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Abstract This thesis aims to study the impact of the transition from
communism to democracy on the public libraries in Poland. The
central areas of study are changes in: the organisation of the
public library system, the role of the public library in society,
the librarian’s daily work and job situation and collection
development. The thesis is based on qualitative interviews with
public librarians, public library managers and researchers in
Warsaw, 7RUX��DQG�*GD�sk. The theoretical background
consists of chapters outlining thoughts on democratic and
communist library ideas and public libraries’ responses to a
changing society.

The results show that the public library system has been affected
by two major decentralisation reforms in Poland, leaving the
libraries in the care of local governments. This has led to serious
financial problems. The libraries have lost their former political
function. Our informants however claim that the role of the
public library has always been the same; to meet the needs of
the readers. Today focus is on satisfying the needs of the
growing amount of students. In the librarians’ job situation there
has been a shift from security, passivity and little need for
responsibility to unemployment and a demand for activity and
personal initiatives. The most significant changes for the public
libraries, resulting from the political reforms, can be found in
their collections and acquisition. The abolishment of censorship
and the opening of the market have made it possible for the
libraries to create their own independent profile.
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1 Inledning

Vi bär alla med oss bilden av jublande människor på gatorna vid Berlinmurens fall
1989. I Sverige har vi försetts med riklig information om de politiska förändringarna i
Östeuropa, om hur fria val har ersatt det kommunistiska styret och om övergången från
planekonomi till marknadsekonomi. Men vad har hänt med kulturen? På Bok- och
biblioteksmässan 1999 bevistade vi ett seminarium där en kvinna från det ryska
biblioteksväsendet initierat berättade om hur den politiska censuren har ersatts av
ekonomisk censur. Många frågor väcktes hos oss och vi insåg att vi efter drygt ett års
studier i biblioteks- och informationsvetenskap är väl bekanta med de nordiska och även
de engelska och amerikanska biblioteken, men att vi knappast vet något alls om
biblioteksverksamheten i östra Europa eller andra delar av världen. I spekulationer om
vad som hänt med biblioteken i det forna Östeuropa under det senaste decenniet
föreställde vi oss enorma förändringar för personalen och i bestånd när biblioteken
skulle förvandlas från propagandaenheter till informationscentraler. Varje tankegång
slutade dock med ett stort frågetecken, ser det kanske helt annorlunda ut? Vår
nyfikenhet växte.

Från att ha varit intresserade av problematiken i hela det forna Östeuropa bestämde vi
oss för att fokusera på ett land, Polen. Polen är det land där förändringsprocessen
startade och den marknadsekonomiska framgången är som tydligast.1 Trots stora
problem är Polen en relativt stabil demokrati som inte skiljer sig alltför markant från
Sverige och övriga västeuropeiska länder. Polen ligger mycket nära vårt eget land, en
resa dit är möjlig även utan stora ekonomiska och tidsmässiga resurser. Vår första
litteratursökning om bibliotek i östra Europa resulterade i mest material om polska
förhållanden och vid genomläsningen av detta fann vi en rad intressanta aspekter som vi
ville veta mer om. Något som starkt bidrog till att vi valde att studera den polska
situationen var att Magnus Torstensson, lärare vid Bibliotekshögskolan, gjort
studiebesök i Polen och har en del kontakter i landet.

1.1 Problemformulering

Vi tänker oss att folkbibliotek utvecklas i samverkan med det omgivande samhället. I
Sverige har samhället under de senaste decennierna genomgått en kontinuerlig och
relativt stillsam förändring. Det politiska skiftet i Polen innebar däremot en plötslig och
dramatisk samhällsförändring. Folkbiblioteken kan knappast undvika att påverkas, men
blir den djupgående politiska omvandlingen startpunkten för en lika omfattande
förändring för folkbiblioteken?

1.2 Syfte och frågeställningar

Vårt syfte är att undersöka hur några av de polska folkbiblioteken har påverkats av
övergången från kommunistiskt till demokratiskt styre i landet. Vid beskrivningen av
den förändringsprocess som folkbiblioteken genomgår lägger vi tyngdpunkten på
förändringar initierade av den politiska utvecklingen, men även utvecklingstendenser av
allmän karaktär inom biblioteksvärlden kommer att beröras.
Våra frågeställningar är:

                                                          
1 Swiecicki, Jakub, Från plan till marknad: priset för reformerna i öst, 1995, s. 16



• Vilka förändringar har skett i det övergripande folkbibliotekssystemets organisation
och hur har dessa påverkat de undersökta folkbiblioteken?

• Hur upplever folkbibliotekarierna att bibliotekets roll i samhället har förändrats?

• Hur ser folkbibliotekariernas arbete och arbetssituation ut idag jämfört med under
kommunisttiden?

• Vad har den politiska omvälvningen inneburit för folkbibliotekens bestånd och
inköpsarbete?

Vi arbetar utifrån en relativt bred definition av begreppet politisk förändring. Förutom
övergången från ett kommunistiskt enpartistyre till parlamentarisk demokrati inbegriper
denna definition även de sociopolitiska effekterna, såsom marknadsekonomi, öppna
gränser, decentralisering och upphävandet av censuren.

Den andra frågeställningen ovan behandlar folkbibliotekens roll i samhället. Vi vill
undersöka vad respondenterna anser vara folkbibliotekens mest övergripande uppgifter
och vilken funktion de tycker biblioteket har i samhället. Vi tänker oss att
folkbiblioteket kan ses som ett centrum för till exempel kultur, information,
underhållning eller utbildning.

1.3 Avgränsningar

Vi har i vår uppsats valt att koncentrera oss på folkbibliotek och inte skol- eller
forskningsbibliotek. Bibliotek som är knutna till undervisning har en klarare definierad
funktion i samhället. Folkbibliotekens dilemma är deras mycket diversifierade uppgifter
och att de ska tillfredsställa alla kategorier i samhället. Forskningsbiblioteken har också
på grund av sponsring en ganska trygg ställning i Polen.2 Trots detta ingår ett integrerat
folk- och skolbibliotek i vår undersökning, orsaken är att vår kontaktperson gjorde
urvalet åt oss. Uppsatsens tyngdpunkt ligger på folkbiblioteksverksamhet för vuxna,
men ett flertal av de undersökta biblioteken har både barn- och vuxenavdelningar.

Bilden av vad de politiska förändringarna i Polen har inneburit för folkbiblioteken
förmedlas till oss inifrån, från bibliotekarierna. Det är deras upplevelser och åsikter som
utgör grunden i vår uppsats. De flesta texter vi använder oss av är också skrivna av
företrädare för biblioteksvärlden. Hur biblioteksbesökarna har upplevt de förändringar
som folkbiblioteken har genomgått det senaste decenniet är också intressant. Eftersom
det är nödvändigt med en begränsning har vi dock bestämt oss för att inte ta upp denna
aspekt. Vår brist på kunskaper i det polska språket skulle innebära stora problem vid
intervjuer med oförberedda biblioteksbesökare.

1.4 Metod

Tillvägagångssättet vid insamlandet av information är kvalitativa intervjuer utförda i
Warszawa, *GD�VN�RFK�7RUX��L�3ROHQ��9nUD�UHVSRQGHQWHU�lU�IRONELEOLRWHNVFKHIHU�
folkbibliotekarier och andra biblioteksanställda. Vi har besökt och gjort observationer

                                                          
2 Bialecka, Mirka, ”40% av de polska folkbiblioteken på väg att försvinna”// Biblioteksbladet, 1991:9, s. 291



på nio folkbibliotek. Vi har utfört ytterligare tre intervjuer med forskare vid Institutet
för böcker och läsare. Sammanlagt har vi intervjuat 15 personer. Intervjuerna varierar i
längd och i några fall rör det sig snarare om informella samtal.

Den kvalitativa intervjumetoden innebär att intervjun är relativt öppen till sin karaktär.
Steinar Kvale beskriver metoden i Den kvalitativa forskningsintervjun: ”En kvalitativ
forskningsintervju söker täcka både det faktiska planet och meningsplanet. /…/ Det är
nödvändigt att lyssna både till de direkt uttalade beskrivningarna och innebörderna och
till vad som sägs mellan raderna.”3 Intervjufrågorna i den kvalitativa intervjumetoden är
oftast inte exakt formulerade, utan syftar snarare till att respondenten ska kunna berätta
öppet och resonerande kring ett ämne. Intervjuaren har även möjlighet att ställa
följdfrågor för att få respondenten att utveckla en tanke, eller för att försäkra sig om att
det inte föreligger något missförstånd. Den kvalitativa intervjumetoden passar bra för
vår undersökning, eftersom varken vi eller våra respondenter använder våra respektive
modersmål. Trots att man inom den kvalitativa metoden snarare utgår från en
intervjumall än färdigformulerade intervjufrågor har vi till en viss del bortsett från detta.
Vi har för att underlätta för våra polska respondenter i förväg skickat en del
färdigformulerade frågor för att de ska ha möjlighet att förbereda sig och tänka över hur
de ska kunna svara på engelska (se bilagor 1 & 2). I vissa fall har detta varit en
förutsättning för att de skulle ställa upp. Tillsammans med dessa intervjufrågor bifogade
vi även en kort presentation av ämnet för vår studie så att de bibliotekarier vi skulle
intervjua skulle få en förståelse för syftet med intervjun. Mats Ekholm och Anders
Fransson pekar just på vikten av att i förväg delge sina intervjurespondenter syftet med
studien i texten Praktisk intervjuteknik. De menar att detta minskar risken för
missförstånd och att respondenterna därigenom är mer förstående inför varför en viss
fråga ställs.4

Även om vi i förväg hade skickat några färdigformulerade frågor till våra respondenter,
påminde våra intervjuer oftast om en diskussion eller ett samtal. Våra respondenter
började ofta tala själva kring ämnet, vi ställde följdfrågor, bad om förklaringar och kom
själva med kommentarer. De färdigformulerade frågorna utgjorde en mall som vi
återkom till för att försäkra oss om att vi hade täckt de ämnen vi var intresserade av. Vi
valde att spela in intervjuerna på band, eftersom detta också underlättade för oss att
lyssna koncentrerat på engelskan.

Någonting som vi inte var förberedda på var att vi vid en del intervjutillfällen fick
använda oss av tolkningshjälp. De personer som tolkade åt oss var dock själva
biblioteksanställda och vi hade därför inga problem med terminologi. Tyvärr innebär
användandet av tolk vid ett intervjutillfälle att det som respondenten säger filtreras
genom en annan person. I vissa fall fick vi känslan av att inte riktigt allt som sades
översattes, utan att tolkarna valde att endast återge kärnpunkten i uttalandet. Detta är
naturligtvis beklagligt då vi var intresserade av att höra hur just de folkbibliotekarier
som vi träffade uttryckte sig. Vid ett tillfälle när vi besökte ett mindre bibliotek följde
chefen för provinsbiblioteket med som tolk, och vi är medvetna om att hennes närvaro
kan ha haft en viss hindrande inverkan på vår respondent. På vissa ställen som vi
besökte blev vi väldigt generöst mottagna som gäster och det kändes som en form av
representation från bibliotekets sida. Den gästfrihet vi möttes av gjorde att vi ibland
tyckte att det var svårt att ställa vissa frågor och att vi fick vara mera försiktiga i
kontakten med respondenterna. Självfallet var detta inte en helt positiv situation för vår
                                                          
3 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, s. 36
4 Ekholm, Mats & Fransson, Anders, Praktisk intervjuteknik, 1992, s. 18



studie, men vi tycker ändå att vi lyckades få ut värdefull information från alla vi träffade
och alla bibliotek vi besökte.

I samband med våra besök på de polska folkbiblioteken har vi också visats runt i
bibliotekslokalerna och fått mer allmän information om samlingar, öppettider, antal läs-
och studieplatser och så vidare. Vi har dessutom själva genomfört observationer av
lokalerna, verksamheterna, personalen och besökarna. Vi tyckte att det var viktigt att
göra observationer för att få ett helhetsperspektiv på den information som framkom vid
intervjuerna, och för att kunna presentera folkbiblioteken för läsarna.

Det faktum att ingen av oss varken förstår eller talar polska har lett till att vi själva inte
kunnat ansvara för urvalet av respondenter efter några speciella kriterier. Vi skickade
e-mail och fax lite på vinst och förlust till folkbibliotek i olika polska städer och efter en
rad problem lyckades vi etablera kontakt med folkbiblioteken i Warszawa, *GD�VN�RFK
7RUX���,QWHUYMXHUQD�KDU�RUJDQLVHUDWV�DY�NRQWDNWSHUVRQHUQD�Sn�GHVVD�ELEOLRWHN��9L�KDGH
inte heller ursprungligen förstått hur problematiskt det faktiskt skulle bli att hitta polska
folkbibliotekarier som behärskar engelska och hur samarbetet med våra kontaktpersoner
lätt kunde leda till missförstånd. Avståndet mellan oss själva och våra kontakter har
ibland också varit en försvårande faktor. Att enbart hålla kontakt via post, fax och i
vissa fall e-mail har vi nu lärt oss tar tid och kräver en helt annan form av tydlighet än vi
är vana vid.

Vi är medvetna om att vi inte, då vi inte själva lever i Polen, har en tillräcklig inblick i
och förståelse för landets historia, traditioner och kultur för att kunna ge en heltäckande
och absolut tillförlitlig bild av de polska folkbiblioteken. Vi är som
bibliotekariestuderande från Sverige präglade av de svenska förhållandena på
folkbibliotek och detta tar vi naturligtvis med oss in i vår undersökning och uppsats.
Kvale talar om att en god intervjuare ska vara nyfiken och förutsättningsmedveten,
vilket innebär att hon ska vara ”kritiskt medveten om sina egna förutsättningar”.5 Vi har
under hela uppsatsarbetets gång haft som ambition att försöka hålla detta i vårt
medvetande. Den information vi har utvunnit från vår undersökning är på intet sätt så
omfattande att vi kan ge en heltäckande, generell bild av de polska folkbibliotekens
situationen. Vår ambition är snarare, i enlighet med vår kvalitativa ansats, att ge en bra
bild av de besökta folkbiblioteken och förmedla de uppfattningar som delgivits oss av
respondenterna.

1.5 Analysverktyg och litteratur

Inledningsvis presenterar vi kort uppsatsens analytiska redskap, som vidareutvecklas i
senare kapitel. Därefter följer en redogörelse för den litteratur som behandlar situationen
i Polen och som vi har använt oss av i bakgrundskapitel och i analysen.

Som utgångspunkt i analysen av det empiriska materialet använder vi oss av texter som
behandlar folkbiblioteks delaktighet i och anpassning till det omgivande samhället. I
kapitel 4 presenterar vi några författares teorier och modeller som vi finner meningsfulla
att applicera på vårt empiriska material. Här beskrivs också situationen för folkbibliotek
i länder, som i likhet med Polen, har genomgått stora politiska förändringar under det
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senaste decenniet. I analysen återkommer vi till dessa exempel och gör en jämförelse
med situationen i Polen.

Ytterligare en teoretisk bakgrund utgörs av en beskrivning av tankar om biblioteket i ett
demokratiskt respektive ett kommunistiskt samhälle. I kapitel 3 skildras idéer om
folkbibliotekets roll i en demokrati, främst utifrån ett amerikanskt och västeuropeiskt
perspektiv. Tankar, till exempel om biblioteken som verktyg i propagandaarbetet, som
haft stor betydelse för biblioteksverksamheten i framför allt Sovjetunionen, men även i
andra kommunistiska samhällen presenteras. Dessa avsnitt behandlar inte situationen i
Polen och vi vill på intet sätt hävda att de polska folkbiblioteken före 1989 styrdes helt
enligt sovjetkommunistiska biblioteksideal eller att de efter de politiska förändringarna
fundamentalt förändrade sin verksamhet och började fungera som demokratiska
informationscentraler. Däremot vill vi använda oss av dessa biblioteksidéer i vår analys
av det empiriska materialet och se om vi kan urskilja tendenser som pekar i den ena
eller den andra riktningen.

En viktig källa till det kapitel som tecknar bakgrundsbilden av Polen, både vad det
gäller historia och nutid, har varit Kristian Gerner, docent i historia och forskare i
Östeuropas kultur och samhällsliv. Gerner är författare till Centraleuropas historia och
Centraleuropas återkomst, och han har även bidragit med texten ”Polen och Ungern i
det nya Europa” i samlingsverket Östeuropa: länder på skilda vägar. Vi har också haft
användning av ett antal tidnings- och tidskriftsartiklar, främst skrivna av Jakub
Swiecicki, redaktör vid Utrikespolitiska Institutet.

Mycket av det material som behandlar polska folkbibliotek och de förändringar de har
genomgått i och med demokratiseringen går vi miste om eftersom vi inte kan läsa
polska. Vi har inte funnit några monografier på svenska som behandlar vårt ämne, men
det finns ett fåtal samlingsverk på engelska. I inledningen till ett av dessa finns ett
mycket talande citat: ”Little is known about Polish Librarianship in English speaking
countries – and particularly about the changes that are taking place since 1989.”6 Efter
omfattande litteratursökningar är vi benägna att hålla med och vi kan också konstatera
en brist på svenskspråkigt material som behandlar situationen för de polska biblioteken.

Modern Libraries and Librarianship in Poland, redigerad av Maria Kocójowa och
Alicja Altenberg, från 1995 är ett av dessa samlingsverk som har fungerat som en bra
introduktion till ämnet för oss eftersom en rad aspekter av de polska biblioteken
behandlas där. Det bidrag vi har använt oss av i uppsatsen är ”Public Libraries in Poland
(Part 1)” av Jadwiga Kolodziejska, som sammanfattar den polska bibliotekshistorien
fram till tidigt 1990-tal.

Kocójowa har dessutom tillsammans med Wojciech Zalewski redigerat Libraries in
Europe’s Post-Communist Countries: their International Context, där ett antal polska
bidrag från en internationell konferens som hölls i Kraków 1995 finns samlade. Jacek
Wojciechowski skriver om de polska folkbibliotekens utveckling under 1990-talet och
berör bland annat folkbiblioteks- och fjärrlånesystemet. Krzysztof Zamorski diskuterar
demokratiseringsprocessen i Polen och bibliotekens delaktighet i denna.

Vi har av våra kontaktpersoner i Polen fått tips på ytterligare några titlar på engelska
som skulle ha varit av intresse för oss, men dessa har dock varit omöjliga att belägga.
Bristen på monografier kompenseras av en stor mängd spännande artiklar. Dessa har
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varit mycket användbara i såväl tecknandet av bakgrundsbilden som i analysen av det
empiriska materialet. En viktig källa har varit tidskriften Polish Libraries Today, som
har utkommit med ett tjockt nummer vartannat år sedan 1991. Utgivare är
Nationalbiblioteket i Warszawa och författarna är företrädare för polskt biblioteksväsen.
Artiklarna är långa och informationsrika, ofta analyserande och översatta till engelska
av professionella översättare. Några av artikelförfattarna har också publicerats i
internationell press.

Artiklarna i Polish Libraries Today som vi har använt oss av är skrivna främst utifrån
det förändrings- och utvecklingsperspektiv som den politiska omvälvningen 1989
medförde för de polska biblioteken. De berör frågor om bland annat ekonomi, ansvar,
bibliotekssystemet, läsvanor, litteraturinköp, automatisering, Internet och
bibliotekarieutbildningen. Några viktiga skribenter är Jerzy Maj, Janusz Ankudowicz
och Witold Adamiec, alla forskare verksamma vid Institutet för böcker och läsare i
Warszawa. Två andra medverkande är Jan :R áRV]��VWlOOI|UHWUlGDQGH�FKHI�I|U
Nationalbiblioteket och Ivor Kemp, brittisk biblioteks- och informationskonsult.

En viktig informationskälla i vår uppsats är Jadwiga Kolodziejska, chef för Institutet för
böcker och läsare, som har lång forskningserfarenhet när det gäller läsvanor och
bibliotek. Hon har bidragit med artiklar i en rad tidskrifter, däribland Polish Libraries
Today, där hon skriver om den utveckling det polska kulturlivet och speciellt
folkbiblioteken har genomgått det senaste decenniet. Kolodziejska är en av
informanterna i vår uppsats och Institutet för böcker och läsare presenteras närmare i
kapitel 5, ”Informanter, respondenter och besökta bibliotek”.

Det har i svenska och danska tidskrifter publicerats en del artiklar om polska
folkbibliotek, varav ett fåtal har varit av relevans för oss. De flesta är från 90-talets
första hälft och beskriver hur krisartad och problematisk situationen var då. De nordiska
artiklar vi främst använder oss av är skrivna av den danska bibliotekarien Elsebeth
Kristensen och Mika Larsson, svensk kulturjournalist och före detta kulturattaché i
Warszawa.

1.6 Disposition

Som ramverk till de empiriska studierna återfinns i kapitel 2 en bakgrundsbeskrivning
av Polens historia, politik, ekonomi, kultur och biblioteksväsen grundad på
litteraturstudier.

Kapitel 3 utgörs av ett teoretiskt avsnitt om demokratiska respektive kommunistiska
biblioteksidéer.

I kapitel 4 presenteras teorier om hur folkbibliotek samspelar med det omgivande
samhället. Vi tar även upp några artiklar som utgår från andra länder än Polen och
handlar om hur folkbiblioteken har påverkats av stora omvälvningar i samhället.

På de mer teoretiska delarna följer redovisningen av de resultat som framkommit genom
empiriska studier på plats i Polen. I kapitel 5 presenterar vi kortfattat våra informanter
och respondenter. Vi förmedlar också den bild vi har fått av de besökta biblioteken
genom observationer.



Kapitel 6 innehåller de uppgifter och tankar som delgivits oss under intervjuerna. Vi har
ordnat intervjusvaren i delkapitel som utgår från frågeställningarna.

I kapitel 7 återfinns analysen av det empiriska materialet och en avslutande diskussion
kring syfte och frågeställningar.

Uppsatsen sammanfattas i kapitel 8.

2 Polen

Detta kapitel grundas på litteraturstudier och ger en överblick över Polens historia och
nutid. Inledningsvis redogör vi för den politiska historien och dagens politiska och
ekonomiska läge. Därefter följer en sammanfattning av Polens kulturliv och litterära
kretslopp under kommunisttiden och idag. Avslutningsvis beskriver vi hur
biblioteksväsendet historiskt har utvecklats och presenterar lite siffror som visar hur
folkbibliotekens antal och popularitet har förändrats under 1990-talet. De delar som
berör folkbiblioteken idag och under kommunisttiden behandlas utförligare i kapitel 6,
”Redovisning av det empiriska materialet”.

