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Inledning 
 
Alla yrken genomgår förändringar beroende på omvärldsfaktorer. Nya tekniker kommer till 
som innebär en möjlighet till utveckling, men där ändå själva grunden till yrket finns kvar 
utan en egentlig innehållsmässig eller ideologisk förändring. När förlorar ett begrepp sitt 
innehåll och blir något annat? Finns det skillnader och likheter mellan en bibliotekarie från 
tiden 1475 till 1780 och en bibliotekarie som verkar idag och i framtiden? Vad gäller för 
bibliotekarien som har bibliotek som arbetsplats, vars innehåll har fått större mångfald, vars 
målgrupper har blivit fler och större. Men har bibliotekariens uppdrag förändrats? Vi kan 
tydligt se bibliotekens utveckling från att ha börjat som i huvudsak arkiv i Mesopotamien, för 
att övergå till ett ”learning resource centre” och en forskningsinstitution med Alexandria som 
paradexempel, för klostren som en del i andlig fostran, för kyrkans del som både arkiv och 
bibliotek i kampen för spridning av den rätta tron. Därefter utvecklades biblioteken inom 
universiteten tjänande både utbildning och forskning. Bibliotekens roll som medvetet 
kulturarvsbevarande institutioner föddes med kungarnas allt mer ökande intresse för böcker 
och skrifter i syfte att stärka sin makt, bevara kulturarvet och på detta sätt framhäva sin 
politiska betydelse. Ur kungahusens bibliotek utvecklades nationalbiblioteken. Folkbibliotek i 
dagens mening bildades under 1800-talet, även om allmänna lånebibliotek har kunnat 
beläggas i olika kulturer och i olika tider.   
 
I mitt yrkesverksamma liv inom bibliotek har jag haft anledning att av många skäl fundera 
över frågor som berör yrkets innehåll, utveckling och den kompetens som behövs för att vara 
verksam som bibliotekarie. Det har fört mig tillbaka i historien för att studera bibliotekariens 
ursprung och bibliotekarien från förindustriell tid, vilka uppgifter som har förknippats med 
bibliotekarien och vilka kunskaper och egenskaper som förväntats att en bibliotekarie skulle 
ha och sätta detta i relation till vad jag har uppfattat förväntas av framtidens bibliotekarier. 
Den förindustriella tiden sträcker sig för mig i denna framställning tillbaka till 1475 och fram 
till 1780. Min referenstid i nutid och framtid sträcker från början av 1970-talet då jag började 
arbeta inom bibliotek och framåt. 
 
Då var bibliotekarier sysselsatta inom kyrkans organisation, hos furstehusen, i klostren, i 
universiteten och hos privata boksamlare. Idag arbetar bibliotekarier inom flera sektorer och 
specialiteter, offentlig sektor och privat. Utbildningssektorn innehåller flera stadier, från 
förskola till forskarutbildning.  Allmänna bibliotek omfattar målgrupper från de yngsta barnen 
till de äldsta medborgarna, från de mest välmående till de allra svårast sjuka. Härtill kommer 
bibliotek inom specifika områden med intensiv och avancerad forskning.  
 

• Kan ändå en bibliotekarie trots skillnaderna i tid och trots de olika verksamhetsfälten 
ha något gemensamt i sin yrkesutövning?  

• Finns det något så gemensamt att en bibliotekarie är ett och samma inom de olika 
bibliotekstyperna? 

•  Kan en bibliotekarie i kraft av sin yrkestitel ta vilket tjänst som helst inom dessa 
områden, vara bibliotekarie i förskolan likaväl som vid ett universitet med 
forskningsinriktning, eller vara allmänbibliotekarie på ett sjukhus och samtidigt vara 
medicinsk fackbibliotekarie? 

• Finns det hos bibliotekarierna en kunskap, ”un savoir- faire och un faire savoir” som är 
universell, som är likadan i alla tidsåldrar och i alla civilisationer och som definierar 
bibliotekarieyrket?1  

• Har bibliotekariebegreppet förändrats innehållsmässigt så att begreppet bibliotekarie 
har fått en annan innebörd och egentligen inte längre är vad det en gång var?  

