
nedan.

Årskonferensens program
Tisdagen den 14 augusti deltar vi i IFLA
konferensen i Mässcentret i Helsingfors. 
Det första programmet börjar redan kl. 8:30 
på morgonen och därför har vi träff klockan 
8:00 på Mässcentret där vi anmäler oss och 
går igenom det digra programutbudet till
sammans. På kvällen deltar vi tillsammans 

med de tusentals andra deltagarna i Cul
tural/Socialevent som ordnas på Wanha 
Satama på Skatudden. Kvällsprogrammet 
börjar kl. 19.

Onsdagen den 15 augusti är det FSBFdag 
med historikern Rasmus Fleischer från Sve
rige som huvudtalare. Fleischer är aktuell 
bland annat med dubbelvolymen Boken + 
Biblioteket. Han kommer att tala om biblio
tekens utmaningar i en allt mera digitalise
rad medievärld. 

Dagen hålls i Kulturkontakt Nords ut
rymmen på Kajsaniemigatan 9 som är nära 
till Hotell Arthur där vi övernattar. Dagen 
börjar med anmälning och kaffe kl. 9 och 
Rasmus Fleischer föreläser kl. 10. Förening
ens stadgeenliga höstmöte håller vi mellan 
kl. 12:30 och 13:30. Eftermiddagens program 
uppdateras på webbsidorna vartefter förelä
sarna bekräftas.

Anmälan till IFLA
Anmälningen till IFLAkonferensen (för 
hela veckan eller endast den 14.8) gör du 
på adressen http://conference.ifla.org/
ifla78/registration. För anmälan behöver du 
FSBF:s IFLAmedlemsnummer som du får 
då du anmäler dig till FSBFdagen eller ge
nom att kontakta konferenssekreteraren (se 
nedan).

Observera att du bör anmäla dig till IFLA 
senast 15.5 för att få lägsta deltagaravgift. 
Avgiften för en dag är 150 euro och för hela 
veckan 435 euro. Anmälningen betalas en
kelt med kreditkort eller genom bankför
bindelse. Uppgifter om bankförbindelsen 
finns på IFLA:s hemsida. I deltagaravgiften 
ingår även biljetter till stadstrafiken i Hel
singfors. Kom ihåg att även kryssa för Cul
tur/Social event i din anmälan (ingår i priset 
för deltagare 14.8)!

OBS! Även om du anmäler dig till och 
deltar i FSBFdagen gör du en separat an
mälan till IFLA och ansvarar själv för denna 
samt betalningen av deltagaravgiften.

Anmälan till FSBF
Anmälning till FSBF:s årskonferens 15.8.2012 

gör du enklast via anmälningsblanketten på 
www.biblioteken.fi/fsbf. Du kan även an
vända blanketten här intill. Vänligen obser
vera de tidiga anmälningstiderna detta år! 
Deltagaravgiften för FSBFdagen är 50 euro 
för medlemmar och 75 euro för icke med
lemmar. I priset ingår lunch och kaffe. 

För deltagare i IFLA och årskonferen
sen finns rum bokade på Hotel Arthur 13
15.8.2012. Observera att du bör delta i FS
BFdagen för att kunna använda dig av 
hotellpaketet!

Även för anmälan till FSBF är sista an
mälningsdagen 15.5. Ifall du vill delta i FS
BFdagen och inte behöver hotellpaket är 
det möjligt att anmäla sig ännu fram till den 
16.6 men då är deltagaravgiften 20 euro hö
gre. Efter anmälningstidens utgång sänds 
fakturor till alla anmälda. För att man skall 
kunna delta i konferensen skall fakturan va
ra betald senast på förfallodagen. Då anmäl
ningstiden gått är det inte längre möjligt att 
annullera deltagandet och fakturerade av
gifter skall betalas.

Mera uppgifter
Se de senaste uppgifterna om årskonferen
sen på www.biblioteken.fi/fsbf. Om du har 
frågor är du välkommen att kontakta konfe
renssekreterare Krista Brunila ebrevledes 
på fsbfkonferens@gmail.com eller telefon
ledes på nummer 044 283 1060.

Vi ses i Helsingfors!

Välkommen till

IFLA 2012
och FSBF:s årskonferens  
i Helsingfors
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Viktiga konferenser  
i Helsingfors i augusti 2012

IFLA World Library and Information 

Congress 11–17.8.2012

http://www.ifla2012.fi

Finlands svenska biblioteksförenings 

årskonferens 14–15.8.2012

www.biblioteken.fi/fsbf
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Avsändare
Finlands svenska biblioteksförening

c /o AnnaMaria Malm

Karis bibliotek

Centralgatan 90–92
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