Offensiv bibliotekshöst
Det brittiska bibliotekslandskapet karaktäriseras av både
åtstramning och nysatsningar. Maija Berndtson och Mats
Öström besökte Storbritannien och rapporterar från tre
intressanta projekt.
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Interiören i Europas
största folkbibliotek är en blandning
mellan Köpenhamns
Svarta Diamant och
Malmös och Stockholms stadsbibliotek.
Från Köpenhamn
kommer de imponerande rulltrapporna i
entrén.

liotek i samverkan mellan universitet och kommun.
Dessutom lever de ofta omdiskuterade Idea Store-biblioteken efter elva år i högönsklig välmåga. Kommunen
Tower Hamlets i London driver i dag fem Idea Stores
och planerar för ett sjätte.
Ett försök till systematisk granskning ur ett kundperspektiv genomfördes i oktober månad. Satsningarna är offensiva, bygger på nytänkande och har goda
förutsättningar att medverka till en viktig framtid för
folkbibliotek av helt olika slag. De ansvariga cheferna
ger uttryck för en stark tilltro till behov av biblioteken
– om dessa gör sig nyttiga för invånare och samhälle.
Men då krävs betydande förändringar, ökad tillgänglighet, en aktiv hållning och utvecklad service.

Birmingham – Europas största folkbibliotek

S

torbritannien genomgår en betydande
ekonomisk åtstramning. Den drabbar också
kultur- och bibliotekssektorn. Folkbibliotek
stängs och användningen av bibliotek minskar. Dessutom lever folkbiblioteken i ett påtagligt och
även för oss i Norden bekant paradigmskifte: bokens
roll ifrågasätts allt mer och ny informations- och kommunikationsteknik vinner terräng. Läget kan verka
dystert för de traditionella biblioteken men det saknas
inte konkreta exempel på offensivt tänkande och nya
satsningar. Tre intressanta och framgångsrika projekt
är biblioteken i Birmingham, Southend on Sea och
Tower Hamlets i London.
I början av september invigdes i Birmingham, en
stad med drygt en miljon invånare, Europas största
folkbibliotek. I Southend on Sea, med cirka 170 000 invånare, öppnades samma månad ett nytt huvudbib-
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Birmingham, en endast drygt hundra år gammal stad,
trimmar nu in sitt redan fjärde huvudbibliotek, en
gigantisk skapelse på 31 000 kvadratmeter i centrum
och otvivelaktigt en s k landmark building. Det tidigare
huvudbiblioteket öppnades så sent som på 1970-talet
och ligger strax intill det nya.
– Det var omöjligt att förnya det gamla ”bunker
biblioteket” av betong som kommer att rivas, berättar
bibliotekschefen Brian Gambles.
– Dessutom ville staden koppla ihop biblioteket med
teatern.
Uppdraget att rita det nya biblioteket gavs efter
förhandlingar till den nederländska arkitektbyrån
Mecanoo och dess stjärnarkitekt Francine Houben. Det
första intrycket är att bibliotekets interiör är en kombination av Köpenhamns Svarta Diamant och Malmös
och Stockholms stadsbibliotek. Från Köpenhamn kommer de imponerande rulltrapporna i entrén, från Malmö det höga rummet med pelare och från Stockholm
rotundan med sina bokhyllor.
Det bästa och mest lockande med Birminghams
arkitektur är de rymliga lokalerna, det stora antalet
sittplatser samt två takterrasser av vilka en har kafé
service. Från terrasserna har man en magnifik utsikt
över staden.
Biblioteket har så långt blivit en stor succé. I medeltal uppgår besöken till 10 000 per dag och den mest livliga dagen, en lördag, var besöksantalet 14 000.
– Det har varit en ansträngande period för perso
nalen och vi har ännu inte kunnat starta alla de tjäns-
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ter som vi planerat för, konstaterar Brian Gambles,
men tillägger att detta är ett positivt problem. Bibliotekens existens är hotad om de inte ändras, fortsätter
han.

Samverkan universitet och kommun

Tower Hamlets – verktyg som ger jobb

Det nya biblioteket i
Birmingham ger med
sitt höga rum med
pelare associationer
bl a till Malmö stadsbibliotek.
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I Southend on Sea, vid Themsens mynning, är det nya
biblioteket det tredje i ordningen. Här är också det gamla huvudbiblioteket från 1970-talet. Driftskostnaderna
blev efterhand alltför dyra, bland annat på grund av hög
energikonsumtion och gammalmodig teknik. Det slutgiltiga beslutet att bygga nytt fattades då stadens centrum flyttades närmare ett nytt campusområde.
Såväl staden Southend on Sea som biblioteket förutsätts genomföra besparingar på cirka 25 procent under
en femårsperiod. Detta tvingar avgjort fram nytänk
ande. Det nya biblioteket skapades i samverkan mellan
tre parter, högskola, universitet och stad. Tidtabellen
var stram och mest bråttom hade universitetet.
Målet var inte att skapa en arkitektoniskt betydande byggnad utan en praktisk och funktionell. I planeringen betonades mål såsom låg energikonsumtion och
avancerat miljötänkande. I stället för 4 000 kvadratmeter fick anläggningen 5 500 kvadratmeter. Dessutom
driver universitetet ett lärcentrum. Alla ytor är publika.
Personalen och kunderna använder till och med samma toaletter. Bibliotekets administration är utlokaliserad till en kommunal förvaltningsbyggnad.
– Vi har inte börjat marknadsföra biblioteket i någon
större omfattning, det är viktigt att den nya organisationen trimmas in först och att de tre samarbetsparterna fungerar väl ihop, säger bibliotekschefen Simon
May och tillägger, att trots det har det nya biblioteket
på kort tid blivit oerhört populärt.