                                                 
1  Lapélerie, François (1998) s. 68. 
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• Vilken roll har tekniken och samhällsutvecklingen för detta, om det förhåller sig så, 
och vilken roll har bibliotekarierna själva? Är det bibliotekarierna själva som inte 
längre vill vara bibliotekarier utan hellre vill spela på en annan arena?   

 
Många är de som talar om förändringar i omvärlden och förhållandet till bibliotekens framtid 
och i konsekvens härmed också om bibliotekariens framtid. Bibliotekens utveckling är 
självklart avgörande för bibliotekariernas arbete och identitet.  För att förstå och kunna bilda 
sig en uppfattning är det viktigt att definiera vad bibliotekarie har varit i historisk tid och vad 
det står för idag. Låt oss blicka tillbaka och se på hur vi tror att bibliotekarier har uppstått. 
 
 
Den allra förste? 
Vid utgrävningar i Ebla har påträffats sten- och lertavlor, från cirka 3500 f. Kr, med tecken 
eller skrift, som någon ansett värdefullt att bevara. Vi vet nu att det handlar om juridiska 
dokument som har med förvaltning, handel, skatter, brev och fördrag att göra alltså ett 
innehåll som kan betecknas som verksamhetsdokumentation. Benämningen arkiv passar 
bättre in på det som påträffats i Ebla än bibliotek.  
Från utgrävningar i Uruk, Mesopotamien är Gilgamesheposet känt. Berättelserna om 
Gilgamesh, som härskade i Uruk ca 2800 f. Kr., finns nedtecknade på 12 lertavlor. Allmänt är 
det betraktat som världens första skönlitterära verk. Ett verk, som bringar annan kunskap än 
den information som är sprungen ur verksamhetsdokument. Där denna typ av dokument finns 
är bibliotek en mera passande beteckning. 
 
Icke desto mindre togs sten- och lertavlorna om hand, de ordnades och de förvarades i 
särskilda utrymmen efter ett särskilt system. Det har funnits ett system, ett 
klassifikationssystem som är byggt på innehåll och det har förmodligen varit avgörande för 
dokumentets fysiska form, runt, kvadratiskt eller rektangulärt. Det fanns också tecken på 
vilken tavla som följde på en annan, ett ordningssystem. Det här skulle kunna vara ursprunget 
till bibliotek och arkiv. Kan den kallas bibliotekarie eller arkivarie som åstadkommit detta?  
 
Ett bibliotek skapas genom upprättandet av en bok- eller skriftsamling och för att i framtiden 
kunna komma åt de enskilda skrifterna och återfinna dem i mängden är att hitta en ordning i 
uppställningen av dem och för att ange innehållet finna ett system för att klassificera dem. 
Personer som sattes att sköta biblioteken utvecklade de ovan nämnda systemen och kom att 
ytterligare fylla sin funktion genom att förmedla böcker och skrifter till dem som söker och 
behöver vad som finns i de enskilda skrifterna som ingår i samlingarna. Under antiken var 
bibliotekarierna lärda män, som levde för att samla och klassificera dokument för sina egna 
och andra lärdas behov i de rikas tjänst, som hade råd att skaffa sig och äga ett bibliotek.  
 
Bibliotekarien  mellan 1475 till 1780 - exempel 
Hur den enskilde bibliotekariens arbete såg ut i vardagen exemplifieras med Bartolomeus 
Platinas uppgifter som Vatikanens bibliotekarie. Det som ålades honom av påven Sixtus IV 
samt initierades av honom själv under sin tid som bibliotekarie vid Vatikanbiblioteket 1475 
och några år framåt och vad som framledes kom att utgöra bibliotekariens ansvar och 
uppgifter var att 
 

• ansvara för handskriftsamlingen, 
• svara för ordning/uppställning, 
• genomföra förflyttningar av samlingar 
 
• föra journal över utlån av handskrifter 
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• framställa olika typer av register/förteckningar/kataloger över samlingarna, 
• beskriva och klassificera skrifterna, 
• föra journal över bibliotekets räkenskaper, det vill säga utgifter och inkomster,  
• avtala med köpmän som säljer papper och pergament, 
• avtala med bokbindare, 
• avtala med kopister, 
• avtala med miniatyrmålare, 
• förvärva skrifter till biblioteket, 
• färdigställa och underhålla bibliotekslokalerna. 