2.1 En nation utan självständighet

Den polska staten har delats och befunnit sig under främmande styre en rad gånger
genom historien. Trots detta har medborgarnas känsla för det polska aldrig försvunnit,
polackerna har av tradition en stark nationell identitet. 1795 delades Polen mellan
Preussen, Ryssland och Österrike.7 Polen återuppstod som självständig stat igen först
efter Första Världskrigets slut 1918 som ett resultat av att de tyska, ryska och
österrikiska kejsardömena stod som förlorare i kriget. Landet fick erfara en kort period
av självständighet fram till nazisternas ockupering hösten 1939.8 Efter Andra
Världskriget förlorade Polen ännu en gång sin chans till frihet när de blev en del av
Östeuropa, vilket var en politisk beteckning på det stora område i Europa som
införlivades i det sovjetiska systemet. Detta innebar ett kommunistiskt enpartistyre och
övergång till planhushållning. Kristian Gerner talar i Centraleuropas återkomst om hur
de östeuropeiska länderna var såväl politiskt, socialt, ekonomiskt, språkligt och
kulturellt tydligt heterogena innan de kom att bli en del i det sovjetiska väldet. Sovjets
tanke var att dessa länder skulle likriktas och centraliseras på alla områden.9 Detta tog
sig många uttryck, exempelvis tvångskollektiverades de polska bönderna, industrierna
övergick i statlig ägo och ryskundervisningen blev obligatorisk i skolan .10 Efter Stalins
död 1953 och Chrusjtjovs maktövertagande avstaliniserades Sovjetunionen. Detta
innebar för Polen att landet inte längre var tvunget att ”slaviskt kopiera allt sovjetiskt”.11

Som sovjetisk lydstat skilde sig Polen, tillsammans med Ungern, från de andra staterna
genom att mer öppet och ambitiöst göra motstånd mot det sovjetiska:
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Ungern och Polen blev de mest motspänstiga och subversiva elementen
i sovjetblocket helt enkelt därför att flertalet människor med polska och
ungerska som modersmål, vare sig de var kommunister eller inte,
betraktade allt ryskt som ytterligt främmande och definitivt inte
upplevde de sovjetiska trupperna i landet som frihetens väktare.12

Detta befästs dessutom från polskt håll i en artikel av Jadwiga Kolodziejska där hon
hänvisar till en polsk artikel ur tidskriften Tygodnik Powszechny skriven av Krystyna
Kersten. Kersten menar att den kommunistiska ideologin i Polen endast var en kulturell
yta, den penetrerade inte ner i medborgarnas medvetande utan förblev en del av den
officiella världen.13

2.2 Frigörelse

Polen var såväl militärt som politiskt besegrat av ryssarna, men polackerna var inte
krossade. Under såväl 1960- som 70-talet präglas klimatet i Polen av försök till
förändring. Protester och demonstrationer med studenter och arbetare vid varv och
industrier slogs visserligen ned med våld, men Gerner menar att det var här som
grunderna lades för en organisering av arbetarna och en motståndsrörelse av
intellektuella. En avgörande roll i oppositionens protester utgjordes av
fackföreningsrörelsen Solidaritet. Rörelsen legaliserades faktiskt av kommunistpartiets
ledning under en kort period 1980-81, då partiet efter stora strejker inte längre visste
vad det skulle göra åt arbetarnas protester.14 Solidaritet arbetade hårt för sociala och
ekonomiska reformer medan regeringen gjorde motstånd. Efter påtryckningar från
Sovjet om krav på enpartivälde, beslutade parti- och regeringschefen general Wojciech
Jaruzelski att införa undantagstillstånd den 13 december 1981. Undantagstillståndet
innebar att Solidaritet åter igen förbjöds och att flera av dess ledare fängslades.15

Polen präglades under 1980-talets sista år av en katastrofal ekonomi. Befolkningen som
tröttnat på tomma affärshyllor och inflation gick återigen samman i protest och
demonstrationer. Jakub Swiecicki skriver i tidskriften Epok: ”Regimen hade ingen
lösning på problemen. Jaruzelski ville därför pröva att dela makten med Solidaritet, som
under 1980-talet levt under jorden”.16 Förhandlingar pågick i två månader under 1989
mellan kommunistpartiet och Solidaritet i Rundabordssamtalen. Enligt Swiecicki trodde
Solidaritetsmedlemmarna själva att de möjligtvis skulle kunna förhandla fram lite större
frihet och en legalisering av rörelsen. I april samma år lyckades Solidaritet och
kommunistpartiet, mot alla förväntningar, komma överrens om en valordning med
delvis fria val, där kommunistpartiet vid första valet skulle vara garanterade ett antal
platser.17 Solidaritet vann en brakseger och efter kommunistpartiets ”förlamning” fick
Tadeusz Mazowiecki i uppgift att organisera den första demokratiska regeringen i
efterkrigstidens Polen. Mazowiecki beskriver själv som gästkolumnist i Dagens Nyheter
den situation han befann sig i: ”Någon har jämfört min uppgift att bilda den första

                                                          
12 Gerner, Kristian, ”Polen och Ungern i det nya Europa”// Östeuropa- länder på skilda vägar, 1999, s.
147
13 Kolodziejska, Jadwiga, ”Reading and Libraries in Poland Today: Between Romantic Traditionalism
and the Free Market”// The International Information & Library Review, 1995a:1, s. 48
14 Gerner, 1999, s. 149f
15 Gerner, 1992, s. 110
16 Swiecicki, Jakub, ”Kommunismen ger upp”// Epok, 1999:3, s. 6
17 Swiecicki, Jakub,  ”Det oförglömliga 1989”// Internationella studier, 1999:2, s. 6



Solidaritetsregeringen med en soldats som ska desarmera ett minfält. Men jag skulle
inte bara desarmera ett minfält, jag skulle också bygga något ovanpå detta minfält”.18

2.3 Politik och ekonomi idag

Efter de politiska förändringarna som genomförts från 1989 har man i Polen arbetat hårt
för att avveckla den centraliserade planekonomin och vända ekonomins negativa
riktning. Arbetet har lyckats bra, Polen var 1996 det europeiska land som hade den
snabbaste ekonomiska tillväxten.19 Sydsvenska Dagbladets utsända Gunnel Arbin
hävdar i en artikel att det inte finns några hot mot demokratin i Polen idag, men att det
trots det positiva ekonomiska läget ändå återstår en hel del viktigt reformarbete.
Pensioner, socialförsäkringar, sjukvård och skola är endast några av dessa.20

Avregleringen och privatiseringen har dock lett till stora neddragningar inom den
offentliga sektorn och det ekonomiska stödet till bland annat vetenskap och kultur har
krympts.21

Så här tio år efter den politiska reformen i Polen finns fortfarande många av de gamla
kommunisterna kvar i maktpositioner. Åsikterna går isär när det gäller hur det förflutna
ska hanteras. Den regerande koalitionen i Polen har infört lustrationslagen, vilken
innebär att personer som har samarbetat med den kommunistiska hemliga polisen
förbjuds att inneha ett högre offentligt ämbete. Dessutom ska fallet behandlas av en
speciell domstol där endast utslaget är offentligt.22 Tadeusz Mazowiecki ansåg när han
tillträdde som premiärminister 1989 att ”den moraliska värderingen av det förflutna,
som var högst nödvändig, främst [var] en fråga för bred offentlig debatt, inte något för
regeringsdekret eller andra statshandlingar” men att människor som gjort sig skyldiga
till brott naturligtvis skulle dömas av domstolar i ett oberoende rättsväsende.23

Polen har under 1990-talet genomgått täta regeringsskiften. Landet styrs idag av den
sjunde regeringen sedan Rundabordssamtalen 1989.24 Regeringen utgörs sedan 1997 av
en koalition mellan Solidaritets valaktion och Frihetsunionen och regeringschef är
premiärminister Jerzy Buzek från Solidaritets valaktion. En källa från 1995 hävdar att
det detta år fanns så många som 187 registrerade politiska partier i Polen.25 Det är inte
för oss känt hur många av dessa som fortfarande existerar, men några av de idag
etablerade och verksamma partierna i Polen är Polska bondepartiet, Demokratiska
vänsteralliansen och Kristna nationalalliansen. 26

En stor förändring för landet innebär den förvaltningsreform som initierades under
sommaren 1998. Efter genomförandet av reformen, 1 januari 1999, har antalet
provinser27 minskats från 49 till 16. Syftet med reformen var att öka det lokala

                                                          
18 Mazowiecki, Tadeusz, ”Solidaritet tar makten”// Dagens Nyheter, 1999-09-13
19 ”Polen”// Världen i dag: Östra Europa, 1997, s. 13
20 Arbin, Gunnel, ”Polen länk mellan väst och öst”// Sydsvenska Dagbladet, 1999-09-24
21 Gerner, 1999, s. 157
22 Arbin, 1999
23 Mazowiecki, 1999
24 Kurczewski, Jacek, ”Constitution in Transition: Five Polish Governments Since 1989”// After
Communism: a Multidisciplinary Approach to Radical Social Change, 1995, s. 107
25 Larsson, Mika, ”Polen: entreprenörernas rike”// Tidskrift för dokumentation, 1995:2/3, s. 56
26  Polen, 1996, s. 20
27 Polen är geografiskt och organisatoriskt indelat i provinser (Województwo), dessa motsvarar
ungefärligt de svenska länen.



självstyret, vilket har haft effekt inom en rad områden.28 Under våren 1999 blev Polen
medlem i Nato. Ett medlemskap i EU eftersträvas också, men det dröjer innan landet
kan leva upp till denna gemenskaps ekonomiska krav.29

2.4 Kulturliv

Det kulturella livet i Östeuropa blev under stalinperioden likriktat, partiledningen
ansågs inneha de rätta värderingarna. Den förordade riktningen var socialistisk realism,
som innebar att konstnärerna skulle beskriva den kommunistiska framtidsdrömmen.30

Enligt Jadwiga Kolodziejska har 45 år av kommunistiskt styre i Polen efterlämnat både
ett positivt och ett negativt arv. Analfabetismen har bekämpats, allmän utbildning har
införts och levnadsstandarden förbättrades för de sämst ställda. Samtidigt har det skett
en ideologisering av kulturen, ateism har varit ett tvång och begrepp såsom heder,
stolthet och lojalitet har avfärdats som ett arv från en borgerlig moralitet.31

Kommunistregimen prioriterade kroppsarbete framför intellektuellt arbete och
Kolodziejska menar att det i Polen fanns en utbildningsstruktur som var ogynnsam för
kulturutveckling. Grundskoleutbildningen var åtta år och följdes av en yrkesutbildning
på 2-3 år.32 Genom samtal med studerande i Polen erfor vi att utbildningssystemet i
landet nu har genomgått en reform. Den obligatoriska grundskolan är nu sex år och
därefter följer fyra frivilliga läsår. Som förberedelse inför universitetsstudier kan man
läsa ytterligare två år.

Genom finansiering från staten gjordes kulturen under kommunisttiden tillgänglig för
alla. Kulturella evenemang, som bio, teater, konserter och utställningar
subventionerades och blev ett billigt nöje. Idag får besökarna betala marknadsmässiga
priser och kulturdeltagandet minskar. Kjell Albin Abrahamson skriver att kulturen har
blivit marknadsekonomins första offer, ”[m]ed prisliberaliseringens eldsvärd dödas
tidskrifter, teatrar bränns ned, känslor och intellekt förkolnar.”33

Kolodziejska skriver i artikeln ”Five Years of Freedom in Culture: the Polish
Experience” från 1995 att det till skillnad från i Sverige inte finns några nationella
riktlinjer för kulturpolitiken i Polen. Minnena från den tid då staten bestämde allt ”are
vivid enough to paralyse any intiative aimed at determining cultural policy
guidelines”.34 En del argumenterar för att konst och litteratur ska lämnas till den fria
marknadens konkurrens, andra saknar den trygghet som fanns under kommunisttiden.
En tredje grupp eftersträvar total konstnärlig frihet, men vill att staten ekonomiskt ska
stödja kulturen.35 Kolodziejskas uttalande står i kontrast till de uppgifter som
framkommer i 6WDQLV á DZ�Czajkas artikel ”The New Library Law in Poland”. Han
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skriver om en lag från 1991 som reglerar hur kulturaktiviteter ska organiseras och
styras.36

2.5 Det litterära kretsloppet

Elsebeth Kristensen delar in den litteratur som fanns före 1989 i tre kategorier:

• Emigrantlitteratur, som betraktades som samhällsfientlig och började komma in i
landet på 1970-talet.

• Underjordisk litteratur, som snabbt utvecklades efter 1976 och främst publicerades i
tidskrifter.

• Officiellt accepterad litteratur, som genomgått censur och gavs ut på de statliga
förlagen.37

Den underjordiska litteraturen var under 1980-talet mycket omfattande. Från införandet
av undantagstillstånd i december 1981 till Rundabordssamtalen i februari 1989
publicerades över 4000 böcker och broschyrer och mer än 2000 tidskrifter som inte
genomgick censur.38 Hur omfattande distributionen var är svårt att bedöma, främst
cirkulerade den underjordiska litteraturen bland utbildade människor i större städer.39

Kolodziejska skriver att censuren under kommunisttiden effektivt skiljde den polska
läsaren från emmigrantlitteraturen och den största delen av världslitteraturen, ”the scope
of censorship under the Communists extended far beyond decisions about the contents
of materials to be published: censorship was a [sic!] ubiquitous system controlling
access to all kinds of information – cultural, economic, scientific and technical”.40 I
april 1990 upphörde censuren och det innebar en revolution för bokmarknaden. De tre
ovan nämnda kretsloppen förenades till ett. De stora statliga förlagen som inte behövde
gå med vinst har ersatts och kompletterats av små, ibland kortlivade förlag med stor
ekonomisk press.41 Innan 1989 fanns det mindre än hundra förlag i Polen, fyra år senare
hade siffran stigit till 2273. Bokmarknaden domineras av populärlitteratur som säljer
bra. Den inhemska smalare litteraturen klarar sig däremot dåligt. Olaglig utgivning är ett
stort problem, orsakerna är tradition och klumpiga copyrightlagar. I en källa från 1995
uppges att ca 100 000 människor livnär sig på piratutgivning.42 Betydligt fler titlar
publiceras idag än under 1980-talet, böckerna håller också högre kvalitet, men samtidigt
har bokpriserna stigit markant.43
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Det stora antalet nya titlar inom underhållningslitteraturen har inneburit att människor
som tidigare läste i väldigt liten utsträckning eller inte alls har blivit stimulerade till
läsning. Samtidigt har läsningen fått konkurrens, i alltfler hushåll finns TV och video
och det blir mindre tid till läsning.44

2.6 Bibliotekshistoria

Idén om folkbibliotek, i betydelsen bibliotek öppna för alla, kom till Polen under
upplysningstiden. 1774 stiftades en lag som slog fast att folkbibliotek skulle öppnas i
städerna.45 Under den tid, 1795-1918, som Polen var delat mellan Ryssland, Österrike
och Preussen motarbetades den polska kulturen hårt. Såväl folkbibliotek som
akademiska och privata bibliotek, stängdes i stor omfattning och boksamlingar flyttades
till andra länder. Biblioteken sågs som bevarare av den nationella identiteten och den
polska befolkningen stred mot förstörelsen av dem.46 Kolodziejska skriver att det trots
allt skapades nya bibliotek under 1800-talets andra hälft, ofta av olika organisationer i
samhället. Dessa fick olika namn: ”People’s, educational or public”.47

Mellankrigstiden var en period av självständighet för Polen, de existerande biblioteken
kunde skötas om och många statliga biblioteket grundades.48 Lagstiftning rörande
biblioteksverksamheten diskuteras, uppbyggnaden av ett nätverk mellan biblioteken
påbörjades, katalogiseringsregler presenterades och en del av de samlingar som förts till
Ryssland togs tillbaka till Polen.49

Andra Världskriget innebar en katastrof för de polska biblioteken. En stor mängd
böcker förstördes, av 22 miljoner volymer kunde endast ca sju miljoner räddas. 1940
omorganiserades de polska biblioteken för att tjäna tyska behov och de fick endast
användas av tyskar. Polska bibliotekarier förföljdes och dödades och många deltog i
motståndsrörelser och lånade ut böcker på olaglig väg. En stor del av Warszawas
bibliotek brändes 1944.50

Efter krigets slut började kommunistregimen bygga upp bibliotek i ett enormt tempo.
Under åren 1946-50 öppnades 4200 bibliotek. Mika Larsson skriver att syftet var att
bygga en front i propagandaarbetet.51 Analfabetismen började motarbetas och
kampanjer inleddes för att stödja boken. Folkbiblioteken inkluderades i skapandet av en
ideologisk stat. Erfaren personal avskedades och ersattes av människor med ”rätt”
politisk attityd. Böcker som motsade de kommunistiska doktrinerna rensades ut ur
bibliotekens samlingar. 52
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Samtidigt, 1946, stiftades en bibliotekslag som hade utarbetats före kriget och som inte
byggde på kommunistisk biblioteksideologi. Lagen deklarerade att biblioteken var en
del av det nationella kulturarvet och att staten skulle vara ansvarig för hela nätverket av
forsknings-, skol- och folkbibliotek. Biblioteken fick genom lagen en fast grund att stå
på. 1946 kom också den första bibliotekarieutbildningen.53 1968 kom en ny
bibliotekslag som byggde på den från 1946. Lagen från 1968 kom, trots stort missnöje
och omfattande diskussioner under 1990-talet, att gälla ända fram till 1997.54

Kolodziejska beskriver biblioteken under kommunisttiden som statliga institutioner och
bibliotekarien som en ”government officer”. Bibliotekens beroende av myndigheterna
var mycket stort och dess arbete skulle tillfredställa staten snarare än
biblioteksanvändare och läsare.55 Före 1989 var det endast en av de 49
provinsbibliotekscheferna som inte var medlem i kommunistpartiet. Efter 1989
minskade partimedlemmarnas makt och den högt utvecklade organisatoriska och
administrativa organisation som byggts upp föll samman.56

Jerzy Maj skriver att perioden med hårt kommunistiskt styre av biblioteken var kortare
och gjorde mindre skada i Polen än i många av de andra länderna i socialistblocket.
Trots utrensningarna lyckades biblioteken bevara många klassiska verk. TV:s intåg
innebar att bibliotek och böcker fick mindre betydelse i propagandaarbetet. Därmed
svalnade också myndigheternas intresse för biblioteken och i början av 70-talet
upphörde biblioteksnätet att expandera.57

2.7 Folkbiblioteken i siffror

Vid vårt besök på Institutet för böcker och läsare på Nationalbiblioteket i Warszawa
tilldelades vi statistik som tar upp folkbibliotekens utveckling från 1975 fram till 1998.
Bibliotekstätheten är mycket hög i Polen. 1998 fanns det drygt 9000 folkbibliotek och
filialer, dessa ska ge service åt en befolkning på knappt 39 miljoner.58 Jacek
Wojciechowski anger i en källa från 1996 att av ca 9600 folkbibliotek är 2500 kommun-
eller stadsbibliotek och resten filialer.59 Som en jämförelse kan nämnas att Sverige har
288 huvudbibliotek, med runt 1200 tillhörande filialer.60

Antalet folkbibliotek i Polen har minskat kraftigt under 1990-talet. Mellan åren 1990-
1995 lades drygt 800 folkbibliotek ner, varav de flesta var belägna på landsbygden.61

Värst har de så kallade bibliotekspunkterna, små utlåningstationer på landsbygden ofta
med volontär arbetskraft, drabbats. 1988 fanns det nästan 23 000 bibliotekspunkter, tio
år senare bara drygt 3000.62 Krympande budgetar har också påverkat bibliotekens
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öppethållande och beskurit möjligheterna till inköp av nya böcker. Dessa försämringar
bidrog till att allmänhetens intresse för folkbiblioteken minskade. I början av 1990-talet
sjönk andelen av befolkningen som besökte folkbiblioteken från 21% 1989 till 17,2%
1992. Minskningen var tydligast på landsbygden.63 Under 1990-talets andra hälft har
användarna börjat återvända, 1998 utnyttjade närmare 19% av den polska befolkningen
folkbiblioteken.64 Med svenska mått mätt är denna siffra dock låg. Enligt en
undersökning utförd av Statens kulturråd besökte 40% av den svenska befolkningen
folkbiblioteken under en genomsnittlig månad under åren 1994-95.65

När det gäller datoriseringen av folkbiblioteken råder stora brister, våren 1995 var
endast en procent av folkbiblioteken utrustade med datorer. Omfattande satsningar görs
dock inom området och antalet datoriserade bibliotek ökar konstant.66

3. Demokratiska och kommunistiska biblioteksidéer

I följande avsnitt vill vi förmedla en bild av vilken roll biblioteken spelar i ett
demokratiskt respektive ett kommunistiskt samhälle. Gränsen mellan dessa idéer är inte
knivskarp, gemensamma drag kan skönjas. Vi vill också poängtera att de idéer och
förhållanden som presenteras rörande de två olika biblioteksideologierna är hämtade
från olika tidpunkter i historien. De tankar av Lenin som vi beskriver formulerades på
1910- och 20-talen, medan tankarna om det demokratiska biblioteket främst hämtas ur
källor från 1990-talet.

3.1 Det demokratiska folkbiblioteket

Det finns många olika åsikter om vad ett folkbiblioteks uppgift i samhället ska vara. Det
kan vara att förvara och förmedla litteratur, att fungera som ett allmänt kulturcentrum
eller fylla rollen som ett modernt informationscenter. Oavsett vilken uppgift man anser
att folkbiblioteket bör ha är många människor i västerländska samhällen överens om att
folkbiblioteket ska vara politiskt obundet och neutralt och att alla röster ska få komma
till tals i bibliotekets bestånd. Dessa frågor är naturligtvis inte odiskutabla, speciellt när
det gäller frågor om bestånd kan åsikterna gå isär. En fråga som kommer upp med
jämna mellanrum är om besökarna i ett politiskt obundet och neutralt folkbibliotek ska
kunna ta del av till exempel nazistiska och rasistiska texter.

Det bibliotek som beskrivs inledningsvis kan kallas det demokratiska folkbiblioteket.
Tanken med det demokratiska folkbiblioteket är att det ska vara öppet för alla, oavsett
kön, bakgrund och ekonomisk situation och att det ska vara fysiskt placerat så att det är
lättillgängligt för medborgarna i deras vardag. Biblioteket ska enligt den demokratiska
traditionen också erbjuda ett allsidigt och brett kulturutbud och gratisprincipen ska råda
i hela verksamheten. Naturligtvis finns det ett behov av att problematisera denna bild.
Många gånger når inte folkbiblioteket ut till alla grupper i samhället, då dessa på grund
av till exempel en stor ovana av litteratur och kultur känner att de inte hör hemma på
biblioteket. Likaså har även frågan om gratisprincipen diskuterats och på vissa håll tas
avgifter ut på delar av verksamheten.
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Ragnar Audunson, forskare vid Högskolan i Oslo, beskriver i sin avhandling Change
Processes in Public Libraries: a Comparative Project Within an Institutionalist
Perspective hur den demokratiska biblioteksideologin växte sig starkare från 1930-talet.
De politiskt turbulenta och krigsdrabbade 30- och 40-talen visade hur sårbar demokratin
var och på vilket sätt information och bibliotek kunde spela en stor roll i politiska
rörelsers förvrängning av världsbilden.  I USA och Storbritannien formulerades nu en
biblioteksideologi som gav folkbiblioteken uppgiften att inte enbart upprätthålla
demokratin utan att även försvara den. Detta skulle åstadkommas genom att erbjuda
allmänheten tillgång till bibliotekens neutrala och universella samlingar.67 Den andra
delen av folkbibliotekets demokratiska ansvar blev att ge människor möjligheten ”to
expand the totality of their human resources”.68 Alla samhällsmedborgare skulle ha
jämlik tillgång till litteratur och information för att därigenom ha samma möjligheter att
säkra sin plats i samhället.

Joacim Hansson, verksam vid Bibliotekshögskolan i Borås, skriver om hur
folkbiblioteken även i Sverige gärna har beskrivits som neutrala där ”agitatorisk eller på
annat sätt sekteristisk” litteratur inte hör hemma. Han menar att detta är ett försök att
”avideologisera, eller avpolitisera folkbibliotekens verksamheter”.69 Hansson framhåller
dock i sin text att han ser detta som ett ”demokratiskt tänkande på en dominerande elits
villkor”. 70 Han menar att vårt sätt att tala om ett demokratiskt folkbibliotek idag har sina
rötter i det tidiga 1900-talets borgerlighets sätt att betrakta folkbibliotekets uppgift som
att ”fostra” och ”dana” medborgarna.

