mationsstrategiska val är det också kopplat till den professionella identiteten. I Moyra Langs och Gayle Sacutas text om de
engagerade biblioteksvolontärerna på ett kanadensiskt fängelse för kvinnor hade jag velat läsa mer om mötet mellan de
ideella krafterna och den av besparingar bakbundna fängelsebibliotekarien – i deras kapitel är hen blott en bifigur som
bara nämns i förbifarten.
Informed Agitation är en inspirerande bok, både i kraft av
sitt teoretiska och sitt praktiska innehåll. Personligen gillar
jag bäst de bidrag som inte fastnar i den lite trista rapportformen, utan som är mer personligt skrivna. Ett exempel är

Béatrice Colastin Skokans ”From Haiti to Miami: Security,
Serendipity, and Social Justice”, där hon på ett fantastiskt fint
sätt väver ihop sin egen väg mot ett liv som bibliotekarie
med kampen för haitiska invandrares rättigheter i Florida.
Vid sidan av det stora allvaret i texterna (det är allvar!) finns
det också skribenter med glimten i ögat. Occupy Wall Streetbibliotekarierna Jaime Taylor och Zachary Loeb meddelar,
med förmodad självdistans, att cardigans är varmt välkomna
på nästa demonstration. Och vi ses väl där antar jag!

Hurra och god
fortsättning
Ingrid Atlestam recenserar jubileumsboken
Genom historien mot framtiden: Biblioteksmuseet 20
år (Biblioteksmuseet, 2014).
Genom historien mot framtiden – Biblioteksmuseet 20 år är en snygg,
lockande och mycket innehållsrik liten jubileumsbok med
idel goda skribenter. ”Folkbiblioteken har en viktig historia
att berätta, en historia som handlar om upplysning och bildning för demokrati och inflytande. Biblioteksmuseet berättar denna historia”, med de orden avslutar riksbibliotekarie
Gunilla Herdenberg sitt inledande kapitel.
Tommy Olsson, som varit en av de drivande sedan starten,
ger en kort genomgång av museets historia och verksamhet. Ilkka Mäkinen gör en mycket tänkvärd jämförelse mellan
Boråsmuseets bakgrund och motsvarande museum i Vasa.
Nyttigt att bli påmind om Finlands mer dramatiska historia
och inse hur det påverkat biblioteksutvecklingen.
Bengt Göransson skriver klokt som vanligt. Anna-Lena
Höglunds personliga biblioteksideologiska tillbakablick på
den gångna femtio åren andas lite besvikelse men hon hyser
ändå hopp om att den nya bibliotekslagen ska kunna leda till
en bättre och jämlikare biblioteksstandard över hela landet.
Margareta Bergs beskrivning av och tankar kring biblioteksverksamheten i Botkyrka förmedlar klokskap, en smittande entusiasm och framtidstro. Bara att hoppas att det inspirerar många andra att jobba på liknande sätt.

Till sist blottlägger Magnus Torstensson och Nils Erik
Nauclér lite av de historiska rötterna till folkbiblioteken och
sambandet med folkbildningsrörelserna.
Allt detta får plats i en ovanligt läcker liten bok.
Alltså ingen tvekan om att Biblioteksmuseet och den ideella förening som driver det gör ett fantastiskt jobb och bör få
ekonomisk trygghet och möjlighet att utvecklas vidare. En
så viktig institution kan i längden inte förlita sig på eldsjälar
och tillfälliga projektmedel. Det borde vara ett självklart statligt ansvar – KB, Kulturrådet, Kulturministern, någon som
känner något ansvar för en så viktig del av vår folkrörelseoch demokratihistoria?
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