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Alby
ett Ungt bibliotek i ett Rum som överraskar

Margareta Berg
margareta.berg@botkyrka.se

Tobias Willstedt
tobias.willstedt@botkyrka.se

Välkomna till Alby bibliotek!

- 7 bibliotek i Botkyrka, 6 lokala och 1 virtuellt
Varje bibliotek utvecklar en egen profil 
Biblioteksplan 2005

- En av Sveriges yngsta och 
mest internationella kommuner

- Alby – ett miljonprogramområde

- Alby bibliotek öppnat i april 2008
En mötesplats i Alby och världen
Nya idéer - Pilotprojekt

- Satsning på Alby
Subtopia,  upplevelseindustri, kreativt kluster
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Rummet ska vara en del av 
upplevelsen!

Uppdraget: 
- Ett nytt slags bibliotek
- Andra signaler än de traditionella
- Inspirerande mötesplats
- Ungt
- Överraska!

Ett djärvt projekt
Runda former – konstruktion
Starka färger
”Mitt emellan framsynthet och dårskap”

Impulser från seminarier och studiebesök

Intresse i arkitektkretsar

Utgå från brukaren
Kartläggning
Fokusgrupper
Intervjuer
Seminarier och studiebesök
Studieresan till Holland

Fokusgrupperna: 
- Ett bibliotek som Alby-borna skulle 

vara stolta över

-Ungt bibliotek
- Interaktion med besökaren
- Lätt att hitta
- Självbetjäning fullt ut

-Öppet för experiment och nyskapande

Botkyrka - Långt ifrån lagom!
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Lätt att hitta
på besökarens villkor

Rätt medier
- Plocka ut i stället för att gallra
- Ett helt nytt bibliotek - inte flytta det gamla
- Många språk
- Unga medier och medieformat

En helt ny hylluppställning- bort från SAB
- Världen, Samhället, Familjen …

Genre-märkningar med symboler
- Berättelser ur livet, Skräck, Noveller …

Exponering

Självbetjäning fullt ut – Små Info-punkter

Ett Ungt bibliotek i Alby

Utgå från ungdomars önskemål och 
förutsättningar
men ”ett bibliotek - inte en fritidsgård”

Medier
- Urval och genrer som intresserar unga 
- Manga
- Spel till utlån

Demoteket
- Ungas egna demos, musik, film, texter
- Utställningar av och för unga

Workshops
- Kreativ verksamhet för unga 
- Ord och språk i fokus
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Hur blev det då?

En ny verksamhet, ett nytt 
slags bibliotek

Fördubblade utlån och 
kraftigt ökade besökssiffror  
- man hade redan tidigare  
karaktären av besöksbibliotek.

En intressant profil på lånen.

Nya grupper av besökare 
som man inte nådde innan.

Ungdomsverksamheten i verkligheten

En glädje i att biblioteket är så
levande. 
En attraktiv plats för barn och 
ungdomar. 
Medelåldern i Botkyrka är 36 
år. För Alby biblioteks 
besökare ännu lägre.

Biblioteket ska vara en plats 
som man inte bara tar med sig 
något ifrån, 
utan att besökarna faktiskt 
lägger till något också.
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Utveckla demoteket
Varje objekt i demoteket ska 
knytas till ett framträdande

Samarbeta med skolor och andra 
kulturella aktörer som kulturskolan

Infoga resultatet av workshops 
i biblioteket

Nätverka med de olika musikhusen 
i Botkyrka

Framgångsrikt! 
13 nya medier sen April. 
Musik, filmer, böcker. Många utlån! 

Närbibliotek 2.0 –
Vi finns tillgängliga för lokalsamhällets aktörer

Botkyrka communityteater –
dans i och utanför 
biblioteket

Vi är en självklar 
samarbetspartner och arena 
för det lokala föreningslivet

Samarbete för att erbjuda 
föreläsningar för ungdomar.
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Alby bibliotek – världens bästa bibliotek!
(för albyborna!)