 
Lancaster (1983) menar att bibliotek fanns långt före bibliotekarierna och att de som kallades 
bibliotekarier inte var mer än väktare över böckerna och skrifterna och som såg till att de inte 
försvann från biblioteket. Bartolomeus Platinas uppgifter visar på något annat. De tre första 
punkterna beskriver en ”custodes”, väktarens, uppgifter, men de därpå följande är uppgifter 
som kommer att utvecklas till att bli ansvarsområden för bibliotekarier. 
 
På 1600-talet visar sig andra typer av bibliotekarier med en annan syn på bibliotekens 
funktion och användbarhet. Gabriel Naudé skrev 1627 sin berömda bok Advis pour dresser 
une bibliothèque, numera översatt till svenska och publicerad i Svensk biblioteksforskning 
sommaren 2006. Boken blir ett genombrott för bibliotekarien och av stor betydelse för den 
framtida utvecklingen. Gabriel Naudé behandlar i nio kapitel allt vad som rör bibliotek och 
bibliotekarier. Han talar om varför det skall finnas bibliotek. Han berättar var man hittar 
kunskap om bibliotek. Vidare talar han om vilka böcker som skall finnas i ett bibliotek, hur 
och med vilka medel de skall förvärvas. Om katalogisering, klassificering och uppställning i 
bibliotekslokalen ger han råd, liksom han ger råd om hur bibliotekslokaler skall disponeras 
och hur de skall utrustas. Till sist resonerar han om vad som är ett biblioteks mål. Biblioteken 
skall ha en encyklopedisk karaktär och vara tillgängliga för allmänheten. Om det inte förhåller 
sig så har de ingen funktion att fylla. Råden riktar sig både till dem som skall finansiera 
upprättandet av ett bibliotek och till dem som praktiskt skall genomföra arbetet. Han beskriver 
en bibliotekaries uppgifter, hur de skall genomföras och indirekt vilka kunskaper en 
bibliotekarie bör äga. Arbetsuppgifter och kompetensområden som lätt kan identifieras även 
som gällande för dagens bibliotekarier. Med sina egna råd tillhands byggde Gabriel Naudé 
upp kardinal Mazarins bibliotek i Paris.  
 
Jämte den lärde bibliotekarien och bibliofilen vars huvudintressen varit att samla och bevara 
mänsklighetens intellektuella skatter framträdde den nye bibliotekarien, undervisaren, 
besjälad av utbildning, och som betraktade bibliotekens skatter som ett utomordentligt 
instrument för utbildning och fostran av den stora allmänheten2. John Dury som levde mellan 
1596 och 1680 var en av de främsta förespråkarna för att använda biblioteken i allmän 
utbildning. Genom sina erfarenheter ute i Europa bildade han sig en uppfattning om vad en 
bibliotekarie egentligen borde göra. Han säger att bibliotekarier, library-keepers, ”ought to 
becom Agents for the advancement of universal Learning”3 Det sistnämnda har blivit den 
viktigaste funktionen i modernt biblioteksarbete och betonas generellt mer än själva 
bevarandet i bibliotekens uppgifter4. Detta medför stora återverkningar på bibliotekariernas 
arbete och förändrar det professionella innehållet.  
 

                                                 
2  Seibel, Bernadette (1988). S. 7. 
3 Dury, John (1650) The Reformed Librarie-Keeper. S. 17 
4  Kupiec, Anne (2003). S. 5. 
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Redan i slutet av 1600-talet märks inom universiteten en förändring i bibliotekariernas sätt att 
arbeta. I stadgarna för  universitetet i Strasbourg ges bibliotekarien en ny roll i mötet med 
studenten.  Bibliotekarien åläggs att ge varje student kunskap om biblioteket och särskilt om 
de böcker som berör hans fakultet. Vidare skall han naturligtvis visa studenten de böcker han 
vill se och om han har att göra med en ung man som han ser behöver mer undervisning så 
skall han visa honom de bra och goda författarna. När J.B. Cotton des Houssayes tillträder sin 
befattning som bibliotekarie vid Sorbonne 1780 tar han vid och det blir en klar vändpunkt i en 
bibliotekaries arbetssätt i samma anda som universitetet i Strasbourg lagt grunden till.  
 