Bob Usherwood anser i ”Public Libraries and Political Purpose” att folkbibliotekens
ambition, att förse medborgarna med fri information som ska ge dem möjlighet att fatta
egna intelligenta och väl underbyggda beslut, kan ses som just en form av politisk
handling. Usherwood menar att den offentliga debatten handlar om att folkbiblioteket
däremot inte ska ha en ”overtly political role”(vår kurs.).71

Av flera författare betonas att det demokratiska folkbibliotekets uppgift är större än att
enbart vara en förvaringsplats av fri och oberoende information och litteratur. Lena
Frändberg diskuterar folkbibliotekens demokratiska tradition i magisteruppsatsen
Folkbibliotek och demokrati: ett försök att beskriva och diskutera folkbibliotekets
demokratiska funktion. Frändberg lägger i sin text vikt vid att folkbiblioteket inte enbart
ska vara en demokratisk, neutral institution, utan att bibliotekarierna genom sitt arbete
ska få medborgarna att tillskanska sig kunskaper som ska leda till att de är aktivt
deltagande i beslutsfattandet i samhället.72 Arthur W. Hafner och Jennifer Sterling-
Folker behandlar dessa frågor ur ett amerikanskt perspektiv i ”Democratic Ideals and
the American Public Library”. Även de menar att det är nödvändigt för folkbiblioteken
att uppmuntra och stödja den personliga kunskapsutvecklingen hos medborgarna i ett
demokratiskt samhälle, eftersom det i ett sådant förväntas att ”individuals will make
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wise political choices if they control their own political system because it will be in
their self-interest to do so”.73

När vi tittar på länder där medborgarnas tillgång till fri information är närmast
obefintlig förstår vi att information är en form av maktmedel som kan vara farlig.
Russel Bowden, med ett förflutet inom IFLA, återger i ”Emerging Democracies and
Freedom of Information” flera exempel på hur regimer runt om i världen har förstått
faran med att låta sina medborgare ha tillgång till internationell media och litteratur.
Detta ger dem en möjlighet att kritiskt jämföra sin situation med den hos medborgare i
demokratiska länder, vilket kan leda till ett ifrågasättande av den av regimen etablerade
världsbilden och oro inom landet.74 Inom den demokratiska folkbiblioteksideologin är,
som kontrast, ambitionen att biblioteksanvändarna ska öka sina kunskaper om världen
och lära sig att vara kritiska och ifrågasättande. Bowden anser att bibliotekarier har ett
professionellt ansvar för den makt som fri information innebär och att frågor som rör
demokrati "is not only legitimate but absolutely central to the practice of
librarianship".75

3.2 Det kommunistiska biblioteket

”En marxistisk syn på biblioteksfrågor – finns den?”, frågar sig Birger Karlsson i
inledningen till en artikel i Bibliotek i Samhället. Han besvarar frågan genom att
redogöra för det stora intresse som visades biblioteken i och med Oktoberrevolutionen i
Ryssland 1917.76 Vladimir Ilich Lenin tillbringade mycket av sin tid på olika bibliotek
och han hade ett stort intresse för biblioteksfrågor. Bland hans arbeten har 270 texter
som handlar om bibliotek återfunnits.77

Före revolutionen 1917 fanns det ganska få bibliotek i Ryssland och ca 80 % av
befolkningen var analfabeter. Bolsjevikerna inledde en omfattande kampanj mot
analfabetismen och biblioteken blev ett viktigt redskap. 1922 slogs det genom ett
kongressbeslut fast att biblioteken skulle vara ett vapen i det kommunistiska
propagandaarbetet. Bibliotekarien skulle vara en agitator för den kommunistiska
kulturen.78 Lenin betonade bibliotekets sociala roll. Bibliotekarierna skulle jobba för att
få de arbetande massorna att börja läsa. Alla skulle ha möjlighet att ta del av
bibliotekens samlingar. I inledningen till Lenin and Library Organisation skrivs om
Lenin: ”He considered libraries as the most massive and accessible centres of political
education of the workers, propagation of knowledge and raising of the people’s cultural
and technical level.”79

Omedelbart efter revolutionen skrev Lenin ”On the Role of St Petersburg Public
Library”, där han insisterar på att utbyte av böcker mellan biblioteken ska göras utan
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avgift och portofritt. Han menar också att böcker ska kunna lånas in från utländska
bibliotek och argumenterar för längre öppettider och mer personal.80 I en text till
Folkkommissariatet för utbildning från 1919 som skulle vidarebefodras till biblioteken
föreslår Lenin att bibliotekspersonalen ska uppmanas till tävling. De som kan visa upp
flest förbättringar i till exempel utlåningsstatistik, besöksantal och fjärrlån ska
belönas.81 Lenin deklarerar i en kungörelse från 1920 att alla boksamlingar som tillhör
privata personer, organisationer eller andra institutioner tillhör staten. Böckerna ska
konfiskeras och införlivas i bibliotekssektionen av Folkkommissariatet för utbildning.
De som gömmer samlingar ska åtalas.82

En annan förgrundsgestalt inom det sovjetiska biblioteksväsendet var Lenins hustru
bibliotekarien Nadezhda Konstantinova Krupskaia. Hon ansåg det vara partiets ansvar
att definiera bibliotekens roll, liksom bibliotekariernas mer specifika uppgifter. Hon
menade därför att det var viktigt att partimedlemmar tilldelades tjänster inom
biblioteken. Boris Raymond skriver om Krupskaias syn på bibliotekets roll: ”In sum,
she demanded the transformation of library work into an active educational thrust, with
its own specific method – readers’ guidance.”83 Liksom Lenin skriver Krupskaia om
vikten av att föra biblioteksverksamheten närmare massorna. Hon tar upp den språkliga
aspekten och menar att bibliotekarierna måste ändra sitt sätt att tala, de ska undvika att
använda sig av biblioteksjargong och nyttja ett språk som massorna förstår.84

Axel Andersen, J. B. Friis-Hansen och Leif Kajberg, från Danmarks biblioteksskole,
sammanfattar punktvis i boken Libraries and Information Centres in the Soviet Union
den biblioteksfilosofi som baseras på Lenins och Krupskaias texter och som
biblioteksverksamheten i Sovjetunionen och flera andra kommunistiska länder
grundades på:

• Biblioteken ska spela en viktig roll i uppbyggandet av socialismen. De är
underordnade politiska, ekonomiska och kulturella mål som dikterats av partiet.

• Bibliotekarien ska ha den ideologiska profilen definierad av staten i åtanke och
försöka få biblioteksbesökarna att låna böcker som får dem att acceptera och förstå
partiprogrammen.

• Bibliotekarien ska försöka utreda låntagarens läsvanor och följa de framgångar som
läsaren gör genom personliga samtal och studier av vad de tidigare lånat hem.

• Ett omfattande biblioteksnätverk ska utvecklas. Speciellt viktigt är det att
specialbiblioteken ökar.

• Bibliografierna är av stor betydelse, särskilt de rekommenderande bibliografierna.85
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Norrmannen Johan L. Olaisen skriver i sin forskningsrapport Library and Information
Services in the Soviet Union Compared to Scandinavia att bibliotekarierna för att kunna
utföra sin utbildande uppgift använde läskort, där de noterade vad varje låntagare lånat
för böcker och tidskrifter. Bibliotekarierna diskuterade, med korten som utgångspunkt,
vad de fortsättningsvis skulle rekommendera låntagaren. Läskorten som var tänkta som
ett led i utvecklandet av låntagarnas läsvanor, användes i praktiken även som
kontrollinstrument. Bibliotekarierna skulle regelbundet avlägga en rapport om
låntagarnas läsvanor till en politisk kommitté. Kontrollen av läsvanor nådde sin kulmen
under stalinperioden. Även bibliotekarierna var strängt kontrollerade, de var tvungna att
lämna information om sig själva, sitt bibliotek och sina egna läsvanor.86

Böckerna som publicerades i Sovjetunionen skulle inte innehålla några förvirrande
motsägelser till den kommunistiska ideologin. Paul Lisson diskuterar i artikeln ”Focus
on Russia: History, Change and Libraries in the Soviet Union” tre nivåer av censur som
användes i Sovjetunionen. För det första fanns det en medvetenhet hos författarna om
vad regeringen skulle godkänna som påverkade deras skrivande, för det andra var det
den officiella censuren som gällde publicering och för det tredje en censur som styrde
bibliotekens inköpsarbete.87

Stalin, med sin begränsade utbildningsbakgrund, visade biblioteken betydligt mindre
intresse än Lenin. Friheten reducerades alltmer i och med att Stalin tog över makten i
Sovjetunionen, ”the independent learnes movement was reduced to a machine for the
mass indoctrination of readers with the party line.”88

Biblioteken i Sovjetunionen utarbetade ett eget klassifikationssystem, BBK. Systemet
hade sin filosofiska grund i Marx och Engels teorier och den första huvudklassen var
Marxism-Leninism. Enligt ett citat utan källanvisning i Libraries and Information
Centres in the Soviet Union anses klassifikationssystemet vara ”an important element of
socialist culture, a systematic outline of the entire knowledge, experience and spiritual
values of our society”.89

4 Folkbibliotek i ett föränderligt samhälle

Detta kapitel, som vi återknyter till i analysen, är indelat i två delar. Den första har en
teoretisk karaktär, medan den andra tar upp konkreta exempel från olika länder.
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4.1 Teoretiska perspektiv

I de följande avsnitten redogörs för olika författares modeller för analys av
folkbiblioteksförändringar. Här presenteras olika faktorer i den omgivande miljön som
folkbiblioteken interagerar med, viktiga utvecklingstendenser i samhället och bibliotek
som drivande kraft i förändringsprocesser.

4.1.1 Ragnar Audunson - Change Processes in Public Libraries

Ragnar Audunsons avhandling, Change Processes in Public Libraries: a Comparative
Project Within an Institutionalist Perspective, behandlar organisationsförändringar på
folkbibliotek. Hans syfte är att ”investigate how public libraries meet and cope with
change and modernization”.90 Avhandlingen är en komparativ studie av ett norskt, ett
svenskt och ett ungerskt folkbibliotek. Vi koncentrerar oss på de delar i avhandlingen
som handlar om hur samhället runt folkbiblioteken påverkar deras verksamhet.

Audunson tar upp olika utvecklingstendenser i samhället som har stor betydelse för
folkbiblioteken. De förändringsfaktorer som Audunson anser viktigast är den nya
teknologin, sämre ekonomi från slutet av 80-talet, en politisk orientering åt höger och en
förändrad användning av information.91 Folkbiblioteken genomgår också på många håll
decentraliseringsreformer. Audunson menar att det kan uppstå en konflikt mellan
decentralisering som innebär variation och folkbibliotekens grundtanke, alla människors
lika rätt till information och kultur. En annan förändring som Audunson tar upp är
marknadsorienteringen. För folkbiblioteken innebär marknadsorienteringen att de,
istället för att rikta sig mot en allmänhet som antas ha samma behov och önskningar,
vänder sig till den enskilda besökaren och tillfredsställer individens behov.92

Audunson diskuterar hur reformarbete påverkas av de normer och standarder som finns
inom varje institution. Förändringar som går emot en institutions grundläggande
värderingar stöter ofta på stort motstånd och innebär svåra konflikter. Audunson menar
dock att förändringsmotstånd som har sin grund i de institutionella normerna är svagare
i samhällen där det råder politisk oro.

4.1.2 Snunith Shoham - Organizational Adaptation by Public Libraries

I Organizational Adaptation by Public Libraries sammanfattar Snunith Shoham sin
forskning av samhällsförändringars effekt på folkbibliotek. Folkbibliotek interagerar
med samhället och faktorer i den omgivande miljön påverkar därför folkbibliotekets
samlingar och verksamheter. Dessa faktorer kan vara av allmän karaktär som till
exempel lagar och situationen på bokmarknaden, men de kan också gälla mer specifikt
för just den närmiljö som det enskilda biblioteket befinner sig i. Exempel på sådana är
befolkningsstorlek, socioekonomiskt läge och utbildningsnivå.93

Shoham tittar i sin studie på hur sex utvalda folkbibliotek i Kalifornien reagerade på och
anpassade sig efter förändringar vad det gäller två faktorer, befolkningssammansättning
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och finansiering. Enligt Shoham kan folkbiblioteken svara på samhällsförändringar på
två sätt, genom att åter försöka förändra faktorerna i miljön eller genom att anpassa sig
efter dem. Den vanligaste reaktionen är anpassning, menar Shoham. Hon utarbetar, med
stöd från tidigare studier, en modell som visar fem nivåer av anpassning som ett
bibliotek kan genomföra som svar på nya krav och förutsättningar i den omgivande
miljön. Dessa anpassningar spänner från att i nivå ett till exempel göra förändringar i
personalens arbetstider till att i nivå fem omformulera folkbibliotekets värderingar och
målsättning.94 I studien diskuteras även de interna faktorer inom organisationen som
underlättar eller begränsar dess benägenhet och möjlighet för anpassning till
samhällsförändringar.95

4.1.3 Rosario Gassol de Horowitz - Librarianship: a Third World Perspective

I Librarianship: a Third World Perspective skriver Rosario Gassol de Horowitz om
viktiga frågor för biblioteksverksamhet i Tredje Världen. Hon menar att det är viktigt att
samhällsförändrings- och utvecklingsarbete i dessa länder genomförs i samråd och
samarbete med de som främst kommer att beröras av det. Gassol de Horowitz ser risker
med att sociala reformer i utvecklingsländer ofta utarbetas och genomförs utan
förankring och medverkan av de stora medborgarmassorna. Hon menar att detta
förfaringssätt är ett arv från kolonialtiden.96 Biblioteken har en viktig roll att fylla i
kommunikationen mellan de som arbetar för en förändring och de som berörs av den,
som helst även ska vara de som initierar den. Biblioteken ska arbeta som en ”change
agent” genom att förmedla den information och kunskap som medborgarna behöver för
att kunna vara en del av förändringsarbetet i samhället.97

Gassol de Horowitz anser att denna orientering kräver en ny typ av profession och en
djärv, icke-traditionell biblioteksservice. Biblioteken måste vara aktiva och pådrivande i
förändringsarbetet och själva påvisa för medborgarna det informations- och
kunskapsbehov som finns och som behöver åtgärdas för att förändring genom
kommunikation ska vara möjlig. Hon skriver: ”Herein lies the key to the role of
librarianship as a change agent in underdeveloped societies.”98

4.1.4 Peter E. September - ”Public Libraries and Community Information Needs
in a Changing South Africa”

Peter E. September diskuterar folkbibliotekens ansvar i samhällsutvecklingsarbetet i
Sydafrika efter apartheidregimens fall i artikeln ”Public Libraries and Community
Information Needs in a Changing South Africa”. Det finns hos den, av
apartheidregimen förtryckta och eftersatta, svarta befolkningsgruppen ett stort behov av
information och speciellt samhällsinformation. Genom att tillgodose dessa behov kan
folkbiblioteken ta på sig rollen som ”agent of change” och hjälpa till att lösa människors
vardagsproblem, höja bildningsnivån, ge en ökad kunskap om samhället i stort och
möjliggöra medverkan i den demokratiska processen.99
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September menar att det är bra att folkbiblioteken åtar sig rollen som förändringsagenter
eftersom det innebär att folkbiblioteken kan ha en positiv inverkan på förändrings- och
utvecklingsprocessen i samhället. Efter att folkbiblioteken under en sådan lång tid har
sammankopplats med apartheidregimen, är det viktigt att visa att de nu ändrat inriktning
och finns till för alla medborgare.100 Det är viktigt att folkbiblioteken är en del av
förändringsarbetet inte enbart på grund av de positiva effekterna av detta, skriver
September. Han anser att det är nödvändigt att folkbiblioteken visar sig som positiva för
samhället speciellt i tider när det är stor konkurrens om de ekonomiska medlen,
eftersom det kan fungera som en överlevnadsgaranti för organisationen. 101

4.2 Kontextspecifika exempel

I detta delkapitel sammanfattas några utvalda artiklar som illustrerar folkbibliotekens
situation i ett antal länder som befinner sig under förändring. Det handlar om problem
som folkbiblioteken brottas med och faktorer i det omgivande samhället som kräver en
reaktion från biblioteken.

4.2.1 Slovenien

I artikeln ”Public Libraries in the Transition Society of Slovenia” från 1997 skildrar
Maja Zumer och Silva Novljan dels de villkor som gäller för bibliotek i ett föränderligt
samhälle i allmänhet och dels utvecklingen i Slovenien. Författarna betonar gång på
gång att folkbiblioteken spelar en mycket viktig roll i ett föränderligt samhälle.
Biblioteken måste anpassa sig till de nya behov som uppstår, men det är inte nog, de bör
också själva verka för förändring. Zumer och Novljan skriver att medborgarna i
Slovenien är tvungna att vänja sig vid att de plötsligt är ansvariga för sin egen
utveckling, både den personliga och den yrkesmässiga. För att utvecklas behöver de
information och folkbiblioteken är det självklara stället att vända sig till. ”In order to
cope with the challenges in transition societies, people need access to more information
to be better able to understand change. Libraries must provide this access.”102

Zumer och Novljan tar upp olika problem som folkbiblioteken i Slovenien står inför och
de skriver också om vad som gjorts för att överkomma svårigheterna. Folkbiblioteken i
Slovenien har ingen stark ekonomisk ställning, de måste kämpa för att få resurser också
till den mest grundläggande verksamheten. Andra problem är skillnaden i
utvecklingsnivå mellan de olika folkbiblioteken i landet, att många folkbibliotek
struntar i informationsförmedling och endast ägnar sig åt kulturella uppgifter och att
biblioteken inte arbetar för att nå ut till nya användargrupper.103 Flera projekt som ska få
biblioteken att utvecklas och fungera som informationscentra pågår i Slovenien.

Zumer och Novljans slutsats är: ”In transition societies, change has become a way of
life. As a result, the role of the libraries has to change, too.”104
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4.2.2 Baltstaterna

Andra länder som har gått igenom mycket övergripande systemförändringar det senaste
decenniet är Estland, Lettland och Litauen. Florence M. Mason skriver om vad dessa
har inneburit för folkbiblioteken i artikeln ”Public Libraries in Baltic Countries:
Problems of Culture, Democratization and Technology” från 1992. Hon beskriver
övergången från ett stängt till ett öppet samhälle och vad detta innebär för
informationsförmedlingen. Biblioteken måste arbeta hårt för att komma över de
attityder gentemot information som decennier av juridiska, politiska och sociala
restriktioner gällande informationsanvändandet lämnat efter sig. Före 1988 var det till
exempel olagligt för en sovjetisk medborgare att använda en persondator utanför
arbetet. Biblioteken erbjöd bara en begränsad mängd information. Mycket av materialet
fanns i stängda samlingar som bara vissa hade tillgång till.105

Mason skriver att samlingarna i de baltiska folkbiblioteken innehåller felaktig
information, till exempel har man upptäckt att gamla stadskartor avsiktligt har tryckts
med fel för att förvirra presumtiva fiender. Detta material måste nu gallras och Mason
ställer sig frågande till om bibliotekarierna som präglats av det stängda sovjetiska
samhället har den kompetens som krävs för att genomföra gallringarna.106

Mason målar upp en bild av en bibliotekarieprofession som står inför stora problem och
behöver genomgå radikala förändringar. Hon skriver om låg status, dålig lön, omodern
bibliotekarieutbildning och okunskap om informationsteknologi. Artikeln är skriven
1992, ganska kort tid efter Sovjetunionens fall, och Mason är osäker över utvecklingen.
Avslutningsvis ställer hon en mängd frågor: Kommer biblioteken utvecklas fortare eller
långsammare än det omgivande samhället? Hur framgångsrika kommer biblioteken bli i
konkurrensen om resurser? Kommer bibliotekens betydelse att växa när de kan bli
ingången till områden som länge varit stängda eller kommer människor att använda sig
av andra sätt för att få information?107

4.2.3 Ungern

Stadsbiblioteket i Budapest är ett av de folkbibliotek som Audunson undersökt i sin
avhandling. Han skriver att förändringsarbetet där påbörjades redan under 1970-talet, då
statens kontroll minskade.108 Audunson listar en mängd faktorer i samhället som
folkbiblioteken i Ungern har varit tvungna att anpassa sig till under 1990-talet. Det
handlar bland annat om censurens avskaffande, ökat självstyre för de lokala
myndigheterna, växande arbetslöshet och ett ökat intresse hos allmänheten för sociala
och politiska frågor. Audunson menar dock att de flesta av dessa tendenser är tydliga
inte bara i länderna i det forna Östeuropa, utan även i Västeuropeiska länder.109
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Resultatet av hans studier visar att det har varit lättare att genomföra reformarbete på
stadsbiblioteket i Budapest, än på biblioteken i Oslo och Stockholm. Detta stämmer väl
överrens med hans idéer om att personalen lättare accepterar förändringar när den
omgivande miljön är under turbulens. Audunson menar att de stora
samhällsförändringar som Ungern genomgått det senaste decenniet har gjort personalen
förändringsvillig.110

5 Respondenter, informanter och besökta bibliotek

I detta kapitel ger vi en presentation av våra respondenter och informanter. Vi har valt
att kalla de folkbibliotekarier och folkbibliotekschefer vi har intervjuat respondenter och
personalen på Institutet för böcker och läsare informanter. Idar Magne Holme och Bernt
Krohn Solvang skriver: ”Respondentintervjun går helt enkelt ut på att vi intervjuar
personer som själva är delaktiga i den företeelse vi studerar /…/. En informantintervju
innebär till skillnad från detta att vi pratar med en person som själv står utanför den
företeelse vi studerar men som har mycket att säga om det.”111

Anonymiseringen av respondenterna är inte total eftersom detta inte var ett krav från
dem. Vi avslöjar deras position på biblioteket och var de arbetar, men vi har valt att
exkludera deras namn. Vi tycker att det är viktigt att kunna se skillnader och likheter i
vad personer i olika hierarkiska positioner uttrycker, men vi anser det inte vara
nödvändigt för läsarna att veta deras riktiga namn. Anonymiseringen av de polska
personnamnen har även genomförts av läsbarhetsskäl. För att göra det tydligt vilken
stad respondenterna kommer ifrån har vi gett dem benämningarna W för Warszawa, T
för 7RUX��RFK�*�I|U�*GD�VN��9L�KDU�YDOW�DWW�LQWH�anonymisera informanterna från
Institutet för böcker och läsare då dessa är publicerande forskare inom ämnet och vi
redan har använt oss av Kolodziejskas texter i tidigare kapitel.

I kapitlet beskriver vi vidare de besökta biblioteken och deras miljö. Vi anser att
presentationen av våra biblioteksobservationer kan ge en bra bild av åtminstone ett antal
av de polska folkbiblioteken. Detta torde vara av intresse för de svenska läsarna som är
vana vid förhållandena i Sverige.

5.1 Institutet för böcker och läsare – Nationalbiblioteket i Warszawa

Institutet för böcker och läsare startades 1955 och är en underavdelning till
Nationalbiblioteket i Warszawa, med vilket de har gemensam administration och
budget. Institutet bedriver idag forskning inom tre områden, läsning, läsningens historia
och biblioteksvetenskap. Kolodziejska skriver i en artikel som redovisar Institutets
verksamhet att de är ensamna i landet om att utföra studier över biblioteks och böckers
funktion i det moderna samhället. Institutet för böcker och läsare ger även ut ett antal
tidskrifter som presenterar dess forskning och, som ett led i institutets pedagogiska
ambition, hålls föreläsningar och seminarier för bland annat blivande bibliotekarier.112
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Under vårt besök på Nationalbiblioteket intervjuade vi chefen för Institutet för böcker
och läsare, professor Jadwiga Kolodziejska. Intervjun genomfördes på engelska.
Kolodziejska har varit verksam inom bok- och biblioteksområdet under flera decennier
och hon är välpublicerad såväl i Polen som internationellt. Kolodziejska har, genom
sina artiklar, varit en mycket viktig källa för oss redan tidigt i vårt uppsatsarbete och det
var mycket intressant att få träffa henne och prata om de senaste årens utveckling.

Vi träffade även Zofia Zasacka, en av medarbetarna vid Institutet. Hon är sociolog och
forskar kring bilden av fäderneslandet i polska skolböcker från 1945 till 1989. Vi
genomförde en enskild intervju med henne där vi berörde många delar av och problem
kring de polska folkbiblioteken. Hon gav oss också aktuell biblioteksstatistik,
sammanställd av personal från Institutet.

Zasacka fungerade även som tolk vid ett samtal med Barbara %XG]\�VND��VRP�lU
sociolog med speciell forskningsinriktning mot bibliotekariers professionella yrkesroll.
Hon gav oss bland annat uppgifter om folkbibliotekariers förändrade arbetssituation och
yrkesroll från en nyligen genomförd undersökning.

5.2 Stadsbiblioteket i Warszawa

Stadsbiblioteket i Warszawa grundades 1907 av ett sällskap bestående av framstående
medlemmar av Warszawas kulturelit. Byggnaden i stadens centrum som biblioteket
fortfarande är beläget i, var en donation från en privatperson och byggdes speciellt för
biblioteket 1914. Stora delar av biblioteksbyggnaden förstördes av nazisterna under
Andra Världskriget, men återuppbyggnaden gick relativt snabbt och byggnaden är idag
kulturminnesmärkt. 1973 gjordes en tillbyggnad då biblioteket hade vuxit ur sina
lokaler.

Stadsbiblioteket i Warszawa fungerar som centralbibliotek i en huvudstad med ca 1,7
miljoner invånare. Som stadsbibliotek är man ansvarig för ett stort antal
stadsdelsbibliotek och som provinsbibliotek har man en rådgivande och kontrollerande
funktion till 1104 bibliotek i Masoviaprovinsen.

