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Varför vill ingen bli barnbibliotekarie i Bruksfors?

Två artiklar i DIK-forum nr 17/00 av Christina Stålnacke ” Från
humanism till barbari”  samt Peter Almerud ” Bibliotekarie i
webbranschen”  skulle kunna vara utgångspunkt för att belysa en
intressant debatt som finns inom bibliotekariekåren.De unga,
nyutbildade bibliotekarierna undviker att söka jobb inom den
kommunala sektorn och fr a i de mindre kommunena. Medan ett
bibliotekariejobb i upplysningsdisken  på Göteborgs
Stadsbibliotek lockar 250 sökande vill knappast någon arbeta
med uppsökande verksamhet i en mindre kommun.Jag har sett
tendenser till att professionen börjat moralisera kring dessa
frågor. Jag tror man måste försöka analysera problemen och jag
vill i mitt seminarium  föra en dialog kring följande
frågeställningar:

1.” Bruksfors”  står som symbol för det svenska brukssamhället
som gått i graven  och industrisamhället som genomgår en stor
strukturomvandling.Hur påvekar det den kommunala
ekonomin,strukturen och organisationen? Sverige har
internationellt sett starka, självständiga kommuner med egen
beskattningsrätt och ansvar för stora samhällsåtaganden.
I den kommunala samhällsplanering vi sett under 1900-talets
senare hälft har utgångspunkterna varit att se  de ca 280
kommuner som finns i landet som likvärdiga aktörer; uppdraget
för Stockholms och Malmö kommuner har varit i princip detsamma
som för Hällefors och Timrå.
Kan en sådant betraktelsesätt fortsätta när befolkningen
alltmer koncentreras till vissa storstadsområden? En
analysgrupp knuten till regeringen menar att om några år har vi
3 typer av kommuner i Sverige; ca 100 som växer och expanderar
av egen kraft, 100 som fungerar hyfsat  och klarar av de
samhällsåtaganden man lagt på den kommunala nivån och ca 100
som endast överlever som självständiga kommuner med hjälp av
” Robin Hood-skatter”  från de övriga mer livskraftiga
kommunerna eller med andra typer av bidrag.Hur påverkas den
kommunala biblioteksstrukturen av ett sådant scenario?

2.Generationsskiftet inom politiken.

De svenska folkbiblioteken har haft  en stark förankring hos
den politikerkår som fostrats inom folkbildningen. Dessa män



och kvinnor har redan gått i pension eller kommer så att göra
inom en snar framtid.Det värdesystem i vilket de kommunala
biblioteken haft sin förankring går med denna  politikerkår  i
graven tillsammans med brukssamhället.Diskussionen om
folkbibliotekens framtid kan ej självklart föras till den
kulturpolitiska sfären, eftersom de har sin förankring också i
utbildningspolitiken och informationspolitiken.Beror bristen på
politisk diskussion om de kommunala biblioteken på
generationsskiftet i politikerkåren? Kan bristen på politiskt
intresse för biblioteksfrågor också  bero på att institutionen
inte längre har någon naturlig hemvist i den kommunala
organisationen?Kan man finna svaren på dessa på dessa frågor på
hemmaplan eller måste man ta sin  utgångspunkt i de stora
frågorna  som präglar vår tid;
globaliseringen,informationsteknikens effekter på
samhällsapparaten och krisen inom den representativa
demokratin?
Följande skrifter tycker jag är intressanta att ta med i
diskussionen:
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