De nya bibliotekarierna var besjälade av demokratiska idéer och ville ställa boksamlingarna, 
som varit de bemedlades exklusiva tillgångar, till allas förfogande.  
 
Vad är en bibliotekarie? 
De korta exempel på bibliotekarier som givits ovan kan jämföras med beskrivningar och 
definitioner i uppslagsverk och andra publikationer.  
 
1690 står det i Antoine Furetières  Dictionnaire universel att bibliotekarie är en person som 
förestår eller har vården av ett bibliotek.  
 
I Mercure Suisse publicerades 1736 en anonym artikel med titeln Lettere sur l’Office de 
Bibliothécaire som behandlar både vad en bibliotekarie bör kunna och vad en bibliotekarie 
skall göra. Kunskap i de klassiska språken, grekiska, latin och orientaliska språk, liksom i 
moderna språk är en självklarhet. Bibliotekarien skall vara lärd inom kritiken och ha en bred  
och allsidig bildning. Naturligtvis är bokkunskap en nödvändighet jämte djupa kunskaper om 
handskrifter och diplomatik. För att kunna fullgöra sina uppgifter och skaffa sig en överblick 
om vad som händer inom de olika vetenskaperna bör bibliotekarien följa med i nyutkomna 
lärda tidskrifter inom olika ämnen och också kritiskt kunna bedöma dem. 
 
 I den franska Encyclopedien från 1751 anges bibliotekariens uppgifter vara att förestå ett 
bibliotek, vårda det, hålla det i god ordning och sörja för att boksamlingen växer. En 
bibliotekarie skall behärska både klassiska och moderna språk, han skall dessutom äga 
kunskaper om böcker, utgåvor och om allt som har med litteraturens historia att göra och vara 
insatt i handeln med böcker och i den typografiska konsten. För övrigt är det få yrken som 
kräver så mycket både fallenhet och begåvning. 
 
Deutsche Encyclopädie från 1780 säger att bibliotekarie är den som har anförtrotts vården av 
ett bibliotek. Här nämns inte mer om en bibliotekaries uppgifter, däremot om de kunskaper en 
bibliotekarie skall besitta. Han måste äga kunskap om de klassiska språkens litteratur på 
originalspråk såväl som i översättning, men också äga kunskaper om den nya litteraturen på 
de moderna språken. Han skall känna till huvud- och ”standard”-verken inom de olika 
lärdomsområdena. Bokkännedomen skall omfatta kunskap om sällsynta och eftertraktade 
utgåvor samt skillnaderna mellan utgåvorna. Han skall visa stor vilja att sprida och 
vidarebefordra forskningens rön genom sin tjänst som bibliotekarie. Den bibliotekarie som 
har dessa egenskaper och kunskaper är värd all högaktning. 
 
Nutid och framtid .   
I de undersökningar som gjorts inom professionsforskningen och som berör bibliotekarien är 
de karakteristika som ges högst väsentliga för att kunna definiera en bibliotekarie och se vad 
dagens bibliotekarier har gemensamt med bibliotekarien från förindustriell tid. 
Professionsforskningen är i huvudsak engelsk och amerikansk, men den franska biblioteks-
debatten tillför mycket, ty i Frankrike debatteras ständigt bibliotekarieyrkets innehåll och 
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utveckling och enligt min uppfattning är den något annorlunda  än den amerikanska och den 
brittiska. 
 
