Osynliga bibliotek
– osynliga bibliotekarier?
Frågan ställs bekymrat i det här numret av en representant för en ny generation bibliotekarier.
I BiS gör vi vad vi kan. På plats i detta nummer finns nu det varsamt renoverade föreningsprogrammet. Det kan verka litet gammaldags det där med program – för att
inte tala om ”socialistiskt grund” för föreningens verksamhet. Rena stoppordet befarar en del inom föreningen som (av taktiska skäl) tycker att det är onödigt. Må så
vara, men ett skäl till att föreningen överlevt 40 år är nog den gemensamma värdegrunden. Och som världen ser ut i dessa tider så är det just de kollektiva, solidariska
– socialistiska – lösningarna som är i underläge och behöver allt stöd. Är inte förresten biblioteken just inkarnationen av socialism – åt var och en efter hans behov…
Uppenbarligen är vare sig föreningen eller tidskriften pestsmittad. Nya medlemmar
strömmar kanske inte direkt till, men så många nya blir det att det kompenserar de
gamla som lämnar föreningen (och arbetslivet?) Men vi borde bli åtskilligt flera!
Först då kan man säkra tillgången till den röst som BiS nu utgjort så länge. I vilken
form förening och tidskrift kommer att finnas i framtiden är en öppen fråga. I den
jubileumsbok som är under produktion får föreningen råd av en rad yngre bibliotekarier som ser på BiS med sympati, men som på en gammal släkting. Vad behövs för
att skapa en vital släktförening?

Manusstopp för nästa
nummer är 1 maj

Vad är BiS?
BiS grundades 1969 och är en biblioteksförening som arbetar utifrån en socialistisk grundsyn. BiS är ett forum för en biblioteksdebatt om
bibliotekens sociala ansvar med tidskriften bis som sin främsta kanal. Enligt BiS är det bibliotekets uppgift att bevara och vidareutveckl
demokratin genom att
• stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till information som grund för opinionsbildning och samhällskritik.
• utgöra en offentligt finansierad och demokratiskt styrd institution som utvecklas i dialog med brukare och närsamhälle.
• arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första hand för dem som riskerar att hamna på fel sida om den växande
informationsklyftan
• aktivt erbjuda information och litteratur som utgör komplement och alternativ till det kommersiellt gångbara.

Medverka i bis!

Du är välkommen att skicka material till: Lennart Wettmark, Rosenbadsgatan 9, 652 26 KARLSTAD tel. 054-10 18 13
lennart.wettmark@gmail.com. Vanligen arvoderar vi inte artiklar
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