Under vår tid i Warszawa hade vi stor hjälp av en kvinna, respondent W1, som sedan
ungefär tio år tillbaka arbetar på stadsbiblioteket. Hon är själv inte bibliotekarie, men
anställdes för att förteckna den samling av litteratur som konfiskerades av
kommunisterna. När denna uppgift var genomförd fick hon behålla sin anställning och
hon arbetar idag i bibliotekets informationstjänst. Hon fungerar också som tolk och värd
när biblioteket har utländskt besök och är därför väl insatt i bibliotekets historia,
samlingar och problemområden. Vi genomförde inte någon intervju med W1. Under vår
tid tillsammans med henne, när hon guidade oss runt och tolkade våra intervjuer, bidrog
hon ändå med en hel del för oss intressant information om såväl Polen i stort som
folkbibliotekens situation.

På stadsbiblioteket i Warszawa möts besökaren först, som på många andra bibliotek i
Polen, av en stor garderob där ytterplagg och väskor bör lämnas. På första våningen
ligger den stora kortkatalogsalen, med informationstjänst och ett antal datorer för
sökning i den del av samlingarna som sedan 1996 finns inlagd här. Den del av
samlingen som har införskaffats före detta år finns fortfarande endast katalogiserad i
kortformat, men ambitionen är att hela katalogen ska datoriseras. Biblioteket har även



ett stort antal bibliografier över en rad ämnesområden och en speciell kortkatalog över
bibliotekets tidnings- och tidskriftsbestånd.

Stadsbiblioteket i Warszawa är det enda folkbiblioteket i Polen som tilldelas
pliktexemplar av förlag och utgivare och biblioteket har därför en mycket stor samling.
Endast en väldigt liten del av samlingen finns tillgänglig för hemlån och eftersom det
finns få öppna hyllor får litteraturen begäras fram ur magasinen och läsas på plats i
biblioteket. Denna service är dock relativ snabb, väntetiden är högst 30 minuter och
besökarna erbjuds möjligheten att kopiera artiklar eller kortare delar av monografier
även om detta är ganska dyrt. Referensmaterial som uppslagsverk och ordböcker finns
på öppna hyllor i läsesalarna. Stadsbibliotekets bestånd domineras av facklitteratur.

Stadsbiblioteket har totalt tio ämnesrum med tillhörande läsplatser. I varje ämnesrum
arbetar en ansvarig bibliotekarie och i vissa fall ytterligare ett antal bibliotekarier, som
kan hjälpa besökarna med frågor som rör det speciella ämnesområdet. Biblioteket har
bland annat en samling med allt tänkbart material som berör Warszawaområdet, en
avdelning med kartor och turistlitteratur och en avdelning för barnlitteratur som på
grund av sin historiska samling också fungerar som museum.

Det är den äldre delen av biblioteket som imponerar med sina vackra läsesalar, gamla
rustika inredning och sin speciella stämning. Den modernare delen som byggdes på
1970-talet präglas av detta årtiondes inredningsstil och ger ett något trist intryck. Gröna
växter i läsesalarna ger dock en trevlig atmosfär och bättre luft.

Stadsbiblioteket är det enda biblioteket i Warszawa som är öppet alla dagar i veckan,
någonting som W1 är mycket stolt över eftersom biblioteket arbetar för att vara väl
tillgängligt för allmänheten. Det finns en hiss som möjliggör för funktionshindrade att
utnyttja biblioteket och det finns sedan 1991 en talboksavdelning där personer med
speciella behov via sina stadsdelsbiblioteken kan låna material. Stadsbiblioteket har
inget alarmsystem och det är relativt vanligt att material från de öppna hyllorna
försvinner.

Efter vår rundtur på biblioteket genomförde vi en gruppintervju med chefen för
stadsbiblioteket, respondent W2, och en bibliotekschef från en mindre stad i provinsen,
respondent W3. Under större delen av intervjun var ytterligare en bibliotekarie i
chefsposition från stadsbiblioteket närvarande, men hon lyssnade mer än hon talade och
vi har därför inte tagit upp henne som respondent. Respondent W2 var mest talför under
intervjun, vi tänker oss att hon genom sin ställning kan ha haft en viss hämmande effekt
på respondent W3. Det var dock inga problem att få respondent W3 att svara på en fråga
om denna riktades direkt till honom. W3 gav oss exempel och åsikter utifrån en något
mindre stads förutsättningar.

5.3 Två stadsdelsbibliotek i Warszawa

Vi besökte två stadsdelsbibliotek i Warszawa och till vår hjälp hade vi även här vår
guide och tolk W1. Nedan presenterar vi biblioteken och respondenterna var för sig.

Det första folkbiblioteket ligger i en stadsdel med 160 000 invånare och är det fjärde
största folkbiblioteket i Warszawaområdet. Folkbiblioteket har i sin tur elva filialer och
ca 20 % av stadsdelens invånare utnyttjar biblioteket. Biblioteket ligger i lokaler som
byggdes speciellt för biblioteket för ca tio år sedan. Detta är ganska ovanligt då



folkbibliotek i Polen ofta får anpassa sig efter lokaler som byggdes för helt andra
ändamål. Vi fick veta att bibliotekarierna ändå inte var nöjda med lokalerna då de var
för stora och inte speciellt funktionella. Filialchefen var noga med att påpeka att det var
bibliotekslokaler byggda av kommunister.

Biblioteket har en barn- och en vuxenavdelning, med såväl fack- som skönlitteratur på
öppna hyllor. I stort sett hela samlingen är öppen för hemlån. Barnavdelningen är
mycket färgglad och trevlig med växter, teckningar på väggarna, kramdjur på
bokhyllorna och gott om utrymme för barnen att arbeta och läsa på. På
vuxenavdelningen finns också mycket växter och ett mindre antal läsplatser. Dessutom
har biblioteket en större läsesal med referensmaterial och informationstjänst och i detta
rum finns också bibliotekets enda datoriserade katalog samt en kopieringsmaskin. Inom
det närmaste året ska biblioteket få ytterligare tio datorer där besökarna förutom att
kunna använda katalogen kommer att ha tillgång till Internet. I folkbibliotekets entré,
korridorer och allmänna utrymmen ordnas ofta stora utställningar som är mycket
välbesökta och populära. I utrymmet precis utanför läsesalen är rökning tillåten och där
finns stolar och bord där besökarna kan äta sin medhavda matsäck.

Stadsdelsbiblioteket påminde på många sätt om svenska folkbibliotek, förutom kanske
på en punkt. När besökarna gick in i läsesalen fick de ställa sig på små filtbitar som de
sedan hasade runt på i rummet. Detta gjorde oss mycket nyfikna och vi gissade
omedelbart att syftet var att de skulle dämpa ljudet från skorna. När vi frågade fick vi
veta att syftet var att skydda parkettgolvet. Filialchefen skakade dock på huvudet och vi
förstod att hon tyckte att det var dags att sluta med detta.

Med hjälp av vår tolk intervjuade vi filialchefen, respondent W4. Hon har lång
erfarenhet från folkbiblioteksvärlden och var mycket öppenhjärtlig. Hon gav oss
information och åsikter om både kommunisttiden och det senast decenniet.

Det andra folkbiblioteket ligger i en stadsdel med 155 000 invånare.
Stadsdelsbiblioteket har nio filialer varav de flesta är kombinerade barn- och
vuxenbibliotek. Beståndet består av fack- och skönlitteratur på öppna hyllor, och
biblioteket har sedan 1998 datoriserat sin katalog. Denna är ännu inte fullständig varför
de fortfarande har kvar kortkatalogen. Än så länge är endast utlåningen på barn- och
ungdomsavdelningen automatiserad, men arbetet med att automatisera hela biblioteket
pågår.

Stadsdelsbiblioteket har ett ganska stort antal datorer där det förutom katalogen också
erbjuds tillgång till Internet och ett antal databaser. På barnavdelningen finns datorer
med multimediaprogram. Förutom barn/ungdom- och vuxenavdelningen har biblioteket
en relativt stor läsesal med referenslitteratur och informationstjänst. De olika
avdelningarna ligger i flera våningsplan med alla dörrar stängda, vilket gjorde att det
inte kändes som att vi befann oss på ett bibliotek förrän vi klev in på de respektive
avdelningarna. Då biblioteket inte har några större gemensamma utrymmen har de inga
utställningar i montrar, däremot arrangeras konstutställningar som sträcker sig över alla
avdelningar. En handikappramp har byggts utanför biblioteket som ett led i EU-
anpassningen.

Också på detta stadsdelsbibliotek intervjuade vi chefen, respondent W5, med hjälp av
tolk. Respondenten hade folkbibliotekariebakgrund och hade blivit chef under 1990-
talet. Hon kunde därför inte ge oss uppgifter om skillnaden mellan att vara chef under



kommunisttiden och idag, men eftersom hon trots allt hade jobbat på folkbibliotek redan
tidigare kunde hon ändå ge oss en del information om den tiden. Med under intervjun
fanns också den bibliotekarie som visade oss runt på folkbiblioteket men hon satt mest
och lyssnade och vi hänvisar därför inte till henne som respondent.

5.4 Stadsbiblioteket i 7RUX�

7RUX��lU�HQ�VWDG�PHG�GU\JW���������LQYnQDUH��DY�YLOND�PDMRULWHWHQ�lU�XQJD��7RUX�V
stadsbibliotek grundades 1923, då det tog över fyra olika historiska samlingar med
böcker från 1500-1800-talet. Biblioteket har varit beläget i samma byggnad sedan 1973.
Det genomgick dock en renovering 1999. I Pomeraniaprovinsen finns två
provinsbibliotek, stadsbiblioteket i 7RUX��lU�HWW�DY�GHP��%LEOLRWHNHWV�EHVWnQG�EHVWnU�WLOO
största delen av böcker inom humaniora och samhällsvetenskap. Det finns en
omfattande samling av material som behandlar 7RUX�V�RFK�SURYLQVHQV�KLVWRULD�
Biblioteket har 17 filialer.

På stadsbiblioteket möttes vi av chefen, respondent T1, som talade bra engelska. Hon
var fylld av framtidstro och förmedlade en visionär bild av stadsbiblioteket som ett
framtida modernt informationscentrum. Chefen hade tidigare arbetat på
universitetsbiblioteket i 7RUX��RFK�WLOOWUlGH�VLQ�QXYDUDQGH�WMlQVW�L�MXOL�������9L
genomförde intervjun i chefens arbetsrum och visades inga andra delar av biblioteket.

Eftersom vi inte fick någon guidad visning i biblioteket återvände vi dagen efter
intervjun som ovana trevande biblioteksbesökare. I entréhallen fanns garderob och
kortkatalog. Vi gick upp för trapporna och fann bara stängda dörrar och ett öppet
utrymme där stolar stod provisoriskt uppradade, en föreläsning såg ut att ha ägt rum
nyligen. Vi fortsatte ytterligare en trappa upp, men blev genast nerjagade, antagligen
befann vi oss på personalavdelningen. Väl nere på bottenplanet igen insåg vi att det vi
uppfattat som entré, i stort sett var den del av biblioteket som var tillgängligt för
allmänheten. Beståndet förvarades nästan uteslutande i magasin och
magasinsbeställningar kunde lämnas in i en bemannad lucka bredvid kortkatalogen.

En passage med en bokutställning ledde fram till en större läsesal med referensmaterial i
hyllor längs ena väggen. Efter ytterligare en stunds förvirrat sökande fann vi ett mindre
tidnings- och tidskriftsläsrum. Genom att kliva in i rummet med block i handen och
nyfiket titta oss omkring väckte vi omedelbart personalens uppmärksamhet. På polska
försökte de antagligen utröna vad vi hade för oss och vi kände oss tvungna att lämna
rummet. Dock hann vi uppfatta en för tillfället oanvänd dator längre in i salen.

Under intervjun med chefen fick vi en bild av biblioteket som mycket modernt och
utvecklat när det gäller informationsteknologi. Efter vår rundvandring i biblioteket
konstaterade vi att detta främst gäller personalutrustningen. Chefen berättade för oss om
ett antal databaser som biblioteket erbjöd allmänheten, vi kunde dock bara finna en enda
undanskymd dator i de delar av biblioteket som var tillgängliga för allmänheten. Vår
uppfattning bekräftas av en CD-rom om 7RUX��RFK�GHW�VWDGHQ�KDU�DWW�HUEMXGD��GlU�GHW
sägs att personalen på stadsbiblioteket arbetar med modern teknologi för att kunna
besvara frågor från krävande användare.113

                                                          
113 Album Torunia, CD-rom, 1999



5.5 Filialbiblioteket i 7RUX�

Vi gjorde ett besök på det största filialbiblioteket i 7RUX���'HWWD�lU�EHOlJHW�L�HWW
förortsliknande bostadsområde med enorma höghus och ligger i en
köpcentrumsbyggnad. Lokalerna byggdes inte för biblioteket och de är alldeles för stora
och ofunktionella. Stora delar av ytan upptas till exempel av en hall som inte kan
användas till själva biblioteksverksamheten. Chefen för stadsbiblioteket i 7RUX���VRP
var vår guide och tolk vid besöket, berättade att hon hade stora problem med filialen då
lokalkostnaderna var enormt höga. Hon skulle inom en snar framtid besluta om filialen
skulle vara tvungen att läggas ner eller flytta, vilket hon tyckte var synd då den idag
ligger så lättillgängligt mitt i bostadsområdet.

En stor del av bibliotekets besökare är barn, då det ligger flera skolor i området och på
barnavdelningen finns en speciell hylla med ”skollitteratur”. Filialen har en gemensam
läsesal för barn och vuxna med en referenssamling och en liten specialsamling som
riktar sig till familjer. Detta innebär att de har en hel del litteratur om bland annat
barnuppfostran, utbildning och drogproblem.

Både på vuxen- och barnavdelningen finns öppna hyllor med skön- och facklitteratur till
hemlån. Filialen är inte datoriserad. Biblioteket gjorde ett ganska trist och rätvinkligt
intryck på oss med sin ålderdomliga inredning och brist på färg. Det som lättade upp lite
var de ”obligatoriska” biblioteksväxterna.

Vi gjorde ingen intervju på filialen utan vi blev visade runt i lokalerna och fick lite
allmän information.

5.6 Landsortsbiblioteket utanför 7RUX�

I bil som tillhörde stadsbiblioteket tog vi oss tillsammans med chefen till en by utanför
7RUX���+lU�EHV|NWH�YL�HWW�OLWHW�LQWHJUHUDW�IRON��RFK�VNROELEOLRWHN�VRP�OnJ�L
skolbyggnaden. Biblioteket har fem små filialer, så kallade bibliotekspunkter, och
ansvarar för ett område med cirka 1700 invånare. Den procentuella andelen
biblioteksanvändare i området är hög jämfört med genomsnittet i Polen.
Biblioteksverksamheten flyttades till den nuvarande byggnaden i mitten av 90-talet.
Tidigare var skol- och folkbiblioteksverksamheterna skilda åt. Bibliotekarien på
biblioteket upplever det inte som något problem att skol- och folkbiblioteket finns i
samma lokal. De flesta vuxna håller sig dock borta från biblioteket under skoltid. På
rasterna kan uppemot 50 barn storma in i det lilla rummet, vilket gör det mycket svårt
att arbeta. Det ringde ut för rast under vårt besök och barnen studerade nyfiket de
utländska gästerna. Efter ett tag riktade deras intresse dock mot bibliotekets tv-spel.

Av bibliotekets bestånd är ungefär hälften barnlitteratur och hälften vuxenlitteratur.
Hela samlingen är placerad i öppna hyllor i ett rum om uppskattningsvis 40-50 m².
Förutom böcker finns på biblioteket videofilmer för hemlån, tidskrifter och spel.
Biblioteksrummet känns hemtrevligt med mycket växter och en personlig atmosfär,
något som bidrar till detta är bibliotekarien som verkar mycket uppskattad av
bibliotekets användare. Även utlåningssystemet är av det personliga slaget,
bibliotekarien kan låntagarens namn och antecknar på ett kort numret på de böcker som
de lånar.



Med chefen från stadsbiblioteket som tolk genomförde vi en intervju med bibliotekarien
som är den enda anställda på landsortsbiblioteket, repondent T2. I flera fall svarade
chefen själv på våra frågor istället för att översätta dem till bibliotekarien, vilket var
problematiskt i de fall vi var ute efter åsikter och inte fakta.

5.7 Specialbiblioteket för funktionshindrade – 7RUX�

Specialbiblioteket för funktionshindrade är en underavdelning/filial till
provinsbiblioteket i 7RUX�� �)\VLVNW�RFK�SV\NLVNW�IXQNWLRQVKLQGUDGH��EOLQGD��G|YD�RFK
dyslektiker är några av de grupper som specialbiblioteket vänder sig till. Sedan 1984
finns biblioteket i en byggnad som är specialanpassad för verksamheten, här finns bland
annat ”talande” hissar, skyltar med blindskrift och rullstolsanpassade lokaler. Före 1984
fanns verksamheten på stadsbiblioteket men den var långt ifrån lika utvecklad som den
är nu.

Biblioteket erbjuder till exempel lättlästa böcker, talböcker, böcker med stor stil och
pedagogisk rehabilitering till ungefär 600 användare, såväl barn som vuxna. I
biblioteket finns ett konstgalleri där amatörer och professionella konstnärer, oavsett om
de är funktionshindrade eller inte kan ställa ut. Själva utställningen och lokalen är
anpassad så att alla ska kunna ta del av den. Biblioteket arbetar med uppsökande
verksamhet för att nå de som inte själva har möjlighet att ta sig till biblioteket. Material
finns på sjukhem, sjukhus och institutioner av olika slag och sjukvårdspersonalen har
utbildats av specialbiblioteket. Bibliotekspersonalen gör även hembesök ett antal gånger
i månaden. I jämförelse med ett svenskt folkbibliotek tyckte vi att de hade ett ganska
litet bestånd av både talböcker och böcker med stor stil, speciellt för att vara en
specialfilial. Vi förstod att denna typ av material finns i ytterst liten omfattning på
folkbiblioteken och deras vanliga filialer.

Biblioteket har en viktigt samling med facklitteratur och metodologisk litteratur för
anhöriga, studerande, sjukhuspersonal och lärare. Denna samling finns registrerad i en
datoriserad katalog där även tidnings- och tidskriftsartiklar med relevans för bibliotekets
besökare indexeras. Förutom den del av verksamheten som riktar sig till de
funktionshindrade organiseras också work-shops och seminarier för att medvetandegöra
allmänheten och olika yrkesgrupper om vikten av biblioteksverksamhet för
funktionshindrade och problemen förknippade med denna.

Vi genomförde en intervju med chefen för specialbiblioteket, respondent T3. Han hade
jobbat som folkbibliotekarie med dessa frågor i många år och är internationellt
engagerad genom IFLA (International Federation of Library Associations).

5.8 Stadsbiblioteket i *GD�VN

Under vår vistelse i *GD�VN�OHGVDJDGHV�YL�JHQRP�ELEOLRWHN�RFK�VWDG�DY
stadsbibliotekets yngre personal. En biblioteksstuderande, respondent G1, och en
datoransvarig, respondent G2, fungerade som värd, guide och tolk. Även om vi inte
genomförde några regelrätta intervjuer med dessa, bidrog de med information och
åsikter.



Stadsbiblioteket är beläget centralt i *GD�VN�VRP�KDU�FD���������LQYnQDUH��%LEOLRWHNHW
är från tidigt femtiotal och har 39 filialer. Stadsbiblioteket fungerar också som
provinsbibliotek och har därmed ansvar för och en rådgivande roll gentemot
folkbiblioteken i provinsen.

Eftersom vi bodde i stadsbibliotekets gästrum och med personal vid vår sida besökte
stängda magasin och personalutrymmen, fick vi antagligen en något annorlunda bild av
biblioteket än den vanliga biblioteksanvändaren. Bara en begränsad del av biblioteket är
öppen för allmänheten. Biblioteket sträcker sig över fyra våningar och besökaren möts
av långa korridorer och stängda dörrar. På bottenplanet finns en läsesal, med
referensmaterial längs väggarna och två datorer med bibliotekets katalog. Här kan
användarna beställa material från magasinet. Bibliotekets bestånd består till största
delen av facklitteratur och huvuddelen av samlingarna förvaras i magasinet. Bredvid
läsesalen återfinns kortkatalogen i ett litet rum. Det finns en sal för tidningsläsning, som
är något mindre än den tidigare nämnda läsesalen. På bottenplanet ryms också en
lånesal, med en öppen samling som är något mer inriktad mot underhållning och
skönlitteratur. Både den öppna och den magasinerade samlingen är organiserade i
enlighet med UDK, samma klassifikationssystem som används på övriga folkbibliotek i
Polen. Utlåningsrutinerna är datoriserade. En trappa upp finns ett galleri, som för
tillfället står tomt, men där det ibland ordnas utställningar eller möten med författare
och andra kulturpersonligheter.

På andra och tredje våningen finns tre rum med vardera tio moderna datorer.
Datorsalarna är öppna för allmänheten mellan 11-20 på vardagarna och kan bokas för
drygt 5 kronor i timmen. Datorsalarna är bemannade och användarna kan få individuell
hjälp. En av salarna är inriktad mot ekonomi och juridik, med referensmaterial inom
dessa ämnen. I en av de andra salarna fanns möjlighet att se DVD-filmer och utnyttja
olika multimediaprodukter. Den tredje datorsalen används bland annat till utbildning av
bibliotekarier från provinsen. Samtliga datorsalar invigdes under 1999 och finansieras
genom sponsring från lokala företag.

Det finns en tydlig kontrast mellan datorsalarna, med deras moderna, kontorsliknande
inredning och övriga utrymmen i biblioteket, som gav ett ålderdomligt, mörkt och
färglöst intryck.

Vi gjorde också ett besök på katalogavdelningen och fick rutinerna beskrivna för oss.
Allt material som anlänt till biblioteket under 1997 eller senare är inlagt i en datoriserad
on-line katalog. Eftersom de flesta filialerna inte är datoriserade förbereder och
katalogiserar personalen på huvudbiblioteket de böcker som ska till filialerna. På så sätt
skapas en centralkatalog för alla folkbiblioteken i *GD�VN��GlU�DQYlQGDUQD�NDQ�VH�YDU
den eftersökta titeln finns. Allt material läggs även in i kortkatalogen, som är komplett
sedan 1969.

Vi hade förberett en intervju med chefen för stadsbiblioteket, respondent G3. Dock
visade det sig att han bara varit chef i några månader och inte hade någon
biblioteksbakgrund. Däremot hade han erfarenheter inom affärsvärlden och stod
fortfarande som ägare till några företag. De anställda på stadsbiblioteket förmedlade en
känsla till oss av chefen som någon mycket högt uppsatt, i det närmaste otillgänglig.
Tiden för vårt möte med honom ändrades också otaliga gånger. Respekten för
chefsrollen gjorde oss något försiktiga under mötet med chefen. Vi hade ingen



möjlighet att ställa inträngande frågor om bibliotek, dock tror vi att vi i stort lyckades
fånga hans åsikter.

5.9 Bibliotekscentrum för information – *GD�VN

En av stadsbibliotekets filialer med speciell inriktning är bibliotekscentrum för
information. Denna filial öppnades 1971 och har varit belägen i den nuvarande
byggnaden sedan 1973. Lokalen är ursprungligen inte avsedd för biblioteksverksamhet
och är alldeles för liten. Bibliotekets bestånd består huvudsakligen av facklitteratur. De
olika ämnesområden som nämndes var juridik, ekonomi, geografi, historia och
litteraturvetenskap. En ansenlig mängd bibliografier återfinns också i samlingarna.

Bibliotekets informationsförsörjande uppgift sträcker sig längre än till att bara
tillfredsställa de egna besökarna. Folkbibliotek i *GD�VN�RFK�L�GH�QlUOLJJDQGH�VWlGHUQD
Gdynia och Sopot kan höra av sig till bibliotekscentrum för information om de behöver
material eller faktauppgifter. Folkbibliotek i provinsen, och även i viss mån i hela
landet, har möjlighet att fjärrlåna material från biblioteket.

