
På försommaren överlämnades 
föreningens arkivalier, 31 boxar, 
till Arbetarrörelsens arkiv och 
biblio-tek. Efter ett idogt arbete 
finns det mesta – men inte rik-
tigt allt – samlat och registrerat 
och förhopp-ningsvis snart lätt 
tillgängligt i de nya arkivlokalerna 
på Södertörn.
 
BiS jubileumsbok En ny förening är nödvändig skrevs 

till BiS 40 årsjubileum av dem som ”var med”. Med 

arkivmaterialet samlat kan även utomstående närma 

sig föreningen och den spännande epok då biblio-

teksväsendet på bred front utmanades från vänster.

Föreningen Bibliotek i Samhälle bildades 1969 på Biblioteksskolan 

i Solna. 1970 antog föreningen en socialistisk plattform. Verksam-

heten koordinerades de första åren genom en arbetsgrupp som 

valdes på föreningens stormöte. Ansvaret cirkulerade mellan olika 

lokalgrupper i landet. Efter ett tiotal år inrättades en (ordföran-

delös) styrelse. Det mesta arbetet bedrevs i lokalgrupperna som 

också arrangerade tematiska möten. Föreningen var som störst i 

slutet av 1970-talet med över 500 medlemmar. Tidskriften bis är 

stommen i föreningens verksamhet och gjordes fram till 1997 av för 

varje nummer alternerande redaktioner, ett arbetssätt som delvis 

återinförts idag. 

Även om fronten smalnat, fortsätter BiS, till skillnad från alla andra 

socialistiska yrkesföreningar som var stora på 70-talet, att föra en 

kamp för ”det rättvisa biblioteket”.

Föreningen har verkat, och gör så alltjämt, genom en rad utåtriktade 

insatser: det årliga rättvisesemnariet på Bok- och Biblioteksmässan, 

skrivelser, remisser etc. Fr.o.m. 1990 har  BiS varit engagerat i en 

rad solidaritetsprojekt; Sydafrika har varit ett särskilt viktigt land 

för BiS, som där varit involverat i stora biblioteksprojekt i Lingelihle 

(Masizameprojektet) och ett Sidafinansierat skolbiblioteksprojekt 

(Library project for Young Learners, LPYL).

På föreningens webbplats finns en förteckning över arkivets innehåll 

och givetvis information om den nu pågående verksamheten.

Lennart Wettmark

Lena Lundgren överlämnar arkivet till Catalina Benavante, arkivarie på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
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BiS föreningshistoria finns nu på 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Regnbågshyllan på Umeå stadsbibliotek

En bokhylla med böcker, tidningar och film på HBTQ-tema 
 
Regnbågshyllan på Umeå stadsbibliotek är placerad precis där vuxen-, ung- och barnavdelningen 
möts. Där hittar du romaner, barnböcker, faktaböcker, ljudböcker, filmer, tidningar och broschyrer 
med HBTQ-innehåll för alla åldrar. Regnbågshyllan är tänkt för alla, med berättelser att spegla sig i 
och känna igen sig i, eller berättelser om sådant du är nyfiken på och vill veta mer om.

TEMA: genus och HBTQ
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