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stadsbibliotekets 75-årshistorik 
2006 (kan beställas via 
info@biblioteksmuseet.se!) Det 
har också blivit en annan bok, om 
de offentliga skulpturerna i Borås 
där en ny reviderad upplaga är på 
gång, och en del andra skriverier och 
föreningsengagemang.
   Många funderingar över det som 
varit brukar sluta med spekulationer 
om vart vi är på väg. Själv tror jag 
att det är bäst att låta bli sådant. 
Man tappar fort bort den riktiga 
närkontakten med utvecklingen. Men 
man kan ju däremot hålla fast vid sin 
övertygelse om att biblioteken behövs 
och kommer att behövas minst lika 
mycket som förut, som mötesplatser 
och arenor för folkbildning, 
kunskapsinhämtande och förströelse! 
 

Tommy Olsson är född 1944, uppväxt 
i Karlstad

FKI-utbildning i Skövde vt 1970. 
Statens biblioteksskola i Solna 1970-
71.
Bibliotekarie HB/
Skolbibliotekscentralen i Avesta 1971-
71
Bitr bibliotekschef i Sundsvall 1972-77
Bitr stadsbibliotekarie i Borås 1977-81
Bibliotekschef i Borås 1981-93
Länsbibliotekarie i Älvsborgs län 
1981-98
Kultur- och bibliotekschef i Borås 
1994-2003
Kulturchef i Borås 2004-04.

Några tidigare förtroendeuppdrag:
Ledamot DIK:s chefsgrupp
Ordförande Föreningen Sveriges 
Länsbibliotekarier
Styrelseledamot Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket 
Styrelsesuppleant Bibliotekstjänst AB 
Styrelseledamot Älvsborgs läns 
bildningsförbund 

Och nuvarande:
Ordförande Biblioteksmuseiförenin
gen 
Ordförande Ålgården – konstnärernas 
galleri och verkstäder
Ordförande Borås Idrottshistoriska 

sällskap
Styrelseledamot Stiftelsen Fokus 
Borås
Styrelseledamot Borås och 
Sjuhäradsbygdens konstförening

Böcker:
Borås stadsbibliotek 75 år, 2006.
Borås – skulpturstaden, 2006.

Bibliotekarien och enhetschefen Barbro Bolonassos, vid Fisk-
sätra biblioteket i Nacka, får Greta Renborgs pris för mark-
nadsföring. Barbro får priset för ”ett imponerande, idogt och 
långsiktigt interkulturellt biblioteksarbete som satt människan 
och språket i fokus. Barbro Bolonassos har gjort Fisksätra bib-
liotek till en ockuperad frizon!”. Priset på 25 000 kronor delas 
ut under Biblioteksdagarna i Uppsala i maj.” 
BiS gratulerar en av sina mest aktiva medlemmar till en myck-
et välförtjänt utmärkelse! Senast på föreningens årsmöte i 
Borås för två veckor sedan berättade Barbro om sitt arbete i 
Fisksätra. 

Ingrid Atlestam på bis-bloggen 24 mars

Grattis Barbro!

Barbro i Sydafrika 1994

Arwid
sa


