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På cykel för biblioteken 
Den internationella bibliotekskonferensen Cycling for Libra-
ries kommer i år att röra sig genom Sverige. Den startar den 
1 september i Oslo och rullar ner till Århus via Göteborg och 
den svenska västkusten. Under tio dagar ska deltagarna cykla, 
göra studiebesök och diskutera biblioteksfrågor. Det innebär 
60 mils cykling, tre resor med färja och besök på över 20 
bibliotek, med särskilt fokus på biblioteket som en plats för 
diskussion och debatt. Sista anmälningsdag är den 15 maj.

”Anytime it gets hard for you, just 
remember that what you do actually 
saves lives.”

Författaren James Patterson lovordar skolbibliotekari-
ernas arbete i förlaget Scholastics blogg. Patterson ska 
skänka 1.25 miljoner dollar, i samarbete med förlaget, 
till amerikanska skolbibliotek.
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Spridda åsikter om Almapristagare 
När det stod klart att årets Almapris går till den sydafri-
kanska läsfrämjande organisationen PRAESA var de flesta 
reaktionerna positiva, men det höjdes också kritiska röster 
över att det inte var en författare som prisades. Jonna Sima, 
Arbetets kulturredaktör, twittrade: ”Anser att litteraturpris 
ska gå till författare - inte organisationer, hur hedervärda de 
än är”. Expressens kulturchef Karin Olsson lyfte också fram 
hur prisets status kan påverkas av årets val av pristagare: ”Om 
#ALMA2015 vill bli ett barnlitteraturens Nobelpris bör man 
nog inte ge priset till läsfrämjande insatser, om än behjärtans-
värt.” Det är tredje gången som priset går till en läsfrämjande 
organisation och första gången det går till en afrikansk pris-
tagare. ”Den uppmuntran som ett Almapris innebär för en 
organisation som Praesa kan utan tvivel bli av stor betydelse 
för många barn i Sydafrika. Därför är årets Almapris helt i 
linje med Astrid Lindgrens anda”, skrev Lena Kåreland i 
Svenska Dagbladet. 

Aktuellt
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Färre lån efter biblioteksflytt
Sedan Umeå stadsbibliotek flyttat in i det nybyggda Väven 
har antalet lån minskat, jämfört med samma period förra 
året. Speciellt är det vuxna som lånar färre böcker, rapporterar 
Västerbottensnytt. Enhetschefen Maria Westerlund lyfter 
fram att de fått in en del klagomål på att det är svårt att hitta 
i det nya biblioteket, som nu är på flera plan, och att det kan 
vara en orsak till nedgången i statistiken. 

I en insändare till Västerbottens-Kuriren, undertecknad 
”Motstånd kan vara välgrundat”, hävdas att motståndet som 
fanns till flytten byggde på erfarenhet och insikter hos biblio-
teksbesökarna. Författaren tror att det inte bara är det föränd-
rade geografiska läget som spelat in, utan även sämre trivsel 
i biblioteksmiljön som hen beskriver som en kal och kall 
atmosfär. ”Uppenbarligen var vi mer nöjda med ett centralt 
beläget och trivsamt bibliotek, även om det hade en enklare 
utformning än superbiblioteket i Väven.” skriver författaren. 
Antalet nya lånekort har dock ökat. Under december till 
februari förra året gjordes 643 nya lånekort medan det samma 
period i år har ökat till 1074. 

Axiell köper Elib
IT-företaget Axiell köper 70 procent av e-boksföretaget Elib. 
Axiell har en dominerande position som leverantör till biblio-
teken i Sverige och Elib har varit navet i den svenska digitala 
bokmarknaden. Förlagen Bonniers, Norstedts, Natur och 
Kultur och Piratförlaget äger resterande 30 procent av Elib. 
Axiell har tidigare haft ett samarbete med företaget Publit som 
man drivit utlåningsplattformen Atingo tillsammans med, nu 
meddelar man att Atingo läggs ner.

”Jag hade gärna sett att Digitalise-
ringskommissionen rekommenderat 
kommuner att i första hand använda 
den befintliga infrastruktur som 
biblioteken utgör, när kommissionen 
nu föreslår satsningar på kommunala 
digitala kompetensservicecenter till 
invånarna.”

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg lyfter fram 
bibliotekens roll i en kommentar till Digitaliserings-
kommissionens betänkande ”Gör Sverige i framtiden 
– digital kompetens”. I betänkandet föreslår Kommis-
sionen en skattereduktion för digital kompetens-
utveckling i hemmen och att det ska inrättas digitala 
servicecenter i kommunal regi.