En viktig del i bibliotekets bestånd är de ca 300 tidnings- och tidskriftstitlarna. De äldsta
tidningarna är från 1935. Alla tidskrifter och tidningar förvaras i pappersform i ett
välfyllt magasin. Platsbrist är ett stort problem, men att föra över tidningarna på
mikrofiche är en omöjlighet av finansiella skäl. Tidningarna och tidskrifterna är
eftertraktade av användarna. Varje dag har biblioteket ca 100-120 besökare och runt 40
av dessa kommer för att läsa i tidningsrummet. För bokläsare finns en större läsesal som
innehåller en samling med referenslitteratur. Allt material som är för hemlån förvaras i
magasin och måste beställas fram.

För användarna finns bibliotekets katalog ännu bara i kortform. Två personaldatorer
med Internetuppkoppling finns dock på biblioteket och personalen har därmed tillgång
till den datoriserade samkatalog som förbereds på huvudbiblioteket. Om användarna vill
ha information om vad som finns på andra bibliotek kan de få hjälp av bibliotekarierna.

Bibliotekscentrum för information i *GD�VN�SnPLQQHU�LQWH�RP�GHQ�ELOG�VRP�YL��VRP
svenskar, idag förknippar med informationscentrum. På bibliotekscentrum för
information råder brist på informationsteknologi, informationsdisk och tillgänglig
personal. Bibliotekets utrymmen domineras av läsesalar, stängda magasin och
kortkataloghallen.

Filialchefen och ytterligare en bibliotekarie guidade oss runt i biblioteket och svarade
därefter på våra intervjufrågor. Filialchefen talade inte engelska, utan hennes ord
översattes och tolkades genom den andra bibliotekarien. Vi har omöjligt kunnat urskilja
vad som var filialchefens åsikter och vad som var bibliotekariens och låter därför dem
två tillsammans utgöra respondent G4. Båda bibliotekarierna hade arbetat på biblioteket
mycket länge och kunde uttala sig om situationen under 1970- och 80-talet.

6 Redovisning av det empiriska materialet

Resultatet av intervjuerna med våra polska respondenter och informanter redovisas i
relation till uppsatsens fyra frågeställningar. Varje delkapitel behandlar en



frågeställning. All relevant information som delgivits oss vid intervjutillfällena återfinns
i detta kapitel, även uppgifter med faktamässig karaktär.

Vi har valt att återge citaten i princip som de yttrades, trots att det engelska språket inte
alltid är grammatiskt korrekt. I vissa fall har vi bearbetat språket för att sammanhanget
ska bli begripligt för läsaren, kärnpunkten i uttalandena har dock bevarats.

6.1 Förändringar i det polska folkbibliotekssystemet

I detta delkapitel redovisar vi de svar som rör vår första frågeställning:

Vilka förändringar har skett i det övergripande folkbibliotekssystemets organisation och
hur har dessa påverkat de undersökta folkbiblioteken?

6.1.1 Lagen om lokalt självstyre och de ekonomiska effekterna av denna

Då samtliga av våra respondenter berättade om lagen om lokalt självstyre som trädde i
kraft 1990, hänvisar vi inledningsvis inte till någon speciell person.  Lagen innebar att
ansvaret för bland annat folkbiblioteken överlämnades från staten till det lokala
politiska styret. Detta är ett led i den ansvarsdecentralisering som präglar flera delar av
samhällslivet i Polen. Förändringen manifesteras främst i folkbibliotekens ekonomiska
situation. Städernas och provinsernas budget bygger på skatteintäkter från medborgarna
och företagen i området. Detta har lett till att folkbibliotekens ekonomiska situation
numera är beroende av det ekonomiska läget i det område i vilket det är beläget. I
områden med ekonomiska svårigheter blir folkbibliotekens budget lidande, medan
situationen för folkbibliotek i rikare områden kan vara mycket god. Jadwiga
Kolodziejska talar om folkbiblioteken i relation till landets ekonomiska situation:
”Consequences are very various, because most of public libraries have trouble with
money. You know, one part of Poland has good economical situation, which is the west
part of Poland. But the east part of Poland is very poor, very poor”.

Zofia Zasacka berättar att folkbibliotekens ekonomiska beroendesituation idag står i stor
kontrast till situationen under kommunisttiden. Då fanns bestämmelser rörande hur
många folkbibliotek det skulle finnas och hur stor budget dessa bibliotek skulle ha.
Båda faktorerna bestämdes i relation till hur stort det geografiska området var och
invånarantalet. Detta gjorde att folkbiblioteksbudgetarna proportionellt var lika stora i
hela landet. Zasacka beskriver detta som en del av jämlikhetstänkandet som skulle
prägla det kommunistiska samhället. Under det senaste decenniet har många av de
folkbibliotek som startades efter kommunismens principer stängts. Zasacka menar att
nedläggningen av bibliotek inte alltid är att se som någonting negativt. Behovet av
folkbibliotek, menar hon, är inte lika stort överallt och vissa av de bibliotek som
stängdes var bibliotekspunkter som i alla fall var för små för att kunna hålla en
acceptabel standard. Kolodziejska däremot uttrycker en större oro, även om hon anser
att fördelarna med ett politiskt skifte till viss del överskuggar detta: ”Many libraries
were closed during this ten years, over 1000 public libraries were closed. This is a very
bad, very bad situation, but from another point of view public libraries they are free now
/…/”.



Vi ställde oss frågande till hur folkbiblioteksvärlden har reagerat på denna svåra och
ojämna ekonomiska situation och bristen på skydd mot nedläggningar av folkbibliotek.
Zasacka hänvisar till vissa diskussioner som förts där röster höjts för att det borde utgå
ett statligt ekonomiskt grundstöd till folkbiblioteken, eller att en viss del av den lokala
budgeten skulle reserveras för kulturen. Detta skulle innebära en trygghet och garanti
för speciellt de folkbibliotek med riktigt dålig ekonomi. Genom ett statligt stöd skulle
det också vara möjligt för ett större antal bibliotek att renovera sina ofta mycket gamla
och slitna lokaler. Zasacka menar att just renoveringen av bibliotekslokaler är en stor
budgetslukare och en faktor som leder till stora variationer i den service folkbiblioteken
i landet kan erbjuda.

Under intervjuer och samtal med våra respondenter kom vi att förstå att frågan om en
statlig inblandning och reglering i folkbiblioteksfrågan är mycket känslig för dem. I de
flesta fall valde de att inte avslöja sina egna åsikter i frågan, utan konstaterade endast att
det idag helt enkelt är så att staten inte har någonting med folkbiblioteken att göra.
Respondent W2, chefen för stadsbiblioteket i Warszawa säger: ”The point is that
selfgovernment is free to decide. Even when there would be certain suggestions to
protect amount of money for culture, selfgovernment is the organ, the one who
decides”.

Sedan lagen om lokalt självstyre gick igenom har många folkbibliotek haft ekonomiska
problem. Många bibliotek har lagts ned och det har blivit vanligt att folkbibliotek slås
samman med skolbibliotek eller andra kulturinstitutioner. W2 berättar att det var lätt för
de nyvalda lokala politikerna att bestämma sig för att folkbiblioteken var alldeles för
dyra att driva. Om tendensen att göra sammanslagningar av olika bibliotekstyper säger
hon: ”This self government didn’t understand precisely the difference and what are the
tasks of public libraries and school libraries and they tried to combine those types of
libraries, mainly for economical reasons”. Denna åtgärd är landsortsbiblioteket utanför
7RUX��HWW�H[HPSHO�Sn��)RONELEOLRWHNHW�VORJV�VDPPDQ�PHG�VNROELEOLRWHNHW�L�PLWWHQ�DY
nittiotalet och flyttade in i det nybyggda skolhuset. T2 menar att detta absolut var ett
försök, från politikerhåll, att spara pengar men att det till en viss del också berodde på
att det var ont om lediga samhällsägda fastigheter i området. Den ekonomiska
situationen är idag bättre för biblioteket än under kommunisttiden. T2 är osäker över om
detta är en effekt av bibliotekets nya finansieringssituation eller om det helt enkelt beror
på att det ekonomiska läget i landet var fruktansvärt under åttiotalet.

W4 på stadsdelsbiblioteket i Warszawa berättar att de ända sedan biblioteket flyttade in
i nya lokaler 1990 har kämpat med ekonomiska problem. Hela nittiotalet har präglats av
att hon har tvingats välja vad som ska prioriteras, möbler, ny aktuell litteratur eller
datorer. Hon berättar stolt att de har lyckats undvika att lägga ned några av sina filialer.
En annan aspekt som framkom under vårt besök i Warszawa var att den ekonomiska
situationen inte endast är ett problem för folkbiblioteken från år till år, utan att de
ständigt brottas med den. Stadsbibliotekschefen W2 säger att även om den årsbudget
hon förberett accepteras som rimlig av politikerna i början av året, finns det inget som
hindrar dem från att frångå den om ekonomiska problem dyker upp i området. W3
berättar att provinsstadsbiblioteket beviljades samma summa till bokinköp år 2000 som
de fick 1999. Nu har myndigheterna bestämt att folkbiblioteket endast ska få pengar för
en månads bokinköp i taget. Respondent W3 är upprörd, då detta innebär att det inte
finns någon garanti för att biblioteket kommer få pengar till bokinköp längre fram under
året.



Vi fick från alla våra respondenter och informanter väldigt samstämmiga uppgifter och
åsikter rörande relationen till de lokala politikerna och den ekonomiska frågan. Eller
som W3 uttrycker det: ”The financial situation in /…/ is closely connected with
understanding of library’s problem presented to local authority. And in my opinion the
same situation is in most public libraries in Poland”. W3 menar att det är viktigt att
bibliotekarierna skapar en förståelse för bibliotekets situation och värdet av biblioteket
hos politikerna, utan denna förståelse kan de inte vänta sig något större ekonomiskt
stöd. Denna bild bekräftas av W4:

One have to learn absolutely and definitely how to promote the
interests of the library and how to engage the authorities and how to
convince them. Especially in the beginning with the newly chosen,
after the election it was difficult. Every other year you have to teach
them what the library is and it’s interests.

Många politiker vet inte vad ett modernt folkbibliotek är och vad det är de behöver
pengar till, enligt T1: ”Library for local parliament is only one point of culture map and
in Poland we have very traditional impression about library activity. Library it is only
book loan and reading rooms and this is all”.

Någonting som framkommer med all tydlighet är att det är mycket svårt för
folkbiblioteken att konkurrera med alla andra delar av samhället som också finansieras
via samma lokala budget. G4 säger: ”It is rather difficult to get money because there are
a lot of requests from all the other branches of society, for health, education and other
departments of budget first”. Naturligtvis är bibliotekarierna angelägna om att
folkbiblioteken ska få en acceptabel budget men eftersom det ekonomiska läget i Polen
fortfarande är ganska ansträngt har de ofta trots allt en förstående inställning till
situationen. Chefen för stadsbiblioteket i 7RUX���7���XWWU\FNHU�GHW�Sn�I|OMDQGH�VlWW�

It is very difficult to convince the politicians, because I must fight with
head of bridges and highways, we have hospitals and we have schools
of course. What is more important, library or hospital? For me,
hospital of course! We have a rather poor country and this is an effect
of it.

T1 berättar att de förra året själva tog tag i den ekonomiska situationen genom att de
sökte och tilldelades pengar från fyra olika privata fonder.

Vi undrade om det, hos politikerna, bakom de ekonomiska problemen kanske också
ligger ett visst ointresse för kultur och folkbibliotek. W3 svarar:

According to their declaration they are very interested in libraries and
in it’s activities, but those are only declarations. It always depends on
particular people who are in authority. Because now we are in a very
bad situation, but some years ago when mayor of /…/ was someone
who was educated in library the situation was just brilliant.

G4 menar att intresset för kultur varierar, men att det i slutändan ändå alltid är pengar
som styr: ”Some of the politicians are pleasant for library work and when they have
possibility to make greater budget for library they vote for it but the possibilities are as
they are”. Under vår intervju med Kolodziejska gav hon oss information rörande synen
på folkbibliotek och kultur inom vissa politiska riktningar:



This is a very complicated situation, because our economy and
our politicians they have rather a liberal orientation, we call it
new-liberal orientation. And problem of culture and public
libraries, they think that this is not a business of the state and
this is very important. /…/ For many politicians libraries,
reading, books they are private problems of individual people.
They are private problems, private business /…/ I’m afraid of
this idea because I think that consequences would be very bad.
/…/ This liberal idea on the cultural sphere is not total.
Sometimes I meet very wise, very active people in the local
governments in Poland and they say that culture, education,
public libraries they are first problem in our area because we
can’t change the economical situation, for example in the east
part of Poland, without higher education among people.

Kolodziejska är dock optimistisk och tror på att det kommer ske en förändring i de
lokala styrenas politiska sammansättning. Själv hoppas hon starkt på att
Socialdemokraterna kommer vinna nästa val, eftersom hon anser att det partiet har en
mer positiv inställning till kulturfrågor.

Zasacka menar att hur det går för folkbiblioteken efter genomförandet av
självstyreslagen 1990 mycket beror på den attityd som folkbibliotekarier och chefer har.
Eftersom den självklara ekonomiska tryggheten från staten har gått förlorad är
biblioteket nu beroende av en öppen och aktiv attityd hos personalen. Zasacka
formulerar två viktiga uppgifter för folkbiblioteken. Dels måste folkbibliotekarierna få
de lokala politikerna att förstå vikten av bibliotek i området så att dessa tilldelas en
rimlig del av budgeten. Men hon påpekar att det också är mycket viktigt att man gör
reklam för idén med folkbibliotek hos medborgarna. Det är viktigt att ha deras stöd för
verksamheten i konkurrensen med andra samhällsinstitutioner.

(WW�EUD�H[HPSHO�Sn�GHWWD�lU�UHVSRQGHQW�7��Sn�ODQGVRUWVELEOLRWHNHW�XWDQI|U�7RUX���+RQ
sitter själv med som medlem i ”community council” och har därför en god möjlighet att
påverka när frågor som rör biblioteket diskuteras. Dessutom, eftersom biblioteket
fungerar som ett fritids för barnen är föräldrarna mycket engagerade i biblioteksfrågan.
T2 berättar att det till möten som gäller biblioteket kommer mycket folk som ger sitt
VW|G��&KHIHQ�I|U�VWDGVELEOLRWHNHW�L�7RUX���7���JHU�VLQ�NROOHJD�VWRUD�NRPSOLPDQJHU�RFK
säger: ”She is a very good, professional librarian. She knows how to convince the
politicians”.
W2 berättar att en del bibliotek i Polen också har försökt bättra på den ekonomiska
situationen genom att bedriva vinstgivande verksamhet. Som exempel nämner hon
uthyrning av videofilmer och försäljning av böcker. ”But it was a very small amount of
libraries who did /…/ it didn’t work as a matter of fact”, säger W2.

6.1.2 Ny bibliotekslag 1997

Kolodziejska menar att de politiska förändringarna i Polen och den ansträngda
situationen som har följt på förändringarna nödvändiggjorde skapandet av en ny
bibliotekslag. Kolodziejska är dock mycket kritisk till den nya bibliotekslagen som
stiftades 1997. Anledningen är att den inte preciserar vilken standard biblioteken ska



hålla, utan endast att det ska finnas bibliotek: ”we in our library law, we have no
standards, absolutely nothing, no word about it /…/”. Detta innebär att de lokala
myndigheterna har friheten att bestämma hur mycket de vill satsa på biblioteken. Om de
anser att det finns större problem och andra som har större behov av pengar kan de
försumma biblioteken. Kolodziejska talar om ett projekt som är på gång, Polska
biblioteksföreningen planerar att skapa standarder för folkbiblioteken, men än så länge
är det bara en plan, suckar hon. På vår fråga om lagen säger något om bokinköp, svarar
Kolodziejska att lagen i enlighet med liberalismens ideal lämnar det fritt till
bibliotekarierna att bestämma om vilka böcker som ska köpas in.

.RORG]LHMVNDV�NROOHJD�%DUEDUD�%XG]\�VND�WDODU�GRFN�L�PRWVDWV�WLOO�.RORG]LHMVND�RP
standarder i bibliotekslagen. Hon menar att distriktsbiblioteken på grund av begränsade
budgetar har svårt att leva upp till de standarder som formulerats i bibliotekslagen och
pratar om ”standards, sometimes bigger than the whole budget”.

G4 på bibliotekscentrum för information är mycket positivt inställd till den nya lagen.
Han säger att lagen från 1997 har haft stor betydelse för bibliotekets verksamhet. G4
anser att lagen från 1968 var indoktrinerande. I den gamla lagens första mening slås fast
att biblioteken har en viktig roll i den socialistiska utbildningen. Den nya lagen är enligt
G4 däremot neutral, ”without any indoctrinate words, but the former is having these
words and sentences”. Lagen från 1997 innehåller istället konkreta riktlinjer rörande
bibliotekens verksamhet.

W2 på stadsbiblioteket i Warszawa tar inte upp någon tydlig politisk skillnad mellan
lagarna. Hon konstaterar att användarnas behov reflekteras i bibliotekslagarna och säger
att lagen från 1997 tydligare än lagarna från 1946 och 1968 betonar tillgången till
informationskällor.

6.1.3 Förvaltningsreformen

Förvaltningsreformen som trädde i kraft 1 januari 1999 är ett led i den
decentraliseringsprocess som startade i Polen i och med de politiska förändringarna
1989. Vid ett flertal intervjuer diskuterade vi vad reformen har inneburit för
folkbiblioteken. Inledningsvis redogör vi för de faktauppgifter som delgivits oss av
respondenterna. Eftersom samma saker har upprepats av olika respondenter anger vi här
ingen källa.

Som tidigare nämnts minskades antalet provinser i Polen den 1 januari 1999 från 49 till
16 stycken. Dessa kan jämföras med de svenska länen när det gäller uppgifter, de har
dock större befolkningsmängd. Varje provins styrs av en landshövding som är utsedd av
regeringen. Ett annat led i förvaltningsreformen var att föra in en tredje
organisationsnivå, distrikt, eller powiat på polska. Landet delades in i 374 distrikt.

Före 1999 fanns det i Polen 49 provinsbibliotek, varje provinsbibliotek ansvarade för
biblioteksverksamheten i provinsen. I och med förvaltningsreformen har antalet
provinsbibliotek minskat till 18. Egentligen skulle det bara finnas 16, men i två
provinser har två olika bibliotek fortsatt som provinsbibliotek. Fram till genomförandet
av reformen finansierades provinsbiblioteken av staten, men nu har provinserna det
ekonomiska ansvaret. Samtidigt som provinsbiblioteken minskar i antal pågår arbetet
med att öppna distriktsbibliotek. Oftast är det ett stadsbibliotek som också får ta på sig



rollen som distriktsbibliotek. Tanken är att det ska finnas ett distriktsbibliotek i varje
distrikt, men hittills finns bara 60.

Provinsbiblioteken ansvarar för samarbetet i provinsen. Deras uppgifter är att hjälpa
ELEOLRWHN�Sn�OlJUH�QLYn��GH�VND�JH�UnG�RFK�LQVWUXHUD��(QOLJW�%XG]\�VND�lU
provinsbibliotekets uppgift gentemot de mindre biblioteken att ”supervise the style, but
QRW�JLYH�WKHP�PRQH\��«��´��%XG]\�VND�EHUlWWDU�RFNVn�DWW�HIWHUVRP�ELEOLRWHNDULHUQD�Sn
provinsbiblioteken ofta har bättre utbildning än bibliotekarierna på de mindre
landsortsbiblioteken kan de hjälpa till vid budgetförhandlingarna med politikerna.
Distriktsbiblioteken ska så småningom ta över en stor del av provinsbibliotekens
uppgifter.

I följande modell försöker vi illustrera de olika ansvarsnivåerna i det polska
folkbibliotekssystemet. Som vi redan nämnt kan ett fysiskt bibliotek fungera både som
till exempel stadsbibliotek och provinsbibliotek, men här visas den organisatoriska
hierarkin.

%XG]\�VND�EHVNULYHU�GHQ�Q\D�VLWXDWLRQHQ�VRP�P\FNHW�RVlNHU��1lU�GHW�JlOOHU
utvecklingen av distriktsbibliotek finns ännu bara frågor, inga svar. Hon bad oss att
återkomma om ett år när de vet hur det hela har utvecklats. Att bestämma vilket
bibliotek som ska utgöra distriktsbibliotek är problematiskt, många slåss om uppgiften.
%XG]\�VND�DQVHU�DWW�GHW�lU�RULPOLJW�PHG�����GLVWULNWVELEOLRWHN��(Q�GHO�RPUnGHQ�lU
mycket små och det finns varken behov av eller pengar till ett distriktsbibliotek.

Enligt Kolodziejska har förvaltningsreformen lett till att många bibliotekarier har
förlorat sina jobb. De bibliotek som tidigare var provinsbibliotek har idag omvandlats
till distriktsbibliotek. När ansvarsområdet minskar anser de lokala myndigheterna ofta
att bibliotekets budget kan krympas och att en del bibliotekarier bör avskedas. Ett annat
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problem som Kolodziejska tar upp är budgetsamordningen när ett stadsbibliotek också
ska bli distriktsbibliotek. Stadsbiblioteket får sin budget från det lokala styret i staden,
medan distriktsbiblioteket ska ha sin budget från distriktets politiska ledning.
Situationen skulle ha varit lysande om detta inneburit att biblioteket fick dubbla
budgetar, så är dock inte fallet, istället ska distriktets och stadens politiker försöka
komma överens. Kolodziejska säger att om de styrande representerar olika politiska
partier kan svåra konflikter uppstå. De har ofta dålig kontakt, och istället för att
samarbeta kämpar de emot varandra. Resultatet blir en stor osäkerhet för bibliotekets
del: ”Poor librararian, sit and wait, what to do, what will be the future”.

På stadsbiblioteket i Warszawa berättar respondent W2 något otydligt om hur
förvaltningsreformen har påverkat bibliotekets budget. Vi tolkar det som att biblioteket
idag får pengar från provinsstyret, istället för från staten. Den ekonomiska situationen
har därmed försämrats väsentligt. De får pengar till inköp av böcker, men däremot inte
till renovering eller modernisering av biblioteket.

Stadsbibliotekets ansvarsområde har vuxit, i provinsens nätverk ingick tidigare 336
bibliotek, idag ingår 1104. W2 menar att det vore rimligt att bibliotekets personalstyrka
utökats och att avdelningen som är ansvarig för stödet till biblioteken i provinsen fått
ökade resurser. De hade väntat sig mer pengar bland annat till att ordna konferenser och
möten och för att besöka bibliotek i området. W2 är besviken över att de inte har fått
ekonomiska bidrag som står i proportion till deras växande arbetsuppgifter.

W2 tar upp biblioteket där W3 arbetar som ett exempel på ett stadsbibliotek som ska
omvandlas till distriktsbibliotek. När W3’s bibliotek blir distriktsbibliotek kommer
uppgifterna att preciseras och ”also money for it hopefully will be given”, säger W2
något tvekande. W2 förespråkar öppnandet av så många distriktsbibliotek som möjligt,
så fort som möjligt. Provinsbibliotekets arbetsuppgifter kommer lätta när
distriktsbiblioteken har öppnats. W1 sammanfattar situationen: “as soon as powiat
library [distriktsbibliotek] is organised for province library it’s a big plus, because in
order to organise many, many, many  libraries in the county, in the smallest region, they
have only to contact this powiat library”. W2 säger att distriktsbiblioteken inte har
organiserats så fort som de borde ha enligt vad som sägs i reformen. Orsaken är att
distrikten inte har nog med pengar. Liksom Kolodziejska talar W2 om problemet med
att de som är ansvariga för att organisera distriktsbiblioteken representerar olika partier
och inte kan komma överrens av politiska skäl. I Masoviaprovinsen ska det finnas 42
distriktsbibliotek men det finns bara tre. Så än så länge är provinsbiblioteket tvunget att
vända sig direkt till alla de små biblioteken och klara sig utan mellanhänder.

bYHQ�7RUX�V�VWDGVELEOLRWHN�IXQJHUDU�VRP�SURYLQVELEOLRWHN��3RPHUDQLDSURYLQVHQ�lU�HQ
DY�GH�SURYLQVHU�L�ODQGHW�VRP�KDU�WYn�SURYLQVELEOLRWHN��HWW�L�7RUX��RFK�HWW�L�%\GJRV]F]�
7��VlJHU�DWW�7RUX��RFK�%\GJRV]F]�WlYODU�Sn�DOOD�SODQ�RFK�WURU�DWW�DQOHGQLQJHQ�WLOO�DWW�GHW
finns två provinsbibliotek antagligen är politisk. Bydgoszcz har betydligt fler invånare
RFK�KDU�HWW�VWRUW�ELEOLRWHN��PHGDQ�7RUX�V�ELEOLRWHN�KDU�HQ�OnQJ�KLVWRULD��(NRQRPLVNW�lU
det dock ingen bra situation med två provinsbibliotek. T1 tror att det kommer fortsätta
att finnas två provinsbibliotek åtminstone de fem kommande åren. Hon är osäker på om
det är bra eller inte, men när hon tänkt efter ett tag konstaterar hon att fördelarna nog
överväger, eftersom provinsen sträcker sig över en stor area och det finns över 500
bibliotek i området.