I sin beskrivning av bibliotekarien säger William Goode5 att en bibliotekarie förknippas med 
lärande och identifieras med kunskap.  Bibliotekarien är vidare serviceorienterad, snarare än 
intresserad av sig själv.  Det har skapats en bild hos allmänheten att en bibliotekaries 
huvuduppgift är att serva läsare, och Goode menar bibliotekarierna till stor del håller med. 
Vidare menar Goode att dagens bibliotekarier har en professionsutbildning. Som 
yrkesverksamma tillhör de yrkesorganisationer, både lokala och nationella. Bibliotekarierna 
har också formulerat etiska regler för sitt yrke. Bibliotekariens yrke är, enligt bibliotekarierna 
själva unikt och har egentligen inga konkurrenter, ej heller är bibliotekarien någon undergrupp 
till någon annan. 
 
Traditionellt talar vi om att en bibliotekaries arbete rör sig inom två fält som utgörs av dels 
den samling av information av tryckt, skrivet eller elektroniskt presenterat och dels 
personalens intellektuella arbete som består av katalogisering, indexering och referensarbete 
bland annat.6 Johan Olaisen lägger till ett fält, ett kundperspektiv, när han definierar 
bibliotekarieyrket: ”Basisen for bibliotekaryrket er å oppdage eksistensen av en publikasjon i 
den form kunden onsker den, og deretter sorge for at den blir tilgjengelig for kunden i rett 
tid.” Olaisen menar vidare att bibliotekariens uppgifter är att skapa ”intellektuell 
tillgänglighet” som hör ihop med kunskapsförvaltning, och att skapa ”fysisk tillgänglighet”, 
som handlar om kunskaps-distribution. Han sammanfattar detta i begreppet 
”kunskapsorganisation” 7. 
 
 
I den statliga utredningen Forskningspolitik (SOU 1977:52) skrivs att forskning är 
systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer  och i anslutning till sitt 
resonemang om detta säger Bengt Molander i sin bok Vetenskapsfilosofi : ”Det räknas inte 
som forskning att bara sortera upp gamla kunskaper, det är något för läroboksförfattare och 
bibliotekarier”8. I denna mening formuleras en uppfattning om vad en bibliotekarie gör och 
bör göra och det stämmer väl med Olaisens uppfattning om att bibliotekarien arbetar med 
kunskapsorganisation. Bibliotekarien arbetar i forskningens tjänst men Francois Lapélerie, 
själv bibliotekarie, ställer frågan : ”Sommes-nous des scientifiiques?”9 och fortsätter och 
frågar om vi åtminstone kan luta oss mot någon vetenskapsgren, naturvetenskaplig eller 
humanistisk eller om vi bara är teknisk personal.  Svaren är inte så lätta att finna och de kan 
variera beroende på tidpunkt, vilka tekniker som tillämpas och framförallt på de personer som 
utövar yrket. I svensk universitets- och högskoleorganisation räknas bibliotekarier och 
anställda inom biblioteken som tekniskt administrativ personal.  
 
Att ”sortera upp gamla kunskaper”10  är kunskapsorganisation i form av katalogisering och 
klassifikation.  Av detta kan vi dra slutsatsen att en bibliotekarie ägnar sig åt att katalogisera 
och klassificera böcker och i vidare mening information. I detta ligger den uppfattning som 
finns att bibliotekariens huvuduppgift är att ”reduce the anonymity of books”. Bibliotekarien 
måste hjälpa andra att hitta rätt, men först måste han välja ut det bästa materialet och gå 

                                                 
5   Goode, William (1966) s. 38 
6   Baruchson-Arbib, Shifra, Bronstein, Jenny (2002). S. 398. 
7   Olaisen, Johan (1988) s. 61. 
8   Molander, Bengt Vetenskapsfilosofi, s.30 
9   Lapélerie, François (1998) s.68 
10 Molander, Bengt Vetenskapsfilosofi, s.30 
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igenom det.  Katalogisering och klassifikation  är grunden för att kunna erövra djupare  
kunskap om skrifterna.  
 
