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Amsterdams nya bibliotek: 2.000
Text: Mats Myrstener, foto: Pella Myrstener

V

id vår weekendtur till Amsterdam ställde
vi naturligtvis kosan till det splitter nya
stadsbiblioteket, som sannerligen gav lön för
mödan. På holländska stavas det Stichting Openbare
Bibliotheek (webplats www.oba.nl). Det ligger i hamnen,
granne med den jättelika centralstationen för tåg. Hela
området är under konstruktion, men besöker man
webplatsen får man en uppfattning om omfånget: 28.000
kvadratmeter i sju våningar, 7.000 besökare per dag,
öppet sju dagar från 10-22, 26 utlåningsmaskiner, 2.000
tidningar och tidskrifter, över 1.000 sittplatser, och
dessutom 2.000 cykelställ utanför, Amsterdam är en stad
där nästan alla cyklar.
Jag tror mig inte ha sett ett större stadsbibliotek,
åtminstone inte i Europa. Första våningen, som
är enorm, är bara barnavdelning, andra våningen
innehåller skönlitteratur på olika språk, tredje våningen
facklitteratur, osv. Skiv- och multimediaavdelningen är
lika enorm, och datorer finns överallt. Och allt är sprillans
nytt. Man blir imponerad.
På översta våningen är en fantastisk restaurang med
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grönsaker, frukt och maträtter utlagda som på den värsta
frukostbuffé. Glasväggarna gör förstås att utsikten från
sjunde våningen är magnifik, med det stora sjöfartsmuseet
och den gamla ostindiefararen Amsterdam på närmsta kaj,
och hela den gamla stan med alla sina kanaler och kyrkor
för ens fötter.
Det som kanske slår en mest är de många som i denna
multikulturella stad sitter vid Internet-stationerna,
som är 600 stycken allt som allt. Att söka på Internet
på biblioteket är gratis, annars är utlåningen liksom
i Tyskland avgiftsbelagd för vuxna, 15 Euro för ett
årskort för 19-22 år samt pensionärer och 25 Euro för
vuxna över 22 år. All utlåning av multimedia och CD är
avgiftsbelagd. Att biblioteket befolkas av studenter är
kanske inte så konstigt.
Man har en service ”fråga biblioeket”, kallad Al@din,
där bibliotekarier svara på alla sorters frågor via e-post.
Går man in på hemsidan får man också på video se en
rundvandring i det nya stadsbiblioteket.
Har man sparat in på något på detta toppmoderna
bibliotek så är det på personalen. Vi får titta länge innan
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Den stora filmavdelningen.

cykelställ och 1.000 sittplatser
vi upptäcker några personer i diskret röda västar
med logga som förmodligen är biblioteksarbetare.
De uppehåller sig mest runt datorerna och ser
lagom coola ut. Några upplysningsdiskar som på
traditionella ”gammaldags” bibliotek ser vi inte.
Här får vi en aning om framtidens bibliotek, fyllt av
moderna media, med besökare som verkar veta vad
de vill ha. Man ser inte många som likt oss turister
går omkring som dumma levande frågetecken. Det
är, om man så vill, ett bibliotek för de redan frälsta.
Stadsbiblioteket i Amsterdam har 27 filialer,
vi besökte en, i ett gammalt, fantastiskt vackert
1700-talshus i centrum, kallat Pintohuis. Filialen,
som inte är stor, har en vänförening som kämpat
för att den inte ska läggas ner. Och hittills har den
klarat sig, trots ganska få besökare. Stadsbiblioteket
har 3,5 miljoner besökare per år, och det
påpekas att det är den mest frekventerade av alla
kulturinstitutioner i Holland. Biblioteket fyllde
2009 nittio år.
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