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Folkbiblioteken 
steget före

Det känns som att det är på folkbiblioteken 
de spännande sakerna händer just nu. Under 
en tid har det varit tvärtom. Jag har hört folk-
bibliotekarier sucka över att ”här på folkbib-
lioteken händer ju ingenting” – underförstått 
att på forskningsbiblioteken, där händer det 
minsann massor. Och det har säkert stämt. 
Forskningsbiblioteken var tidigt ute på web-
ben, var tidiga med databaser, e-tidskrifter, e-
böcker, pedagogisk utveckling och sådant som 
brukar anses som lite häftigt.  

Men sedan en tid är det faktiskt de svens-
ka folkbiblioteken som skapar rubriker i me-
dia och som därmed uppfattas som ”sexigare”. 
När Malmö stadsbibliotek lånade ut fördomar 
i form av levande människor vallfärdade in-
ternationell press och annan media dit. Köer-
na ringlade långa av amerikanska, franska och 
nyzeeländska journalister, som ville skriva om 
biblioteket i det avlägsna Sverige som lånade 
ut djurrättsaktivister, bögar, imamer, musli-
mer och andra som avvek från ”Svennenor-
men”. Malmö var inte först med fördomsut-
låningen, men man fick överlägset mest press.

Och det finns fler exempel, faktiskt (!) även 
när det gäller folkbibliotekens sätt att använda 
IT. På webbiblioteket Barnens Bibliotek finns 
en helt igenom digital medarbetare vid namn 
BokMalin. Hon svarar på frågor, lämnar bok-
tips, småchattar med barnen, 24 timmar om 
dygnet. En digital agent i barnfolkbildningens 
tjänst. Hon är inte perfekt än, men hon lär sig 
hela tiden.

E-böcker finns ju numera på rätt många 
bibliotek. Men e-böcker som ljudfiler i mp3-
format – det finns bara på folkbiblioteket i 

Skövde. Jag ser fram emot att lyssna på mp3-
böcker under motionsrundan – när kommer 
de till ett bibliotek nära mig? Och minst lika 
intressant är väl att folkbiblioteken snart bör-
jar låna ut vanlig pop- och rockmusik, och 
kanske en och annan jazz- och blueslåt,  för 
uppspelning i mp3-spelaren. När lånetiden 
är slut förstörs filen och skivbolagen kan in-
te längre hävda att biblioteken är ett hot mot 
upphovsrätten.

Den uppmärksamme läsaren har säkert 
upptäckt att InfoTrend numera innehåller ar-
tiklar som även belyser folkbiblioteken. Det 
finns ju gott om såväl information som infor-
mationsspecialister där, om nu någon har tviv-
lat. Vi kommer att fortsätta att bredda inne-
hållet i InfoTrend framöver och vi tror att vi 
är på rätt väg.

Men visst händer det ett och annat även 
bland forskningsbiblioteken. Malmö högsko-
la har just invigt sitt nya bibliotek, ett stenkast 
från Turning Torso – och här kan vi snacka 
om fasadutsmyckning, utsikt och ”spanläge”.  
Den veckade fasaden innehåller ord och bok-
stäver: orden kunskap och frihet på en mängd 
olika språk samt strofer från de två Malmö-
poeterna Hjalmar Gullberg och Timbuktu. 
När man går längs med fasaden framträder 
orden i takt med den gående och ”the writing 
on the wall” skapar just den där spännande 
känslan av ”wow – det ligger ett bibliotek där 
inne – coolt”. 
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