7��EHUlWWDU�DWW�GHW�QX�ILQQV�IHP�GLVWULNWVELEOLRWHN�UXQW�7RUX���EDUD�HQ�VWDG�lU�VHQ��PHQ
förhoppningsvis ska detta bibliotek bli klart i år. Situationen är dock sämre i andra delar
av provinsen, många distrikt är små, bibliotekarierna har låg utbildning och biblioteken
har mycket begränsade budgetar. Provinsbibliotekets uppgift är att samordna och
organisera nätverket. T1 betonar att distriktsbiblioteken är helt självständiga i och med
reformen 1 januari 1999, ingen högre instans övervakar. Även provinsbiblioteket i
7RUX��lU�KHOW�VMlOYVWlQGLJW�JHQWHPRW�1DWLRQDOELEOLRWHNHW��´,�GRQ¶W�NQRZ�LI�LW¶V�JRRG��EXW
I test it, and we haven’t got [any supervisor], only God is our supervisor.”

3n�*GD�VN�VWDGVELEOLRWHN�WLOOGHODGHV�YL�HQ�GHO�VNULIWOLJW�PDWHULDO�VRP�LQQHK|OO�VYDU�Sn
några av våra frågor, dock saknar dokumentet upphovsuppgifter. Enligt detta material
DQVYDUDU�*GD�VN�VWDGVELEOLRWHN�VRP�SURYLQVELEOLRWHN�|YHU�����IRONELEOLRWHN�RFK����
filialer. Som ett resultat av förvaltningsreformen ska nu 15 nya distriktsbibliotek
öppnas. Dessa ska ta över en del av stadsbibliotekets plikter.

6.2 Folkbibliotekets roll i samhället

Följande frågeställning behandlas i delkapitlet:

Hur upplever folkbibliotekarierna i Polen att bibliotekets uppgifter och roll i samhället
har förändrats?

6.2.1 Folkbibliotekets politiska funktion

Under hela den kommunistiska perioden i Polen var folkbiblioteken kopplade till det
politiska systemet. Kolodziejska berättar om den effekt detta hade på biblioteken och
bibliotekarierna. Hon säger: ”It was very complicated because most of librarians don’t
want to belong to party, to the socialist party. They were neutral but if you was a
director of the county library or city library you had to be a member of the party”. Vi
undrade om detta skapade konflikter mellan de anställda och cheferna, men
Kolodziejska menar att detta inte var något problem eftersom alla visste att det helt
enkelt var regeln, ”it was rule, it was rule”. Kolodziejska fortsätter att berätta om tiden
före 1989:

In Poland for 45 years we had this socialist system, it was rather near
of communistic system and we had many standards from the Soviet
Union, many standards. In this moment and this is only ten years, the
whole situation is changing, political, people change there were many
people who changed orientation. /…/ Now librarians try to be quite
neutral and I think that this is the only way in libraries to be neutral
but I’m not sure if this neutral position will be in the future.

Före de politiska förändringarna i Polen 1989 var folkbiblioteken uttalat kopplade till
det statliga kommunistiska systemet, nu är tanken att de ska vara självständiga i relation
till politiska partier och myndigheter. Kolodziejska vittnar om att hon trots detta, på sina
resor runt i landet, har sett exempel på att politikerna väljer personer till posten som
folkbibliotekschef utifrån deras partitillhörighet. ”Sometimes we know that they try to
exchange librarian who is quite neutral for man or woman very near of idea of this
party, we observe this.”



När vi ställde frågor rörande politiska riktlinjer för folkbiblioteken under
kommunisttiden nämnde alla respondenter främst de som rörde bestånd och inköp av
litteratur. W2 berättar att bibliotekslagen från 1968 och de regleringar som följde på
denna preciserade själva biblioteksverksamheten. Hon fortsätter att berätta att man från
statens sida alltid pekade på vikten av biblioteksverksamhet för barn. Det var viktigt att
utveckla ett intresse för litteratur och läsning hos dem. Detta mål skulle nås bland annat
genom möten med barnboksförfattare och lästävlingar. W2 avslöjar att hon känner till
att vissa folkbibliotekarier arrangerade möten med författare som inte var accepterade
av staten. Vi fick dock intrycket av att detta inte var speciellt vanligt och att avvikelser
från reglerna av detta slaget var förknippat med ett ganska stort risktagande.

Det fanns riktlinjer som tydligt visar på den politiska stöd- och propagandafunktion som
folkbiblioteken hade under kommunisttiden. Respondent W2 redogör för dessa:

We were also obliged to organise a presentation of political books
every year in November, the librarians had to elaborate a program
around these books. They had to organise exhibitions, meetings with
authors of those books and politicians. We had also the day of Soviet
literature in April and all this was a demand of the authority. It should
be absolutely realised. Every event of political anniversary libraries
they had to organise special events. And this is what libraries had to
do.

5HVSRQGHQW�*��L�*GD�VN�UHGRYLVDU�L�VWRUW�VHWW�VDPPD�XSSJLIWHU�VRP�:��QlU�GHW�JlOOHU
politiska riktlinjer, men han berättar även om politisk kontroll och det
indoktrineringssyfte som låg bakom riktlinjerna.

In big cities in Poland during the years of socialism in local buildings
of the party there were special departments which were looking on the
work of our libraries and we had control from this department. There
were very indoctrinate campaigns prepared there for libraries which
had to take part in it. /…/ But we had a small role in indoctrinating
our society because our society don’t allow to indoctrinate by them.
But it is difficult to answer for this subject for foreign people but also
for young Polish people, it is difficult to understand what this time,
what it was.   

G4 menar att det politiska inflytandet över folkbiblioteken har blivit mindre och mindre
under det senaste decenniet, och att det idag endast sträcker sig till ett ekonomiskt
inflytande.
Bilden av att folkbibliotekens indoktrinerande uppgift inte togs på stort allvar av vare
sig bibliotekarier eller besökare, och att polackerna inte accepterade kommunismen
förmedlas också av W4. Hon säger om kommunismen att ”it was accepted only by a
small group of people who had particular relationships and particular advantages
coming from acceptation of this system but the rest didn’t accept it”. W4 berättar att de
naturligtvis var tvungna att följa riktlinjerna och organisera utställningar och dylikt vid
politiska högtider, men att de alltid försökte göra dessa så opolitiska som möjligt. Vid
ett tillfälle då minnet av Oktoberrevolutionen skulle hedras organiserade biblioteket en
konsert med sovjetiska nationella sånger och en utställning om seder i Sovjetunionen.
W4 menar att de då både följde de kommunistiska reglerna och gjorde tillställningen
acceptabel för biblioteksbesökarna.



En intressant kontrast till G4’s uttalande om kontroll utgör T1’s åsikter. Medan G4
beskriver det politiska inflytandet och kontrollen under kommunisttiden som mycket
oönskad och obehaglig, säger T1 lite mer lättsinnigt: ”It was control only in exhibitions
in the library, exhibition yes. Before this opening of the exhibition, always officer from
censorship research this exponents, maps, books and we open this exhibition after his
visit. Very pleasant man, it was his work, so ok!”.

Vi undrade om folkbibliotekarierna tycker att biblioteken varit en del i landets
demokratiseringsprocess. De flesta hävdade att detta varit omöjligt eftersom
folkbiblioteken stod under kontroll och hade ett begränsat bestånd. W4 uttrycker det på
följande sätt: ”It is not in the library that people should be tought what is the democracy.
The library is not a place where people can learn what is a democracy, you have to learn
it elsewhere. Visiting a library is a continuation of this process, this process doesn’t start
in the library”.

6.2.2 “To meet the needs of the users”

När vi har talat med våra respondenter om folkbibliotekens roll och uppgifter i
samhället idag har vi fått förvånansvärt samstämmiga svar. De allra flesta svarar
spontant att folkbibliotekets roll i samhället är att möta användarnas behov.
Respondenterna uttrycker sig på detta allmänna sätt, de preciserar vilka dessa behov är
först efter att vi har frågat. Ett exempel är W4 som säger: ”The most important point is
the role of the public library, which is meeting the needs of users”.

En annan typ av svar vi fått är lite mer präglat av det traditionella biblioteksarbetet. I
GHQ�VNULIWOLJD�LQIRUPDWLRQ�YL�HUK|OO�IUnQ�VWDGVELEOLRWHNHW�L�*GD�VN�WDV�GHQ�YLNWLJDVWH
rollen för biblioteket i dess funktion som provinsbibliotek upp. Denna menar man är, i
enlighet med bibliotekslagen från 1997, att biblioteket genom sina samlingar ska vara
en bevarare och förmedlare av det kulturella nationalarvet. Vidare anses att
stadsbibliotekets viktigaste uppgifter är att samla, beskriva, förvara och bevara böcker.
Samarbetet med övriga folkbibliotek i provinsen värderas också högt. I det skriftliga
materialet ligger tyngdpunkten på dessa uppgifter och inte på förverkligandet av
låntagarnas behov och frågor rörande tillgänglighet.

Tillgänglighet är någonting som flera respondenter återkommer till. W2 formulerar det
på följande sätt: ”As far as the role in society is concerned the role of public library is
everywhere the same. It means to organise an access to the sources of information, not
having in mind it’s form, whether it be computer information or other information”. W5
anser att all biblioteksverksamhet bör cirkulera kring användarna och deras behov och
att tillgängligheten till information är viktig. “The most important activity we could say
that it is the access to information and facilities connected with the access to
LQIRUPDWLRQ��«��´�*���FKHIHQ�Sn�VWDGVELEOLRWHNHW�L�*GD�VN��PHQDU�DWW�WLOOJlQJOLJKHWHQ
till samlingarna men även till internationella informationskällor via Internet och
databaser är mycket viktigt. Han tror starkt på en modernisering och datorisering av
biblioteket, men påpekar att det traditionella folkbiblioteksarvet inte får tappas bort.
Biblioteket ska fortsätta att presentera och marknadsföra lokala författare och erbjuda
besökarna spännande konst i stadsbibliotekets galleri. G3 vill att besökarna ska lära sig
något också om kultur genom sitt besök på biblioteket.



W2 säger att det inte har pågått någon större debatt i pressen eller kultursfären om
vilken roll folkbiblioteken ska spela i det moderna, demokratiska Polen. W2 menar att
de anser att det ingår i varje enskild folkbibliotekaries yrkesuppgift att veta vilka behov
som besökarna har i det område där folkbiblioteket finns. Bibliotekets uppgift är sedan
att möta behoven genom att anpassa samlingarna efter dessa. Det som bör gälla
gemensamt för alla folkbibliotek i landet framförs i 1997 års bibliotekslag.
Folkbibliotekarierna har själva haft vissa möten och seminarier där de har diskuterat
folkbibliotekets framtid och hur samlingarna ska byggas ut. Det de främst har i åtanke
är dock alltid ”to meet the needs of the visitors”, säger W2.

6.2.3 Hur ska folkbiblioteken veta vilka behoven är?

På vår fråga om hur bibliotekspersonalen går till väga för att ta reda på vilka
biblioteksbesökarnas, eller snarare allmänhetens behov är, var det svårt att få några
exakta svar. Bibliotekarierna menar dock att de inte har några direkta problem med att
känna av vilka besökarnas behov är. Många uttrycker att det är självklart att de vet vad
besökarna vill ha, de menar att det ingår i bibliotekarieyrket att känna sina låntagare och
deras behov. Hur detta är möjligt i områden med stor befolkning förklarade de inte
vidare. På det ena stadsdelsbiblioteket i Warszawa hade det genomförts en
användarstudie 1992, men i denna besvarades frågorna av de redan aktiva
biblioteksbesökarna som var relativt nöjda med biblioteket, så den kunde
bibliotekarierna inte utgå ifrån i bibliotekets förändringsarbete. Det planeras nu
ytterligare en användarstudie, men W5 berättar om svårigheterna med att nå icke-
användarna för att få deras åsikter om vad som behövs utvecklas och förändras. W4
berättar om tillvägagångssättet på det andra stadsdelsbiblioteket:

The most important point is the role of the public library which is
meeting the needs of users. The main source of this type of
information concerning users needs is simply the contact with the
users and we also have special lists where they put down the questions
and the questions of users is also, sort of, information of their needs.

6.2.4 Studenternas behov formar folkbiblioteken

Under det senaste decenniet har en utbildningsvåg svept över Polen. Kolodziejska säger
att speciellt unga människor förstår värdet av att utbilda sig och skaffa sig ett bra yrke
för att klara sig i det konkurrensdrivna samhället. Antalet studenter vid universiteten har
i det närmaste fördubblats på tio år. Hon anser att folkbiblioteket har förändrats, bytt
orientering, som ett svar på de större allmänna förändringarna i samhället. ”This social
structure, educational social structure this is a grant for the work of the public libraries.”
Kolodziejska menar att det enda sättet för folkbiblioteken att överleva är att tillfredställa
det stora behov som finns av studentlitteratur och material för utbildning, och att
folkbibliotekarierna måste ändra inriktning och förstå det ”nya” sättet att arbeta med
information. Hon säger att många folkbibliotekarier fortfarande definierar information
på ett ålderdomligt sätt och att de skiljer detta från material som behövs vid studier. Hon
säger om folkbibliotekariernas syn på bibliotekets roll i samhället:

The very popular idea among public librarians is that we are part of
the education system in Poland, we are integral part of the education



system. Second is culture, last is information. Librarians think that
information is very important but education first, then culture and last
information. /…/ For me this is integral part information and
education but not for all, not for all.

W3 poängterar att behoven hos användarna har förändrats men, ”in my opinion this is
absolutely not connected with the change of the political system”. Han menar att detta
är en naturlig utveckling i samhället som biblioteksvärlden reagerar på: ”It’s a process
of change in society”.

Respondenterna är eniga om att den stora, dominerande användargruppen är studenter.
Detta beror naturligtvis på att fler ungdomar fortsätter studera på en högre nivå, men det
beror även på att majoriteten av de nya privata akademiska skolorna i landet inte
erbjuder några egna bibliotek till sina studenter. W2 menar att huvuduppgifterna för
folkbibliotek beror på bibliotekets och ortens storlek. Stadsbiblioteket i Warszawas
viktigaste uppgifter är att vara en del i människors utbildningsprocess och att förmedla
information. Över 75% av stadsbibliotekets besökare är studenter, så detta förklarar
deras fokus. För de mindre biblioteken däremot, menar hon, är oftast den kulturella
utbildningen viktigare: ”The tasks depends on the structure of the inhabitants in the
library area. Probably in the smaller libraries it would be more important with the
cultural education but we can’t neglect the educational role of the libraries because they
strongly support school libraries in their work”. W3 menar att den stad han arbetar i kan
ses som Warszawa i ett mikroformat, och att samma struktur går att finna där vad det
gäller inriktningen hos de olika folkbiblioteken.

T1 uttrycker det som att folkbiblioteken i städer med högskolor och universitet fungerar
som “second university or high-school library, in all situations”. Filialbiblioteken och
folkbiblioteken i mindre orter är däremot främst “central of cultural life”. T1 säger till
RFK�PHG�RP�7RUX��VWDGVELEOLRWHN��³7KLV�LV�D�VFLHQWLILF�OLEUDU\��OLNH�WKH�XQLYHUVLW\
library”. Bibliotekarierna på det ena stadsdelsbiblioteket i Warszawa är lite inne på
samma tankebanor. ”The character of the library is precised by it’s users and it is even
not needed to draw the line to divide the library, this is scientific and this one is public”,
säger W5. Hon säger vidare att om biblioteket inte anpassar sig efter studenternas behov
förlorar det dem som användare och detta är naturligtvis inte bra för biblioteket, ”we are
simply forced to enlarge the scientific collection /…/”. De kulturella och
litteraturförmedlande uppgifterna är tydligare vid de mindre filialbiblioteken, fortsätter
hon. Denna uppdelning av folkbibliotekens uppgifter mellan stadsbibliotek eller större
folkbibliotek och filialer eller mindre bibliotek har varit tydlig under hela
undersökningen.

Den rollfördelning som de ovan nämnda respondenterna gör mellan folkbibliotek i
VWlGHU�RFK�L�PLQGUH�RUWHU�EHNUlIWDV�LQWH�DY�7��Sn�ODQGRUWVELEOLRWHNHW�XWDQI|U�7RUX��
Detta beror naturligtvis till stor del på att det handlar om ett kombinerat folk- och
skolbibliotek, där 60% av besökarna är barn. T2 menar att bibliotekets första roll är att
vara ett undervisningscentrum, hon anser att folkbiblioteket har blivit en naturlig del av
skolarbetet. Folkbibliotekets andra roll är att vara ett informationscentrum i samhället.
Hit kan människor komma och finna material till sina studier och information som
behövs i till exempel yrkeslivet eller jordbruket. Folkbibliotekets tredje och sista roll är
att vara ett fritids- och kulturcentrum. Biblioteket fungerar ungefär som ett ”fritids”
efter skoltid. T2 organiserar bland annat en biblioteksteater där grupper med barn,
tonåringar och vuxna spelar teater i bibliotekets vindsutrymmen. Många kommer



naturligtvis även till folkbiblioteket för att låna skönlitteratur och för att läsa tidningar
och tidskrifter.

6.2.5 Andra målgrupper

Vi undrade om folkbiblioteken prioriterade och anpassade sin verksamhet efter andra
grupper i samhället än studenterna, som till exempel äldre eller funktionshindrade. W5
säger: ”In the smaller libraries situated all over the district only 40% of users are young
people and about 10% or even less are active adults. So I would say that this care of
specific groups of people is rather connected with location and profile of the library”.
Stadsdelsbiblioteket har sedan fyra år en samling med talböcker. Det är en uppskattad
service eftersom låntagarna inte längre behöver vända sig till Warszawa stadsbiblioteks
specialavdelning för att låna. W5 berättar också att man försöker handikappanpassa
biblioteket, men att det är lättare för bibliotek som befinner sig i gatuplan då installation
eller anpassning av hissar är mycket dyrt. ”We do what we can, but you can’t even
imagine how expensive it is.” W5 menar att denna typ av verksamhet inte är en effekt
av de politiska förändringarna, ”we provided this type of services before”.

7��Sn�VSHFLDOELEOLRWHNHW�I|U�IXQNWLRQVKLQGUDGH�L�7RUX��GlUHPRW�DQVHU�DWW
folkbiblioteken i allmänhet i Polen visar alldeles för lite uppmärksamhet till grupper av
barn och vuxna med speciella behov. Folkbiblioteken har små samlingar med talböcker,
böcker med stor stil eller blindskrift och engagemanget bland bibliotekarierna är för
litet, menar han.

*��Sn�VWDGVELEOLRWHNHW�L�*GD�VN�W\FNHU�DWW�GHW�lU�P\FNHW�YLNWLJW�DWW�ELEOLRWHNHW�KHOD
tiden finner nya besökare och låntagare. Hur detta skall gå till kunde han däremot inte
ge några exempel på.

6.2.6 Har folkbibliotekets roll förändrats?

G4 tar upp en annan aspekt på frågan om folkbibliotekens roll i samhället har förändrats
efter de politiska förändringarna. Han uttrycker det på följande sätt:

I can answer this question in my opinion only, but it is a very personal
point of view. I think that the role of libraries in society changed, but
during this time books are very expensive and a lot of people don’t
buy them and therefore they are looking for them in libraries and
therefore we are often the one source of information for this book, for
this information. And therefore the role of our libraries and public
libraries are greater than before 1989, but our role will be greater
when the financial trouble will be smaller and then we can buy more
books and more newspapers.

G4 anser alltså att folkbiblioteket idag på grund av höjda bokpriser spelar en viktigare
roll i samhället och värderas högre än före de politiska förändringarna. W5 är av den
åsikten att folkbibliotekets fokus har ändrats mycket därför att människor helt enkelt
inte har tid och möjlighet att besöka biblioteket endast för att låna skön- eller
underhållningslitteratur. Polackerna har idag ingen tid att fördriva och folkbiblioteken
måste anpassa sig efter detta.



=DVDFND�RFK�%XG]\�VND�PHQDU�DWW�IRONELEOLRWHNHQ�LGDJ�KDU�IOHUD�UROOHU�DWW�VSHOD�L
samhället och att de ska tillgodose behovet av såväl undervisningslitteratur som
underhållningslitteratur. De enskilda biblioteken måste skapa sin egen profil och hitta
sin plats i det större folkbibliotekssystemet. Därför, menar de, ska det bli spännande att
se vad som kommer hända med de nya distriktsbiblioteken. Dessa har ingen traditionell
roll att luta sig mot utan måste experimentera sig fram och skapa sin egen roll, vilken
denna blir kommer det förmodligen ta ett par år att komma fram till.

T3 på specialbiblioteket för funktionshindrade tycker att biblioteket har tilldelats en
större roll och värde efter de politiska förändringarna. Han menar att det överhuvudtaget
finns ett ökat intresse och förståelse för människor med olika typer av funktionshinder.
Denna grupp i samhället är mer synlig idag i Polen och därför har bibliotekets roll
förändrats till att bli ännu mer aktiv. Han menar dock att det fortfarande finns ett relativt
stort ointresse och okunskap inom de polska biblioteken för dessa frågor, och att denna
typ av verksamhet i framtiden måste inlemmas i folkbibliotekens grunduppgifter.

På frågan om folkbiblioteken har förändrats sedan demokratiseringen av Polen svarade
många av respondenterna att folkbiblioteks roll och uppgifter är desamma i alla
samhällen. T1 till exempel menar att marknadsaspekterna av övergången till demokrati
har påverkat folkbiblioteken mer än den politiska omvälvningen. W5 har en liknande
åsikt, hon anser att de förändringar som påverkade folkbiblioteken mest var öppnandet
av gränserna. Detta har lett till att man kunde påbörja utvecklingen av folkbiblioteken i
Polen till den nivå som de andra länderna i Västeuropa har när det gäller datorisering.
”Librarian services is not connected with any political collapses or something like this
/…/”, säger hon. Vi uppfattade det som att hon, i likhet med flera andra, inte tänkte på
till exempel öppnandet av gränserna som en effekt av de politiska förändringarna utan
som en enskild historisk händelse.

W5’s synsätt står i kontrast till W4. W4 anser att den största och viktigaste förändringen
för folkbiblioteket det senaste decenniet har varit att den ideologiska perioden är över,
allt annat följer av sig självt menar hon. När vi ber henne precisera sig lite säger hon
spontant: ”Isn’t this enough!”. För henne är detta det viktigaste som hänt för
folkbiblioteken. På grund av detta har nu biblioteket kunnat ta på sig en ny
undervisande roll i samhället, genom sina många utställningar, där nu den polska
historien och traditioner står i centrum istället för det sovjetiska och kommunistiska:
”This type of educational role is important and it is shown in the number of visitors for
each exhibition”.



6.3 Folkbibliotekariernas arbete och arbetssituation

Innehållet i delkapitlet relaterar till frågeställningen:

Hur ser folkbibliotekariernas arbete och arbetssituation ut idag jämfört med under
kommunisttiden?

6.3.1 Samma arbetsuppgifter, nya ämnen

Det spontana svaret de flesta respondenter gav på vår fråga om bibliotekariernas arbete
påverkats av de politiska förändringarna var nej. Vid närmare eftertanke ansåg dock
flertalet att censurens upphörande hade fört med sig nya möjligheter för deras arbete. De
menade att arbetsuppgifterna är desamma, men att de kan arbeta med nya ämnen.
Respondent W4’s svar på frågan om förändringar i det dagliga arbetet lyder: ”Only as
far as subject is concerned, but the forms are still the same”. Hon fortsätter med att
berätta om tiden före 1989:

We had to feel how far we could go, the other important point is that
our activities were limited by the subject of literature we were offered.
So before 1989 we couldn’t organise an exhibition concerning the
Pope and the same thing is now we can’t make an exhibition
concerning Stalin, because the reality has changed.