En sedan länge grundmurad uppfattning är att katalogisering är kärnverksamheten för en 
bibliotekarie, vilket också innebär en beskrivning av boksamlingen, dess tillgängliggörande 
och utvecklandet av en organisation för att komma åt den beskrivna och katalogiserade 
litteraturen/informationen. Carlo Revelli menar att det finns en tendens att anse att kunskaper 
i katalogisering inte längre är nödvändiga inom bibliotekarieprofessionen och vissa bibliotek 
har de facto slutat att katalogisera sina samlingar, vilket skulle kunna innebära ”mordet på 
katalogisatören”.11  För att vara en bibliotekarie skall man katalogisera, klassificera, vägleda i 
litteraturval alltså ”reduce the anonymity of books”12, vårda kulturarvet i form av skrivna 
dokument och vakta dem i akt och mening för att hindra denna form av kulturarv från att 
skingras eller rent av förgås. ”Les bibliothécaires sont au sein de notre société des acteurs 
vivants de la mémoire.”13 Möjligen borde denna uppgift betonas betydligt starkare i framtiden 
och bli tyngre nu när den nya teknikens medium ännu inte bjuder en så säker bevarandeform 
av det som skrivs som vi hittills varit bortskämda med. Det franska Conseil supérieur des 
bibliothèques påminde bibliotekarierna i sin Rapport pour 1996-1997 om att ”le coeur même 
et la justification de leur métier” var ” les collections et l’accès à leur contenu”,14 vilket i 
klartext innebär att det gäller för bibliotekarien att göra boksamlingen, som är i hans vård, 
både förståelig och åtkomlig för dem som så önskar. Gabriel Naudé betonade redan 1627 
denna inställning som varande grundläggande för en bibliotekarie.  
 
Bibliotekarier vid skolor- och universitet – liten utvikning 
I högskolan i dag gäller att utbilda studenterna till informationskompetenta individer inte bara 
för studietiden utan för att informationskompetensen skall bestå och utvecklas under resten av 
livet. Bibliotekarierna ägnar mer tid än någonsin tidigare åt att utbilda elever/studenter i att 
kunna använda ett bibliotek och dess resurser för att kunna nå information. Källgranskning 
och källkritik ingår. Bibliotekarierna lär ut metoderna. För en bibliotekarie verksam inom den 
högre utbildningen är det förutom kunskaper om hur informationssamhället ser ut och 
fungerar nödvändigt med kunskaper i de ämnen som universitetet eller högskolan förmedlar 
undervisning i eller bedriver forskning inom och för att världen inte skall inskränka sig till 
enbart engelskspråkiga områden och texter så är kunskaper i andra moderna språk en 
nödvändighet.  För att mötet mellan användare och bibliotekarie skall vara fruktbart med 
ömsesidig tillfredsställelse är det viktigt att bibliotekarien har en grundkunskap inom det 
ämne som användaren verkar. En annan viktig dimension berör en amerikansk bibliotekarie 
när hon talar om student literacy i analogi med information literacy. Denna bibliotekarie 
känner framgången i sitt arbete mer ligga i kontakten/mötet med studenten, att förstå 
studenten, studentens behov och också ha förmåga att kommunicera med studenten för en 
riktig problemställning. För att nå denna dimension är också en förståelse för och inblick i 
ämnet en förutsättning. Betraktelsesättet att ”the librarian is an intelligent clerk who can help 
them to find the goods they need”15  är inte ovanligt hos en besökare eller nyttjare, som 
möjligen inte är medvetna om de bakomliggande kunskaperna i det speciella ämnet eller om 
kunskaperna för urval och organisation. Han vet egentligen inte vad en bibliotekarie gör och 
möter honom sällan i sin egentliga yrkesutövning utan i situationer där bibliotekarien 
demonstrerar frukterna av allt bakomliggande arbete, katalogisering och klassifikation, eller 

                                                 
11 Revllei, Carlo (2005) L’assassinat des catalogueures. Bulletin des Bibliothèques de France  t. 50 no 4 s. 13. 
12 Goode, William (1966) s. 39 
13 Arot, Dominique (2000) s. 34 
14 Ibid. S. 35 
15  Goode, William (1966) s. 39 
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lite mer respektlöst, uppsorterande av gammal kunskap, och när han tar fram böcker.  Den 
amerikanska bibliotekariens synsätt kan ge bibliotekariens arbete en ny dimension. 
 
