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BarnBiblioteksCentrum BBC  - ett resurscenter för 
barnbiblioteksfrågor 
Kultur i Väst Regionbiblioteket har tagit initiativ till bildandet av Barnbibliotekscentrum. 
 
Verksamhet riktad till barn och unga är högt prioriterad i alla sammanhang. I Västra 
Götalandsregionens prioriterade mål såväl som i Kultur i Väst uppdrag är denna verksamhet 
uppmärksammad och särskilt angelägen. Idag ändras barns medievanor i snabb takt. Dataspel 
och nya tjänster för barn på Internet tar mer av barnens tid på bekostnad av bl a lek och 
läsning. Om detta är en positiv eller negativ utveckling råder det olika meningar. Oavsett vad 
vi tycker så är detta ändå verklighet och något som alla måste förhålla sig till.  
 
Regionbiblioteket arbetar både med nationella (Barnens Bibliotek, Barnbokskatalogen) och 
regionala uppdrag för att utveckla barnbiblioteksverksamheten och för att hitta nya vägar för 
förmedlingsarbetet. Ibland kan det vara svårt att få en samlad bild av vad vi gör därför vill vi 
satsa på denna centrumbildning. Målsättningen med BBC är dels att samla våra egna resurser 
och göra dem tydligare och synligare för kommunerna i regionen, men också att bli ett 
nationellt resurscenter för barnbiblioteksfrågor och samverka med andra aktörer inom fältet. 
 
Vad kännetecknar ett bra barn- och ungdomsbibliotek?  Vem bestämmer om utvecklingen av 
desamma? Finns barnbiblioteksverksamhet med i kommunen biblioteksplan? Vad har 
skönlitteraturen för roll i dagens barnbibliotek? Barn och unga är en prioriterad målgrupp i 
såväl statliga, regionala som kommunala styrdokument, men avspeglas det verkligen i 
beslutsprocessen? Barnbiblioteken behöver skapa och renodla en egen profil och hitta ett eget 
och tydligare förhållningssätt gentemot barn och ungdomar, men också mot sina 
samarbetspartners. Vad vill vi? Vad kan vi erbjuda? Målsättningen med etablerandet av ett 
Barnbibliotekscentrum är att skapa ett resurscenter där denna typ av frågor får en hemvist, kan 
debatteras och belysas.  Utvecklingsfrågor, utbildningsfrågor, fortbildningsfrågor 
forskningsfrågor är centrala när vi diskuterar BBC. 
 
Syftet med BBC är att stärka och främja utvecklingen av barnbiblioteksverksamhet regionalt 
och nationellt och att samverka med andra aktörer på fältet. Målen är att  

• Skapa en omvärld kring barnbiblioteken 
• Stärka och utveckla yrkesrollen  
• Samla diskussionen om barnbiblioteksverksamhet och dess utveckling 
• Dokumentationscentrum av forskning, uppsatser i ämnet 
• Vara opinionsbildare, lobbare  
• Främja specialistutbildning, fortbildning, kompetensutveckling inom professionen 
• Skapa publikation – debatt- och informationsskrift på nätet (ev. också i tryck) 

 
 
Ett nationellt nätverk har etablerats med representanter från läns/regionbibliotek, kommunala 
bibliotek, Svenska Barnboksinstitutet, Svensk Biblioteksförening, BHS och Kulturrådet. På 
vårt första möte gjordes en inventering av frågor som står högt på agendan och en arbetsgrupp 
bildades. Arbetsgruppen, med representanter från Kultur i väst, Borås stadsbibliotek, 
Göteborgs stadsbibliotek, Navet (Sjuhäradsbygdens Science center) och BHS, fick i uppdrag 
att vaska ut tydliga spår som går att följas upp. Några av de spår som var tydliga var 
barnbibliotekarierollen, barnbibliotekarieutbildning, barns perspektiv respektive 
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barnperspektiv. Annat som kom upp var barnbibliotekets kärnvärden, biblioteket som 
mötesplats och barns egna val. 
Arbetsgruppen kallade nätverket till en andra träff i form av en workshop där vi valde att 
fokusera på ett av de spår som tydligt synts i tidigare diskussion: temat 
barnbibliotekarieutbildning/fortbildning för barnbibliotekarier. Synpunkterna från 
workshopen har förmedlats till BHS.  BBC:s arbetsgrupp fortsätter att fördjupa sig i spår som 
identifierats och kommer att bjuda in till fler workshops. 
  
BBC är inte ett projekt, det är en verksamhet som just påbörjats. Vi är inne i en process som 
vi hoppas många vill följa med oss i. 
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