Vår tolk W1 påpekar dock, och W4 håller med, att det är lättare att ordna en utställning
om Stalin idag än det var att ordna en utställning om påven under kommunisttiden.

W5 menar att bibliotekariernas övergripande uppgifter är desamma, men att
arbetsmetoderna har förändrats: ”The forms of the library’s activities didn’t changed,
they were the same before 1989 and they are the same now. /…/ The forms are the
same, but only the way to realising it started to be different, because of computers,
because of the collapse of the censorship and so on”.

Kolodziejska är optimistisk och beskriver dagens folkbibliotekarier som aktivt
deltagande i diskussioner och seminarier om vilken roll folkbiblioteken ska ha i det
demokratiska samhället:

I think, this is my observation, that this is a very active group
now, public librarians, they are very active and they try to find
another form. They feel that they are quite free now and
independent. I think that this is a very fine chance for the future,
because they try to find another form of work, very very
interesting form of work with readers, with children. We have in
public libraries concerts and seminars and exhibitions and
contacts with many people, with authors and so on. This is very
fine, very fine. I think that this is a chance for the future.

Kolodziejska betonar starkt vikten av att bibliotekarierna idag är fria och berättar om
hur bibliotekscheferna före de politiska förändringarna var tvungna att vara medlemmar
L�NRPPXQLVWSDUWLHW��&KHIHUQD�I|U�VWDGVELEOLRWHNHQ�L�:DUV]DZD�RFK�7RUX��I|UPHGODU�HQ
annan bild. T1 säger att hon inte kände sig speciellt begränsad under kommunisttiden,



vare sig i sitt privatliv, i sina studier eller i sitt arbete. W2 beskriver en del av de
riktlinjer som gällde före 1989, men avslutar med att bibliotekarierna för övrigt var fria
att arbeta som de ville. T3 på specialbiblioteket för funktionshindrade säger sig inte ha
haft några problem med de politiska makthavarna. Han hade möjlighet att vara medlem
i IFLA och resa till deras konferenser utomlands under kommunisttiden. Han beviljades
utresetillstånd  till och med 1982, när det rådde undantagstillstånd i Polen. Han hade
dock problem med finansieringen av resorna och fick vid flera tillfällen ekonomisk
hjälp från utländska kollegor.

7��Sn�ODQGVRUWVELEOLRWHNHW�XWDQI|U�7RUX��EHUlWWDU�DWW�KHQQHV�DUEHWVVLWXDWLRQ�VHU�KHOW
annorlunda ut idag jämfört med på 1980-talet. Biblioteket har tre gånger så många
användare idag. T2 berättar också att det i samhället före 1989 fanns kulturklubbar där
invånarna spenderade sin fritid. Nu är biblioteket ortens enda kulturcenter. För T2
innebär detta att hon måste vara på biblioteket från morgon till kväll, hon jobbar nu tolv
timmar om dagen.

6.3.2 Arbetslöshet och otrygghet

Nedläggningar av folkbibliotek har inneburit att ett stort antal bibliotekarier har blivit
arbetslösa. Kolodziejska uppger att runt 1000 bibliotekarier har förlorat sina jobb det
senaste decenniet och hon menar att förvaltningsreformen som nu genomförs kommer
innebära att ännu fler blir arbetslösa. Många informanter och respondenter vittnar också
om den mycket låga lönen. T2 säger att lönerna till kulturarbetare överhuvudtaget ligger
på bottennivå. G1 som ännu inte är färdig med sin bibliotekarieutbildning, berättar att
hon tjänar motsvarande ca 1000 kronor i månaden på sitt heltidsjobb på biblioteket.

Zasacka säger, som nämnts i ett tidigare delkapitel, att det lokala självstyret,
nedläggningarna av bibliotek och sammanslagningen av skol- och folkbibliotek ställer
stora krav på bibliotekarierna. De måste marknadsföra sin verksamhet och argumentera
för sin budget inför politikerna. Det krävs en ny vältalig bibliotekarieroll som kan
”promote the idea of the library to the public and to the politicians”. En del
bibliotekarier är mycket aktiva, medan andra är passiva. Den senare gruppen klarar inte
att hantera de nya omständigheterna och orkar inte slåss för verksamheten. Zasacka
menar också att hur det går för biblioteket har mycket med den individuella
bibliotekariens attityd att göra. T2 förmedlar samma åsikt. Hon säger att allmänhetens
uppfattning om biblioteket är beroende av bibliotekarien som jobbar där. T1, som är
med som tolk vid intervjun, infogar att invånarna i samhället har fått en mycket positiv
bild av biblioteket sedan T2 tillträdde, eftersom hon är en mycket duktig bibliotekarie.
T2’s kommentar är att den höga arbetslösheten gör att alla bibliotekarier som vill
EHKnOOD�VLQD�MREE�PnVWH�YDUD�GXNWLJD��bYHQ�%XG]\�VND�EHUlWWDU�DWW�ELEOLRWHNHWV�YlOJnQJ
hänger på personalen och på de lokala myndigheterna. Till skillnad från under
kommunisttiden har bibliotekarierna idag möjlighet att påverka och de tvingas ta stort
DQVYDU��2P�GH�LQWH�lU�HIIHNWLYD�QRJ�NDQ�GH�I|UORUD�VLWW�DUEHWH��%XG]\�VND�IRUWVlWWHU�PHG
att säga att bibliotekarien är en självklar del av biblioteket: ”It’s the librarian’s library,
not the government’s”.

%XG]\�VND�PHQDU�DWW�HIIHNWHQ�DY�GHQ�RVlNUD�DUEHWVPDUNQDGHQ�EOLU�DWW�PnQJD
bibliotekarier stannar länge i samma tjänst. På 1980-talet var rörligheten mycket större,
ELEOLRWHNHQV�SHUVRQDOVW\UNRU�I|UlQGUDGHV�RIWD��%XG]\�VND�EHUlWWDU�RFNVn�DWW
bibliotekariernas prestige har förändrats. Förut tillhörde bibliotekarierna en yrkesgrupp



som rankades mycket lågt, nästan lägst i samhället. Folkbibliotekarieyrket värderas
fortfarande lågt, men inom en del områden, som till exempel företags- och
forskningsbibliotek är tjänsterna mycket eftertraktade: ”The librarians fight about the
jobs”.

%XG]\�VND�VHU�W\GOLJD�WHFNHQ�Sn�HQ�Q\�ELEOLRWHNDULHUROO�VRP�KnOOHU�Sn�DWW�Yl[D�IUDP�
Hon säger att bibliotekarierna idag är tvungna att ändra inriktning: ”The librarians have
to change their orientations, they have to advertise, expose books and they have to know
more”. Hon menar att de professionella behoven för en bibliotekarie har förändrats. Idag
måste bibliotekarierna förhandla med politikerna och för att de ska orka och klara att
NlPSD�I|U�ELEOLRWHNHW�NUlYV�GHW��HQOLJW�%XG]\�VND��HQ�EUD�XWELOGQLQJ��.RORG]LHMVND
berättar att det i Polen finns två olika bibliotekarieutbildningar, en tvåårig
högskoleutbildning och en femårig universitetsutbildning. De flesta bibliotekarier som
är yrkesverksamma idag har bara den kortare utbildningen. Kolodziejska är kritisk till
denna utbildning som hon säger inte lever upp till europeiska standarder. För varje år
ökar dock antalet bibliotekarier med femårig universitetsexamen, något som
Kolodziejska gläds åt.

bYHQ�%XG]\�VND�DQVHU�DWW�XWELOGQLQJVQLYnQ�lU�OnJ�EODQG�IRONELEOLRWHNDULHUQD��+RQ
säger att bibliotekarier med högre utbildning hellre söker sig till privata
informationsföretag. Detta var en tendens som vi också lade märke till genom samtal
med unga biblioteksstuderande, de ville jobba med information, men inte på bibliotek.
Även de unga som själva jobbade på bibliotek eller studerade biblioteks- och
informationsvetenskap talade föraktfullt om folkbiblioteken och folkbibliotekarierna.

6.3.3 Servicenivå och bibliotekariernas attityd gentemot användarna

I stort sett alla våra informanter och respondenter menar att bibliotekariernas attityd
JHQWHPRW�DQYlQGDUQD�LQWH�KDGH�SnYHUNDWV�DY�GH�SROLWLVND�I|UlQGULQJDUQD��%XG]\�VND
säger till exempel att bibliotekariernas sätt att behandla användarna inte har förändrats,
men sedan fortsätter hon med att berätta om att det idag krävs att bibliotekarierna har
större kunskaper. De bör läsa tidskrifter och tidningar och vara medvetna om
förändringar i samhället runt omkring dem. De är också tvungna att ha stora kunskaper
RP�ERNPDUNQDGHQ��HIWHUVRP�DQYlQGDUQD�lU�PHU�PHGYHWQD�LGDJ��%XG]\�VND�EHWRQDU
vikten av att ha ämneskunskaper, inte förmågan att finna information. Tidigare menar
%XG]\�VND�GlUHPRW�DWW�GHW�YDU�´SRVVLEOH�WR�EH�DEVROXWHO\�SDVVLYH��WKH�OLEUDULDQV�GLGQ¶W
need to know so much”.

W4 ansåg heller inte att bibliotekariens sätt gentemot användaren förändrats sedan
1989:

So first of all the librarians are a very unusual and specific group of
people, it’s a very special profession. What I would call it’s root, the
relationship between the librarian and the visitor, the duty to meet the
needs of the visitor didn’t change at all. They tried to do their best in
that system and they continue.

Vi undrade om bibliotekarien under kommunisttiden hade en rekommenderande roll
gentemot biblioteksanvändaren, om hon skulle leda användaren att läsa den politiskt
korrekta litteraturen. W4 svarar: ”It’s true that this ideology code influenced the work of



the librarians, again by type of literature being offered, but no one here, for example
forced the visitor to read a book about Stalin, unless he wanted to, but more often he
was forced to, because in school he had to”.

T1 och T2 anser att bibliotekariens förhållningssätt gentemot användarna har förändrats
det senaste decenniet, men de ser inte förändringarna som en direkt följd av den
politiska omvälvningen. T2 berättar att människor som tillhör nya yrkesgrupper och
med nya intressen söker sig till biblioteket idag, vilket hon menar har påverkat
bibliotekariens förhållande till användaren: ”Today the librarian must be a partner to the
reader”. T1 säger att ny teknisk utrustning har fört med sig nya möjligheter för yrket.
Tidigare var bibliotekarierna typiskt traditionella, men nu sker förändringar. De är inte
längre bara bibliotekarier utan också ”information officers”. På vår fråga om
servicenivån har förändrats svarar T1: ”Yes, yes, yes, of course yes, information
services are absolutely changed. We have computer network, we have Internet”.

6.3.4 Datoriseringens effekter

3n�*GD�VN�VWDGVELEOLRWHN�YHUNDU�NO\IWDQ�PHOODQ�GHQ�\QJUH�RFK�GHQ�lOGUH�SHUVRQDOHQ
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antal ganska föraktfulla kommentarer om de äldre bibliotekarierna. Konflikterna handlar
framför allt om skillnaderna i inställningen till informationsteknologi. G1 och G2 är
ansvariga för varsin av bibliotekets datorsalar och de undervisar också personalen i att
hantera datorerna. Framför allt G2 betonar att det är mycket svårt att jobba med
bibliotekarierna. Han anser att de är lata och ointresserade av att lära sig. G2 berättar att
alla i personalen har möjlighet att få sin egen dator, men att de inte vill ha någon. Vid
vår rundvandring i biblioteket kommenterar G2 ännu en gång de äldre bibliotekariernas
inkompetens. Han visar på en katalogdator som aldrig används och säger att orsaken är
att bibliotekarierna som är ansvariga för salen inte vet hur den fungerar och inte kan
hjälpa användarna. Chefen på stadsbiblioteket, G3, har samma inställning som G1 och
G2. Han talar om ”young dynamic people” som han strävar efter att anställa och ”not so
openminded older persons”, som han helst av allt skulle vilja avskeda. De äldre
bibliotekarierna jämför han med ”used skin of lemon, there are no juice”. Han säger
också att den äldre delen av personalen är mycket rädd för förändringar och att de gör
allt för att motarbeta förändringsarbetet och de ekonomiska besparingarna. Helst skulle
G3 vilja avskeda uppemot 60% av de anställda och istället anställa ny ung personal.

På de övriga biblioteken vi besökte träffade vi många äldre bibliotekarier och de var alla
lika positivt inställda till den nya tekniken. De eftersträvade datorisering, men det
återkommande hindret är bristen på ekonomiska resurser. W4 pratar bland annat om att
de nu äntligen hade kommit igång med datoriseringen. När vi undrar vad datoriseringen
inneburit för bibliotekets personal säger W4: ”It means that they have to learn how to be
professional librarians and they do it”. Bibliotekarierna får utbildning i hur de kan
arbeta med datorer på olika sätt. Det organiseras speciella kurser på det egna biblioteket,
på stadsbiblioteket och på universitetet och det finns en bibliotekshögskola där
bibliotekarierna kan fortbilda sig. När vi frågar om de stora förändringarna sedan 1989
och datoriseringen har inneburit att personalen känner sig osäker eller orolig, får vi
svaret: ”The problem is that they are worried that all this appeared too late”.



6.3.5 Chefsrollen

Eftersom en stor del av våra respondenter var chefer kom vi att diskutera om
bibliotekschefernas situation har påverkats av de politiska förändringarna. W2 inleder
med att säga att chefsrollen alltid är densamma. Chefen var då, liksom nu, ansvarig för
allt, för personalen, tekniken, ekonomin och motivationen. W3 säger däremot att:

As far as district libraries are concerned, there is a certain very
important change in the role of the director. Before if you wanted to
be a good director it was enough to be a good economist, which
divided the sources you were given and now in order to be a good
director you have to be a good manager in order to find new sources
for the library.”

På frågan om det idag är viktigare att ha förmåga att ta egna initiativ och vara aktiv
svarar W3: ”Of course yes”. W2 instämmer och tillägger att en bibliotekschef som
stannar på biblioteket istället för att söka sig ut i samhället inte finner några nya
finansieringsmöjligheter. W2 säger vidare att för att en chef ska lyckas få pengar krävs
det idag att hon är aktiv, öppen för förändringar, initiativrik och bra på att övertala
politikerna. Även W4 förmedlar en liknande bild om hur det krävs av chefen att hon
klarar att engagera och övertyga politikerna.

Vi frågar W4 om det var svårt att vara chef i en tid av så stora förändringar. ”It’s always
difficult to be a director”, svarar hon. W4 berättar att hon har varit chef både i det gamla
systemet och i det nya. Hon säger dock att hennes situation var lite ovanlig, för hon var
inte medlem i kommunistpartiet och hon är heller inte medlem i något parti nu. ”I
always concentrated on my duties, on my job, and people respected it.”

6.4 Bestånd och inköp

Här behandlas vår sista frågeställning:

Vad har den politiska omvälvningen inneburit för folkbibliotekens bestånd och
inköpsarbete?

6.4.1 Riktlinjer och restriktioner under kommunisttiden

Censurens negativa inverkan på biblioteksverksamheten kan de flesta respondenterna
berätta om. W2 på Warszawa stadsbibliotek säger att de på grund av den begränsade
marknaden före 1989 inte kunde köpa de böcker de behövde, antingen existerade de inte
i landet eller så fanns de men var i stort sett omöjliga att få tag på. Utbudet var smalt,
bara en viss sorts litteratur erbjöds och många böcker hade en politisk prägel. Böckerna
var av dålig kvalité och såg tråkiga ut, dock var de mycket billiga. Detta är aspekter som
i stort sett samtliga respondenter kommenterar. Kolodziejska säger att staten före 1989
bestämde vilka böcker som biblioteken var tvungna att köpa och kontrollerade det. Det
var till exempel omöjligt att köpa emigrantlitteratur och böcker översatta från andra
språk. Om bibliotekarierna försökte köpa dessa förbjudna böcker slutade det, enligt
Kolodziejska, med att de förlorade sina jobb. ”The control was very strong, it was very
strong I think, really central institutions decided about the policies of buying books.”



W4 på ett av stadsdelsbiblioteken i Warszawa vittnar också om svårigheterna för
biblioteken att ha underjordisk litteratur. Den underjordiska litteraturen publicerades på
olaglig väg, den cirkulerade i samhället och de intellektuella lyckades få tag på den. På
biblioteken var tillgången dock mycket begränsad. På frågan om biblioteket före 1989
hade någon underjordisk litteratur får vi svaret: ”That’s a question that can’t be
answered, because some libraries had this literature, but in an unofficial way. It were
librarians themselves who organised such a collection and one should have been very
careful, because it was dangerous. You could easily loose your job”. W4 fortsätter:
”When it comes to censored literature, a main role played polish homes, because there it
was read /…/ ”. Även G4 tar upp denna aspekt och beklagar att biblioteket inte hade
möjlighet att hålla med den litteratur som inte var godkänd av staten.

W2 tar upp vissa regler och riktlinjer för bokinköp som fanns före 1989. Samlingarna
skulle ha en viss struktur, 40% av beståndet skulle vara skönlitteratur för både barn och
vuxna, 30% politisk litteratur och resten facklitteratur. Vid inköp av nya böcker var
bibliotekarierna tvungna att ha den här strukturen i åtanke, något de vände sig starkt
emot. Warszawa stadsbibliotek rördes dock inte av dessa bestämmelser eftersom de fick
pliktexemplar av allt som publicerades. Också W5 på ett stadsdelsbibliotek i Warszawa
vittnar om att de kände sig hindrade av de procentuella riktlinjerna som gjorde att de
inte själva kunde välja profil på samlingarna.

W2 nämner även riktlinjer om samlingarnas omfång. Antalet böcker på biblioteken
skulle stå i proportion till antalet invånare i området. De mest välutnyttjade biblioteken
skulle ha 25 böcker/ 100 invånare, medan övriga skulle ha minst 18 böcker/ 100
invånare.

Kolodziejska berättar om restriktioner som gällde under de första decennierna med
kommunistiskt styre. Folkbiblioteken fick en speciell lista från staten som deklarerade
vilka böcker de var tvungna att köpa. Kolodziejska menar att detta var fruktansvärt,
eftersom böckerna handlade om Stalin och Lenin och allmänheten helt saknade intresse
för denna typ av litteratur.
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möjligt att få den information som efterfrågades. När vi frågar om informationsutbudet
var begränsat på något sätt före 1989, ser T1 bara frågande ut: ”Which limits?”. Dock
fortsätter hon sedan med att berätta om en del av de restriktioner som gällt under
kommunisttiden. På 1970-talet skickade ministern för kultur och konst listor till
folkbiblioteken med böcker som biblioteken inte skulle erbjuda och som inte borde
läsas. Litteratur som var förbjuden försvann ur folkbibliotekens kataloger. På
VWDGVELEOLRWHNHW�L�7RUX��IDQQV�GHW�HWW�VSHFLHOOW�PDJDVLQ�PHG�I|UEMXGHQ�OLWWHUDWXU�
Böckerna förstördes inte, men de gömdes undan. På universitetsbiblioteken fanns den
förbjudna litteraturen däremot i de normala samlingarna, men för att studenterna skulle
få läsa böckerna krävdes det ett särskilt tillstånd från en professor. T1 tar upp ett
exempel på en bok som var med på listan över förbjudna böcker, en ”very stupid
aristocratic novel /…/ why, why it was only lovestory”. Hon menar att listan existerade,
men att bibliotekarierna ryckte lite på axlarna åt den. Ironiskt säger T1: ”In Poland I was
never afraid of police or another, because what I give you this lovestory, and what will
be the effect, prison?”. Hon medger dock att hon tyckte att det var lite otrevligt med
förbudslistan. Om kontroll från staten uttrycker sig T1 något otydligt: ”I know nothing



about control, I know that it was these requests from the ministereo or from the police
of Warsaw, and know nothing about control”.

T1 talar också om censuren av historiska, litteraturvetenskapliga och kulturella
tidskrifter och tar Kultura som gavs ut i Paris som exempel: ”It was absolutely
impossible to read it in this library, but in the university of course, yes”. T1 säger att
hon inte kände sig hindrad av censuren. Hon menar att det antagligen främst var
forskare vid universitetet, vars forskning försvårades, som kände sig begränsade av
censuren.

:��WDODU�RP�HWW�OLNQDQGH�V\VWHP�VRP�GHW�Sn�XQLYHUVLWHWVELEOLRWHNHW�L�7RUX���)|U�DWW�In
låna en del böcker på Warszawa stadsbibliotek krävdes speciella tillstånd. Användarna
var tvungna att förklara varför de behövde en viss bok och hur den skulle användas. Ett
speciellt märke i kortkatalogen visade vilka böcker som inte var tillgängliga för
allmänheten.

*��Sn�ELEOLRWHNVFHQWUXP�I|U�LQIRUPDWLRQ�L�*GD�VN�RFK�7��Sn�VSHFLDOELEOLRWHNHW�I|U
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sina samlingar. Dessa böcker hade främst erhållits genom bokgåvor från utländska
bibliotek.

6.4.2 Den fria marknaden och bristen på ekonomiska resurser

I stort sett alla respondenter är eniga om att för folkbiblioteken är censurens upphävande
en av de viktigaste konsekvenserna av de politiska förändringarna i landet.
Respondenterna vittnar en efter en om hur bibliotekens situation har förändrats i och
med den fria bokmarknaden. De talar om frihet och möjligheter, men i samma andetag
nämner de hur de begränsas ekonomiskt.

Som kontrast till det smala och trista utbudet före 1989 tar W2 upp dagens imponerande
utbud. Böckerna håller idag hög kvalité, men de har också blivit mycket dyra. W2
berättar om uppslagsböcker, handböcker och tidskrifter som de gärna skulle vilja köpa
in, men konstaterar att pengarna saknas. Vår tolk W1 sammanfattar: ”The situation
changed from something like this: we have money, we don’t have books, and now we
don’t have money, nevertheless the offer is very big”. Kolodziejska framför ungefär
samma ståndpunkt som W2: ”most of public libraries haven’t money for buying new
books /…/ but from another point of view public libraries they are free now, they can
buy what they want, money is only problem for them”.

Ett hot mot folkbibliotekens neutralitet, menar Kolodziejska att den katolska kyrkan
utgör. På frågan om kyrkan har möjlighet att påverka bibliotekens bokinköp får vi
svaret:

God thanks no /…/ I know a single example when the priest went
to the library and told that this books are quite bad, and this is
not for young people, especially from the sexual problem and
abortion and so on. But thanks God our journalists and press
wrote in this moment on this new censorship, we protest, it is
impossible and now it’s silence, but they try, they want to have
influence on the policies of buying books to the library. In cities



this is not a problem /…/, but in the villages, it’s quite another
situation, the influence of church in the villages is very strong.”

T1, som inte kände sig begränsad av censuren under kommunisttiden, anser inte att
censurens upphörande har fört med sig några radikala förändringar. Hon tror att
universitetsbiblioteket har påverkats mer av de politiska förändringarna än
stadsbiblioteket, eftersom det nu har en mycket rik kontakt med övriga Europa. De höga
bokpriserna på den fria bokmarknaden innebär dock problem för stadsbiblioteket. T1
suckar: ”It was better before the change when we think about acquisition”.

Respondent G4 håller med om att den ekonomiska situationen var bättre förr. De har
idag inte möjlighet att köpa in de böcker de önskar ha i beståndet. G4 tycker dock att
censurens upphävande innebar en stor lättnad, nu kan de erbjuda användarna den
tidigare förbjudna emigrantlitteraturen. ”From this time when the political changes are
in Poland the access to information, to books and newspapers are different and more
pleasant for readers to receive information /…/ ”, säger G4.

Respondent W5 berättar om vilka nya böcker de tog in i beståndet efter de politiska
förändringarna i landet. De största förändringarna skedde inom områdena religion,
företagsekonomi och historia. Det blev också möjligt att köpa in populärlitteratur som
bara var för nöjes skull.  Zasacka menar att den öppnandet av marknaden skapade
problem för bibliotekarierna. Användarna efterfrågade då främst populärlitteratur, till
exempel deckare och romantiska böcker och bibliotekarierna ville gärna tillfredsställa
deras önskemål. Samtidigt var de rädda för att denna litteratur höll en låg kvalitet. Detta
var en konfliktfylld situation för bibliotekarierna. Förutom populärlitteratur
efterfrågades litteratur som behövdes i utbildningen, uppslagsböcker, handböcker och
populärvetenskap. Även Zasacka tar upp bristen på pengar som det stora problemet.
Hon säger att många folkbibliotek har tvingats välja mellan att köpa nya böcker och att
datorisera.