Bibliotekarier har alltid varit benägna att möta, utforska och ta till sig och tillämpa nya 
tekniska möjligheter för att förbättra verksamheten. För att möta och överleva de förändringar 
som informationsåldern för med sig måste bibliotekarien i sitt yrke genomgå två stora 
förändringar, varav den ena är att framhäva och betona samt utveckla färdigheter och 
kunskaper, såsom sociala och kommunikativa färdigheter och den andra är att ytterligare 
utveckla redan existerande tekniska färdigheter och kunskaper inom informationshantering.16 
Fastän informationssfären har förändrats så har bibliotekariens metoder och kompetenser 
förblivit desamma.17 Lynne Brindley, chef vid British Library, beskriver i en artikel hur hon 
vill att framtidens bibliotekarie skall vara: 
 
I need people, including librarians, with higher level of skills and specialisms and who are 
individuals willing to take risks, work in teams, be entrepreneurial, outgoing, manage 
projects, work quickly and approximately, and live in the messey world of the digital, where 
structured processes and procedures are often irrelevant.18 
 
Sammanfattning och slutsats 
Att den förindustrielle bibliotekarien har mycket gemensamt i sina uppgifter och arbete med 
dagens och framtidens bibliotekarier förefaller uppenbart, men tekniker har utvecklats, 
informationsbärande medier har funnit nya material, bokproduktionen har exploderat och 
sätten att publicera sig och sprida information har funnit nya vägar, biblioteksanvändare har 
blivit flera, utbildning och forskning tillhör många. 
 
Grunduppgifterna för en bibliotekarie i förindustriell tid såväl som i nutid  uttrycks bäst med 
de citat som redan använts i texten ovan. Så som jag förstår måste detta också vara den 
framtida bibliotekariens speciella uppgifter. 
 

• Det som framstår som viktigast är att Les bibliothécaires sont au sein de notre société 
des acteurs vivants de la mémoire. Genom historien har det varit viktigt att bevara 
uppgifter om vad som hänt tidigare och därigenom kunna förstå och gå vidare.  

• Det som särskilt utmärker och legitimerar bibliotekariens arbete är arbetet med 
samlingarna och tillgängliggörandet av innehållet för dem som behöver ,   le coeur 
même et la justification de leur métier.. [är] .. les collections et l’accès à leur contenu, 
detta naturligtvis oavsett vilket medium som är informationsbärare i samlingarna. 

• Reduce the anonymity of books – dessa enkla ord, med den mångfald av betydelser 
som kan inbegripas sammanfattar för mig mycket väl det som en bibliotekarie bör 
ägna sig åt. Det är inte nödvändigt att tolka bok som papper med skrift utan den kan 
lika väl vara digital. Det är innehållet och åtkomsten av innehållet som är huvudsaken.   
Att bedöma böcker efter dess innehåll vid urval  och förvärv framhölls som speciellt 
viktig i Gabriel Naudés bok.  

 
Kataloger av universell karaktär. 
De medel som en bibliotekarie använder sig av idag är detsamma för flera hundra år sedan. 
Platina gjorde kataloger över Vatikanens handskrifter. Före det hade det också funnits 
kataloger. Gabriel Naudé uppmanade redan 1627 till kopiering av alla kataloger som man 
över huvud taget kunde få tag på för att kunna få kunskap om var en bok fanns och för att 

                                                 
16   Baruchson-Arbib, Shifra, Bronstein, Jenny (2002). S. 398. 
17   Ibid. s. 398.  
18   Brindley, Lynne (2001) s. 6 
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kunna bygga upp ett utbyte. Ämnesbibliografier eller ämneskataloger fanns också i tankarna 
hos Naudé likväl som hos Leibniz och många med dem på 1600-talet. Målet var för dem en 
universell katalog. Detta har nutidens bibliotekarier gemensamt med den förindustrielle 
bibliotekarien, strävan efter den universella katalogen. Den tekniska utvecklingen har fört oss 
mycket närmare målet. Tanken är densamma. 
 
