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Nya Darienlibrary.org har öppnat

När biblioteket i Darien, Connecticut lanserade sin
nya webbplats den 1 september hade ryktet redan gått
några varv inte minst i bloggosfären. En sprillans ny biblioteksbyggnad står klar i början av 2009 och sajten sägs
utgöra första steget mot biblioteket i det tjugoförsta århundradet: ”We want it to be the heart and intellectual
center of our community”, skriver directorn på startsidan. Vägen dit går på alla plan. Man ser över både onlinenärvaron och det fysiska rummet. Tar plats.
Ändå är det nog sajtbygget som rönt mest uppmärksamhet, åtminstone runt världen. Det är John Blyberg, en av huvudattraktionerna på Bibcamp i Jönköping i vintras, som vidareutvecklat sin SOPAC (”Social
OPAC”) och skapat en bibliotekswebbplats som bjuder
till interaktion och där katalogen är sömlöst integrerad.
– Jaja säger du kanske, det har ju Stockholm och Umeåregionen redan gjort, men en avgörande skillnad är att
Blyberg använt open source-programvara och att man
planerar att göra det fritt tillgängligt för alla som vill använda det. Förenklat kan man säga att det är ett anpassningsbart ”skal” som kommunicerar med vilket beﬁntligt bibliotekssystem som helst.
Och vilket skal sedan. Visst kan man ha synpunkter på designen men den andas den smarta enkelhet som
förväntas idag. Där ﬁnns rss-ﬂöden, en intuitiv struktur
och som besökare övertygas jag om att sajten inte bara är
en extra anslagstavla för bibliotekets basuppgifter, utan
ett helt självklart verktyg för personalen i dess arbete,
vare sig det gäller sökning, utbildning eller kommunikation. Katalogen är närvarande hela tiden genom sökrutan
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högst upp. Vill man söka mer fokuserat klickar man sig in
på själva katalogsidan där ett utmärkt smörgåsbord av ingångar möter, såväl av search- som browse-typ. Rullar man
ner lite tar ett slags blogginlägg vid, där personalen tipsar
om böcker och annat samt ges möjlighet att resonera utifrån sina specialintressen och -kunskaper. Så mycket nytta
i ett och samma sammanhang.
Under rubriken Events ser jag att man har fullt program med läsecirklar, författarbesök och föreläsningar.
Ordnar kurser för vuxna om datorer och digitalfoto. Jag
klickar mig kors och tvärs. Läser på om själva biblioteksorganisationen. Finansieringen är både privat och offentlig. Skattebetalarna bidrar till löner och drift medan donationer bekostar medieinköpen. Uppmaningen ”Support
the library” känns främmande (än så länge?) ur ett svenskt
perspektiv, och du kan utan vidare donera pengar online.
Samtidigt åtar man sig, enligt uppdragsbeskrivningen, ”to
inform, educate, entertain and enrich ... without charge to
the individual user.”
Det ska bli spännande att se hur helheten blir, förhållandet mellan det virtuella rummet och det nya huset. Se
om man lyckas med den uttalade förhoppningen: att få folk
att betrakta bibblan som det tredje viktigaste stället i livet
efter hemmet och jobbet. Under tiden rekommenderas en
ﬂukt på katalogen, den är riktigt bra.
Bibliotekets webbplats: http://www.darienlibrary.org/
Kalle Laajala
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