lioteksbesök med andra ärenden, som t ex att shoppa
eller gå på banken.
De ansvariga för förnyelsen har från start varit två
eldsjälar: som chef Judith St John och som hennes biträdande dito Sergio Dogliani. Även de har immigrerat
till Storbritannien. Judiths ursprungsland är Trinidad
och Sergio är från Italien.
Judith St John är utbildad samhällsutvecklare, community developer. Sergio Dogliani är vuxenutbildare.
Detta märks tydligt i Idea Stores verksamhet. Båda uttrycker med emfas att läsning och bibliotek har haft en
ytterst stor betydelse i deras eget liv. Judith St John har
en klart instrumentell syn på biblioteken. Dessa kan
ges en viktig roll genom att stödja enskilda medborgare
i utbildning och inte minst färdigheter i att söka arbete.
Idén bakom Idea Stores är att komma nära invånarna. Institutionerna är strategiskt placerade för att vara
fysiskt lätt tillgängliga. Bibliotekens yta är mellan 1 000
-1 200 kvadratmeter, bara ett av dem, Whitechapel är
på 3 500 kvadratmeter. Det nyaste, Watney Market som
öppnades i september, ger en bra bild av hur verksamheten hela tiden vidareutvecklas.
Watney Market, i tre glasade våningar, ligger strax
intill en livlig marknadsplats på en smal tomt. I bottenvåningen finns en One Stop Shop som närmast motsvarar ett medborgarkontor. I omedelbar anslutning ▸▸

Tower Hamlets i East End i London är en borough/
kommun där över hälften av invånarna har invandrarbakgrund. Största gruppen kommer från Bangladesh.
När det första Idea Store, Bow, öppnades 2002, ville man
ta totalt avstånd från de existerande bibliotekens föråldrade image. Förnyelsen baserade sig på omfattande
kundundersökningar. Med utgångspunkt från dem
ändrades bibliotek till Idea Store och verksamheten utvidgades också till utbildning. Invånarna önskade även
att lokalerna skulle ligga så att man kunde förena bibbiblioteksbladet 10:2013 | 5
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▸▸ erbjuds lockande medier för de som väntar på sin tur. I
övrigt är exponeringen av böcker och andra medier av
hög klass både estetiskt och i fråga om aktualitet. Det
är gott om utrymme för barn och unga, en mycket viktig kundgrupp som kommer att prioriteras allt mera.
Användningen av lokalerna är flexibel, t ex One Stop
Shop-ytan, som efter stängningsdags kan förvandlas
till en resurs för utbildning.
I kommunen är Idea Store-verksamheten uppskattad och har inte drabbats av stora besparingar. Tvärtom
finns planer på att öppna en sjätte Idea Store inom några år.

Att göra sig oumbärlig
Samtliga bibliotek är stimulerande och miljöerna är behagliga. Ur ett nordiskt perspektiv känns vissa avgifter
främmande men det mesta är bekant. Det finns gott om
datorer till förfogande, självbetjäningen i låneverksamheten fungerar ungefär som här hemma. Det finns välskötta och väl fungerande digitala anslagstavlor men i
övrigt förekommer knappast några nya teknikbaserade
innovationer.
Det område som fått speciellt mycket uppmärksamhet är kundservice, sättet att möta kunden. För det
första försöker alla bibliotek nå så många användare
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som möjligt och håller därför öppet sju dagar i veckan.
Stängda är de bara under Bank Holidays, dvs tio dagar
per år. För det andra är personalen lätt att identifiera,
alla bär arbetskläder i form av väst eller skjorta. Det är
nytt både för Birmingham och Southend on Sea. Målet
är också att personalen möter kunder ”på golvet” och
inte bakom disken. På Idea Store har man på vissa avdelningar gått så långt att diskarna slopats helt. Personalens datorer är placerade i ståhöjd i skåp.
I Storbritannien är sparkraven på en helt annan nivå
än i Norden. Utvecklingen är bekymmersam och t ex
Simon May i Southend on Sea konstaterar att verksamheten får svårt att klara ytterligare sparkrav. I dessa
bibliotek har man prioriterat kunden och en del av besparingarna berör främst personalens utrymmen. De
publika ytorna används väldigt flexibelt, i synnerhet på
Idea Stores.
Gemensamt för dessa tre ”överlevare” är en stark
relation till lokalsamhället och närmiljön, samt nära
samarbete med olika partners och medborgare.
Att bibliotek som gör sig nyttiga för samhället får resurser, är en samstämmig uppfattning hos cheferna i
dessa bibliotek. Men vi talar då om tydligt förändrade
bibliotek som inte tvekar att ifrågasätta heliga kor och
väl etablerade traditioner i branschen. ■

I Forum, Southend
on Sea, samverkar
folkbibliotek och universitet.
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