Undervisning 
Redan hos Gabriel Naudé finns uppgiften att bibliotekarien skall vara närvarande i biblioteket 
och vägleda dem som behöver hjälp. Intressant blir det också när universitetet i Strasbourg i 
sina statuter föreskriver att bibliotekarien ska vägleda och undervisa studenter i vilka böcker 
och skrifter som finns inom det ämnesområde som studenten ägnar sig åt. Det kräver 
kunskaper hos bibliotekarien både i och om ämnet samt en gedigen kunskap om vad som de 
facto finns i biblioteket och att i övrigt tillgå. Denna början till undervisning av studenter 
fördes vidare av Cotton des Houssayes vid Sorbonne i Paris och vi vet idag hur mycket som 
ägnas åt att ge eller förmedla informationskompetens till studenter. 
 
Kunskaper 
Den förindustrielle bibliotekarien var oftast en lärd man med någon specialitet. Gabriel Naudé 
var medicinare, Leibniz hade doktorsgrad i juridik och Cotton des Houssayes var teolog. 
Deras språkkunskaper var omfattande och det var nödvändigt att behärska de klassiska 
språken, latin, grekiska, hebreiska, och samtidigt kunna något eller några av de moderna, 
tyska, franska, italienska, spanska och engelska.  
 
Personlig reflektion för framtiden 
Vilka kunskapsfält skall en bibliotekarie behärska för att kunna kalla sig bibliotekarie? Vi vet 
inte detta, därför kan i princip var och en som arbetar inom biblioteksväsendet kalla sig 
bibliotekarie, ty några specifika och unika kunskaper krävs inte idag med den totala bredden 
som ”bibliotekarien” skall omfatta i sin yrkesutövning. Det verkar ibland som om det ofta kan 
reduceras till att gå igenom hur den lokala katalogen fungerar och var i bibliotekslokalen en 
bok står eller en tidskrift är placerad. Möjligen kan bibliotekarien också hämta gamla böcker 
från magasin och åter ställa dem tillbaka i sina hyllor när de återlämnas till biblioteket.  
 
Det finns en gemensam kärna i bibliotekarieyrket som förenar dåtid och nutid. Utöver det har 
tillkommit specialiteter representerade i de olika bibliotekstyperna som vi möter och som 
finns uppräknade ovan. En bibliotekarie kan svårligen växla mellan dessa typer av bibliotek 
med de speciella kunskaper som respektive område kräver. I detta sammanhang är 
bibliotekarien inte olik läkaren, som har en gemensam medicinsk grund och därutöver 
specialiseringar. Att vara generalist blir allt svårare. 
 
Under lång tid har en bibliotekarie inte behövt vara ämnesspecialist. Fordom anförtroddes 
bibliotekariesysslan oftast åt en professor eller annan lärd person, som förutom sitt ämne även 
kunde flera språk. Att behärska de klassiska språken är idag sällsynt men otroligt värdefullt. 
Av de moderna språken är engelskan det förhärskande och mest utbredda. Men detta räcker 
inte. Vi möter inte bara engelsktalande i vår vardag även om de som bestämmer om den 
svenska högskolan tycks tro det, ty idag finns krav på att kurser skall hållas på engelska vid 
svenska lärosäten i internationaliseringens namn för svenska såväl som för utländska 
studenter. Inte på något annat språk. Många fler utbildar sig och utbyten mellan länder och 
språkområden är mycket vanliga. Engelskan dominerar förvisso, men andra moderna språk är 
representerade och därför finns ett stort behov av kunskaper i dem. Engelskan reducerar inte 
bara tillgängligheten till högskolan utan det medför också att litteratur på andra språk 
åsidosätts. Vi kan inte vara alldeles säkra på att det alltid är den bästa litteraturen som finns på 
engelska.  
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Att äga kunskaper i flera språk och att ha en ämnesspecialitet när man väljer 
bibliotekariebanan förefaller mig vara både det bästa och det mest önskvärda som 
inträdesbiljett.  Precis som förr i tiden. 
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