Stadsdelsbiblioteket där W4 arbetar är ett exempel på ett bibliotek som har tvingats
välja mellan att uppdatera samlingarna och att datorisera. W4 berättar att när biblioteket
öppnades 1990 hade de ingen utrustning och mycket ont om pengar. De politiska
förändringarna gjorde att det fanns ett mycket stort behov av att förändra samlingarna
och de bestämde sig för att satsa på ny litteratur istället för datorer.

Enligt Zasacka är det mycket sällsynt med bibliotek som erbjuder video och CD-skivor.
Hon anser inte heller att de bör göra det, eftersom bibliotekens uppgifter är att låna ut
böcker. Andra medier kan privata uthyrare ta hand om och tjäna pengar på. Respondent
W4 har en helt annan åsikt. Hennes svar på frågan om bibliotek bör ha moderna medier
som CD-rom och CD-skivor lyder: ”It’s an unrealised dream. This is something very
important these discs and CD-roms, but it’s so expensive, that we probably wouldn’t be
able to afford it for many years. For me it’s too late and I don’t have time, but someone
else will continue”.

Kolodziejska säger att bibliotekarierna ofta klagar över att de inte har nog med
information för att hålla reda på det omfattande utbudet på den fria bokmarknaden. Hon
menar dock att det inte är sant att informationen är bristfällig. Det finns flera
publikationer som behandlar utbudet och Kolodziejska upprepar flera gånger att ”it’s
quite enough”. Ingen av våra respondenter kommenterade att de ansåg det svårt att
handskas med det stora bokutbudet. W2 har tvärtom samma ståndpunkt som



Kolodziejska, hon anser också att det finns gott om information om de böcker som
publiceras.
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förändringarna i samhället. Som första punkt står att biblioteket har förändrat sina
samlingar och sitt utbud, som en följd av att bokmarknaden öppnades upp. G3 på
VWDGVELEOLRWHNHW�L�*GD�VN�EHWRQDU�YLNWHQ�DY�DWW�J|UD�VDPOLQJDUQD�WLOOJlQJOLJD�JHQRP
datorisering. Vi frågade om de inte har haft några tankar på att öppna upp de
magasinerade samlingarna för att öka tillgängligheten. G3 medger att han aldrig har
funderat på saken förut. ”Probably in the future we can start to think about it”. Han
menar att något som omöjliggör öppna samlingar idag är att användarna inte kan sköta
sig och han håller en lång föreläsning om folks stöldbenägenhet. G3 hävdar att böcker
stjäls eftersom ”people still need very simple things”.

6.4.3 Användarnas möjlighet att påverka

På de flesta av de bibliotek vi har besökt har användarna möjlighet att lämna
inköpsförslag. Bilden av vad som efterfrågas är homogen, det rör sig i mycket stor
utsträckning om facklitteratur som ska användas i studiesyfte. Respondent T1 säger att
inköpsönskemålen nästan enbart kommer från studenter, lärare och forskare, det enda
undantaget är gamla män på filialerna som ibland efterfrågar böcker om historia och
politik. W5 berättar att det i läsrummen på stadsdelsbiblioteket finns anteckningsböcker
där användarna kan lämna inköpsförslag. För att biblioteket ska köpa in en bok krävs att
flera användare efterfrågar samma titel. Även här rör nästan alla förslag facklitteratur.
W5 säger att det är väldigt många som studerar idag och finner de inte de titlar de vill ha
söker de sig till ett annat bibliotek. Hon berättar att biblioteket 1992 undersökte
användarnas åsikter om bibliotekets verksamhet. Resultatet visade att det enda
användarna inte var nöjda med var beståndet. De kom med förslag på böcker som borde
gallras bort och nya som borde köpas in. Dessa synpunkter var väntade, bibliotekarierna
var medvetna om bristerna i beståndet. Förklaringen till de oattraktiva samlingarna var
de riktlinjer som gällde före 1989.

T2 säger att användarna efterfrågar andra böcker idag än de gjorde tidigare, främst
litteratur som behandlar ekonomi, juridik och informationsteknologi. Hon menar också
att det stora utbudet i bokhandlarna gör att biblioteksanvändarnas krav ökar, de vill
kunna låna böckerna de ser i handeln på biblioteket och helst snabbt. W4 tar upp andra
ämnen som är vanliga bland användarnas önskemål, det handlar om historia, biografier,
bra skönlitteratur, fantasy, science fiction och litteratur som tidigare censurerades. W4
säger att användarna ibland donerar skönlitteratur till biblioteket. När de köper in
böcker ligger tyngdpunkten på facklitteratur: ”We have to concentrate on science, this is
our duty”.

Kolodziejska talar om folkbibliotek i allmänhet och säger att många bibliotek tar hänsyn
till användarnas önskemål när de köper in böcker. Hennes egen åsikt är dock att det i
denna stund är viktigt att bibliotekarierna själva får bestämma. Bibliotekarierna är rädda
för att bli styrda av andra och påverkade, eftersom det finns “many very, very bad
example from the past”. Kolodziejska anser att besluten nu måste ligga hos de
professionella bibliotekarierna, men att situationen kan se annorlunda ut i framtiden.



6.4.4 Centraliserade inköp

På stadsdelsbiblioteket i Warszawa berättar W5 att de har centraliserat bokinköpen.
Stadsdelsbiblioteket köper in, klassificerar och katalogiserar de böcker som ska till
filialerna. Filialföreståndaren föreslår vilka böcker som ska köpas in, böckerna anländer
sedan i färdigt skick till filialen. Vår tolk W1 infogar att inget annat bibliotek i
Warszawa har det här systemet. W5 säger att orsaken är en önskan att kontrollera
bokinköpen. Biblioteket införde det här systemet 1989 när marknaden öppnades och
bokutbudet blev mycket omfattande. Hon menar att de som köpte in litteratur till
filialerna var oinformerade och köpte in andra böcker än de som svarade mot
DQYlQGDUQDV�EHKRY��6WDGVELEOLRWHNHW�L�*GD�VN�KDU�RUJDQLVHUDW�VLQD�LQN|S�Sn�HWW
liknande sätt. G2 berättar om hur bibliotekarierna på stadsbibliotekets katalogavdelning
förbereder och katalogiserar böckerna som ska till de olika filialerna.
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inköpen till biblioteket centralt, från ett bibliotek i en annan by. Nu har T2 möjlighet att
själv bestämma över inköpen och hon tycker dagens situation är mycket bättre än den
tidigare. T2 talar om tre saker som hon har i åtanke vid bokinköp. Dels bibliotekets
vision och policy, dels användarnas önskemål och dels de ekonomiska ramarna i
budgeten.

6.4.5 Fjärrlån

Vi har genom våra intervjuer inte lyckats skapa oss en enhetlig bild av fjärrlånesystemet
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universitetsbibliotek, däremot har de ingen möjlighet att låna böcker från andra
folkbibliotek. G4 på bibliotekscentrum för information som tillhör folkbiblioteksnätet
berättar dock att bibliotek i hela Polen har möjlighet att låna böcker från deras bibliotek.
Biblioteket lånar i sin tur in material från andra bibliotek. G4 menar att fjärrlånen idag
har större betydelse än innan 1989. G1 från stadsbiblioteket som är med vid intervjun
nickar bekräftande och tillägger att antalen fjärrlån hela tiden ökar. G4 anser dock inte
att systemet är särskilt bra. Användarna tillåts inte ta med sig de fjärrlånade böckerna
hem och böckerna måste sändas tillbaka redan efter två veckor.

På Warszawa stadsbibliotek diskuterade vi mest fjärrlån inom staden. W2 berättar att
det inte förekommer några fjärrlån mellan de olika stadsdelsbiblioteken. Orsaken är att
varje bibliotek bara har ett eller två exemplar av varje bok och det viktigaste är att
böckerna finns tillgängliga för användarna i den egna stadsdelen. W2 säger att avståndet
mellan biblioteken är kort och att det är lätt för användarna att gå till ett annat bibliotek
om de inte hittar vad de söker. Vid intervjun med W5 delger hon oss samma tanke om
att användarna lätt kan skickas till någon av filialerna. Hon säger att bibliotekarierna
först informerar användarna om var de kan finna det de söker.

6.4.6 Gallring

Kolodziejska säger att bibliotekarierna har varit tvungna att gallra, eftersom många
böcker från det förflutna inte alls efterfrågas av användarna. Många försöker gallra, men
enligt Kolodziejska tycker de ofta att det är svårt och tänker att böckerna kanske
kommer bli lästa i framtiden. Att bibliotekarierna har svårt att göra sig av med böcker



ser hon som ett psykologiskt problem. Hon tror att det har med tradition att göra, många
bibliotekarier är vana vid fattiga bibliotek med små samlingar.

W4’s ståndpunkt ser annorlunda ut. När vi frågar om det var svårt att bestämma vilka
böcker som skulle gallras ut, svarar W4 att det var helt logiskt och inte innebar några
problem alls. Biblioteket fick listor på vilka böcker som kunde gallras bort, men då hade
de redan plockat bort de böckerna. Böckerna som sorterades ut behandlar främst ämnen
som historia, sociologi och statsvetenskap. Lite politisk skönlitteratur har också gallrats.
W4 berättar att en del av de böcker som gallrats har gått till forskningsändamål, en del
har stadsbiblioteket i Warszawa tagit hand om och resten har kasserats.
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vi gallring. I magasinet visades vi på en monografiserie om Lenin från 1983, bestående
av 55 tjocka band. T1 berättade att en stor mängd av de politiska böckerna som tidigare
fanns i ordinarie samlingar har gallrats ut. Det är ingen som vill låna och läsa dessa
böcker längre, men däremot är det många som vill äga dem och ha dem i den egna
bokhyllan. Filialbiblioteket har sålt en del av sina politiska böcker och de är mycket
eftertraktade. Även W5 berättar att stadsdelsbiblioteket har genomfört omfattande
gallringar under 90-talet. G4 säger däremot att de inte gallrar mycket i sitt bestånd, men
att de har ersatt gammalt material i läsesalarna. Orsaken till att de inte gallrar är enligt
G4 att många som studerar historia försöker teckna en bild av kommunisttiden och har
ett behov av litteratur från denna period.

7 Analys och diskussion

Vi har valt att strukturera detta kapitel lite annorlunda än föregående kapitel. Upplägget
styrs inte strikt av frågeställningarna, utan vår teoretiska grund är utgångspunkten i
vissa delkapitel. Vi tänker oss dock att syftet och frågeställningarna besvaras indirekt i
hela analysen. I det avslutande delkapitlet diskuteras uppsatsens syfte och
frågeställningar mer direkt. Vi försöker där under respektive frågeställning sammanfatta
resonemangen som förts tidigare i uppsatsen och i vissa fall diskutera vidare kring dem.

7.1 Folkbibliotekets uppgifter

I de flesta av de artiklar som diskuterar situationen för de polska folkbiblioteken under
nittiotalets första hälft är en ständigt återkommande fråga den om populärlitteraturens
vara eller inte vara på folkbiblioteken. Dessa artiklar genomsyras av en rädsla för att
populärkulturens frammarsch i landet ska leda till att den polska litterära kanon ska falla
i glömska tillsammans med det polska kulturarvet. Kolodziejska till exempel skriver i
en artikel från 1995 att ”high culture suffers in competition with mass (Americanized)
culture”.114 Klaus-Dieter Lehmann formulerar sig på följande sätt: ”Praktisch ist die
ideologische Zensur von einer ökonomischen Zensur abgelöst worden”. 115 Med detta
menar han att den fria marknaden skapar en slags censur som håller tillbaka den smala
litteraturen och gynnar underhållningslitteraturen som säljer i större upplagor.  Även om
Kolodziejska delar Lehmanns oro över populärkulturens dominans menar hon att hans
formulering är för stark. Hon skriver att den kulturella förödelse som censuren orsakade
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”was simply too terrible to be compared to the free market’s impact on the publishing
market”.116

En i flera artiklar återkommande farhåga är att folkbiblioteken löper en risk att förlora
sin finkulturella roll om inte en nationell kulturpolicy formuleras. Pamela Spence
Richards sammanfattar tankarna på följande sätt: ”without an aggressively implemented
national cultural policy including support for the libraries, low culture will drive out
high, and libraries will relinquish their cultural role completely”.117

Bilden av populärkulturen och populärlitteraturen som ett hot mot folkbibliotekens
kulturella roll bekräftas inte i vår undersökning. Inga av våra respondenter berättar om
en stor efterfrågan på populärlitteratur bland biblioteksbesökarna, även om W4 menar
att hon har sett ett ökat intresse för fantasy och science fiction. Vi har i undersökningen
snarare funnit tecken på att folkbibliotekens traditionella kulturella roll har fått
konkurrens av den stora satsningen på studenter och utbildningsmaterial. Den typ av
litteratur som efterfrågas av biblioteksbesökarna idag är främst facklitteratur som
används vid studier. Alla respondenter framhäver att de genom att erbjuda fack- och
studielitteratur lever upp till folkbibliotekets uppgift i samhället, vilket är att tillgodose
användarnas behov. Denna motivering leder till att de inte ser det som ett problem att de
prioriterar utbildning framför kultur, det är deras uppgift att tillgodose de behov som
finns.

Det är relativt lätt att förstå att utbildningsinriktning som dominans över
finkulturinriktning, av bibliotekarierna, inte ses som lika negativt och hotfullt som att
populärkulturen tar över. Hela Polen genomströmmas av en stark tro på den högre
utbildningens positiva värde för individen och samhället och detta återspeglas även i
folkbiblioteken. Den kulturella bildningen värderas och efterfrågas idag inte lika högt,
eftersom den inte är en förutsättning för en hög social position eller för ett bra jobb.118

Trots att i stort sett alla respondenter beskriver studenterna som den största gruppen av
biblioteksbesökare och att därför deras behov måste tillgodoses av biblioteket, har de
inte helt tappat sitt kulturella arbete. De bibliotek vi hade möjlighet att besöka i Polen
jobbade i stor utsträckning fortfarande med olika typer av utställningar. W5 berättar att
hon är mycket glad över att hon idag med sina kollegor kan organisera utställningar som
berör den polska kulturen och därigenom fungera som en viktig länk även i den
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biblioteket också i framtiden ska kunna erbjuda besökarna kulturella upplevelser genom
konstutställningar och författarmöten.

Magnus Torstensson diskuterar i en artikel om de polska folkbiblioteken det samband
som finns mellan biblioteks utveckling och utvecklingen i det samhälle som biblioteket
är en del av. Han anser att detta samband är starkt, speciellt när det gäller
folkbibliotek.119 Den roll som folkbiblioteken har fått i utbildningsprocessen kan därför
tolkas som en naturlig följd av att folkbiblioteken lever och utvecklas i nära samverkan
med det allt mer kunskaps- och informationsinriktade samhället. Denna utveckling har
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även biblioteken i många andra länder, inklusive Sverige, genomgått. Skillnaden är att
denna utveckling i Polen kunde ta fart först efter att de politiska förändringarna i landet
hade lett till en avskaffning av censuren och ett öppnande av gränserna mot väst.

Respondent W3 menar däremot att utbildningsutvecklingen i samhället och
folkbibliotekens svar på denna inte har någonting med den politiska förändringen att
göra, utan att det är en naturlig utveckling i samhället. Samtidigt som denna åsikt
presenteras, framhålls att antalet privata skolor har ökat vilket har lett till att fler
studenter utnyttjar biblioteket. Vi har vid flera tillfällen funnit att våra respondenter i
sina resonemang inte härleder tillbaka till de politiska förändringarna som orsak, eller
initiering till någonting som är aktuellt idag. I exemplet ovan, menar vi, är just
förekomsten av privata akademiska skolor en möjlighet på grund av de politiska
förändringarna.

Ivor Kemp menar att folkbiblioteken idag kan ses som en viktig resurs i Polens
ekonomiska och utbildningsmässiga utveckling. Biblioteken ska ingå i ett system av
”educational aid”.120 Jacek Wojciechowski uttrycker en liknande åsikt som han baserar
på sina erfarenheter från provinsbiblioteket i Kraków. Han anser att folkbiblioteket är
och ska vara till god hjälp för studenterna.121  Detta stämmer väl överrens med T1’s
förhållningssätt till folkbibliotek och utbildning. Hon menar att folkbiblioteket ska
fungera som ”second university or high-school library”.

Kolodziejska hävdar att den kommunistiska ideologin prioriterade ”manual workers”
framför ”brain workers”.122 Ett tecken på att detta synsätt formade det polska samhället
är det, i jämförelse med västeuropeiska länder, relativt låga antalet studerande vid
högskolor och universitet under kommunisttiden. De flesta som fortsatte studera efter
grundskolan gick endast vidare till den tvååriga yrkesutbildningen.123 Witold Adamiec
skriver om den polska kommunisttiden att det var folkbibliotekens plikt att främst föra
fram den propagandistiska litteraturen, även om denna inte efterfrågades av
biblioteksbesökarna. De böcker som i själva verket efterfrågades mest, studielitteratur
och populära romaner, tillgängliggjordes i betydligt mindre utsträckning.124 Denna bild
förstärks av G4, som berättar att bibliotekslagen från 1968 inleddes med att presentera
folkbibliotekens viktiga roll i den socialistiska utbildningen. Detta stämmer väl överrens
med tankarna som framförs i artikeln ”Social Mechanisms for Forming the Culture of
Reading” där Janusz Ankudowicz ger sin tolkning av socialismens syn på kultur:
”Culture was not justified by the rights of autonomy, but the freely understood social
usefulness.”125 I folkbibliotekens kulturella nyttoaspekt låg möjligheten att föra ut det
kommunistiska budskapet.

7.2 Ekonomin i fokus

                                                          
120 Kemp, Ivor, ”The Growth and Development of Polish Libraries in the New Era: an International
Dimension”// Polish Libraries Today, 1993, s. 81f
121 Wojciechowski, 1996a, s. 25
122 Kolodziejska, 1995b, s. 130
123 Zamorski, Krzysztof, ”The Jagellonian Library and the Democratic Process in Poland in the Years
1990-1995”// Libraries in Europe’s Post-Communist Countries: their International Context, 1996, s. 115
124 Adamiec, Witold, ”New Books in Libraries”// Polish Libraries Today, 1993, s. 47
125 Ankudowicz, 1993, s. 61



Ett centralt samtalsämne vid samtliga intervjuer var bristen på ekonomiska resurser.
Även i artiklarna som beskriver de polska folkbibliotekens situation efter de politiska
förändringarna fokuserar skribenterna på ekonomiska problem. Jerzy Maj skriver i en
artikel från 1993 att majoriteten av de polska folkbiblioteken är belägna i bristfälliga
byggnader. Bara en tredjedel av biblioteksbyggnaderna är av tillfredsställande kvalitet
och storlek och endast ca 12% av folkbiblioteken har utrustning och möblering som kan
jämföras med västeuropeisk standard. Sämst villkor har biblioteken i de södra och östra
delarna av Polen.126 De bibliotek vi har besökt återfinns alla i nordväst, det rikaste
området i Polen. Detta faktum påverkar självklart resultatet av vår studie.

7.2.1 Statlig trygghet

Trots en med polska mått mätt god ekonomisk situation, är majoriteten av våra
respondenter missnöjda med de resurser deras bibliotek tilldelas idag. I en recension av
en bok om bibliotekens roll i demokratiseringsprocessen, författad av i huvudsak polska
författare, skriver Maurice B Line att biblioteken i Östeuropa spelade en mycket viktig
roll som verktyg för de kommunistiska regimerna. Han menar att denna centrala
politiska roll innebar att biblioteken fick en trygg ekonomisk situation. I och med de
politiska förändringarna minskade bibliotekens värde för staten: ”One of the penalties of
democratization is that libraries are expected not only to make more decisions for
themselves but to manage with less money and staff as they become less obviously
useful to governments.”127 Enligt Maj minskade dock de polska folkbibliotekens
betydelse som propagandaverktyg redan på 1970-talet i och med den ökade tillgången
till tv.128 Ingen av våra respondenter vittnar om en längtan tillbaka till det gamla
systemet. Flera av dem konstaterar att den ekonomiska situationen var bättre under
kommunisttiden, men de tillägger snabbt att de saknade frihet.

Zasacka berättar att ett statligt ekonomiskt grundstöd till folkbiblioteken efterfrågas av
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Libraries” att de politiska förändringarna väckte krav bland bibliotekarierna på ett
avskaffande av de statliga organisationsstrukturerna, men att de samtidigt ville att staten
skulle ha kvar det ekonomiska ansvaret.129 Kristensen hävdar i artikeln ”Bogen og
bibliotekerne under fri polsk markedsøkonomi” att de polska författarna helst skulle
velat att biblioteken fortsatt vara under statlig styrning, eftersom de då skulle ha kunnat
vara en stabiliserande faktor för hela kulturområdet.130

7.2.2 Oförstående lokala politiker

Våra respondenter säger att de känner sig utlämnade till de lokala myndigheterna och att
detta innebär en osäkerhet. W3 nämner en borgmästare som var väl insatt i
biblioteksfrågor och prioriterade biblioteksverksamheten. Majoriteten av
respondenterna förmedlar dock en helt annan bild. De berättar om oförstående och
ointresserade lokala politiker som upplever andra verksamheter som viktigare. Även
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Kristensen har funnit tecken på ointresse hos politiker och citerar i sin artikel en polsk
kommunpolitiker som lär ha sagt att han aldrig i hela sitt liv har läst en bok och att han
klarar sig bra ändå.131 Kemp tar i ”The Growth and Development of Polish Libraries in
the New Era: an International Dimension” upp två centrala frågor gällande övergången
till lokalt styrda folkbibliotek. Han frågar sig: ”(a) whether the local authorities will
have sufficient revenue to finance adequate library service, and (b) whether they will
have sufficient regard for and understanding of the value of books and information to
devote adequate funding to libraries.”132 Våra respondenters svar på dessa frågor är två
enhetliga nej. De lokala myndigheterna har hittills inte haft varken resurser att satsa
eller förståelse för biblioteken. Vi vill här tillägga att denna situation självklart inte är
unik för Polen, även svenska bibliotekarier upplever att de möts av oförståelse och
ointresse från politikerna.

Våra respondenter, framförallt de i chefsposition, talar om vikten av att kunna framföra
folkbibliotekens idé till kommunpolitikerna. När de beskriver sitt förhållningssätt till
politikerna använder de ord som ”convince”, ”engage”, ”fight” och ”promote”. Viola
Bàtonyi skriver i ”New Management in Central-Eastern Europe” om
finansieringsproblemen efter decentraliseringen: ”In order to ensure financial support,
the institutions must constantly prove the importance of their existence, something
which is not so much taken for granted in this part of the world as it is, for example, in
the case of English or Scandinavian institutions.”133 Maj framhäver att engagemanget
för bibliotekens bevarande och växande är svagt. Framförallt i byar och små städer är
allmänhetens intresse för biblioteken lågt.134

Litteraturen om polska folkbibliotek är fylld av rapporteringar om de
biblioteksnedläggningar som skett under 90-talet. I stort sett alla de bibliotek vi besökt
har skonats från denna nedläggningsvåg. Men W4 berättar om att de har fått kämpa för
att klara sig ifrån att stänga filialbibliotek och T1 delger oss att hon är osäker på vad
som ska hända med det filialbibliotek vi besökte, problemet är att lokalhyran är alldeles
för hög. Maj skriver att det allvarligaste inte är hur många bibliotek som läggs ner, utan
att nedläggningarna sker av fel orsaker. Det är inte kvaliteten på service eller material
som avgör. Nedläggningarna sker snarare automatiskt som ett resultat av bristande
ekonomiska resurser, höga hyror eller för att lokalen kan användas till en mer lönsam
verksamhet.135 Kolodziejska diskuterar nedläggningarna i artikeln ”Between Scylla and
Charybdis”. Hon skriver att många av de stängda biblioteken var i dåligt skick och hade
omodern utrustning. Detta menar hon skulle ha kunnat rättfärdiga nedläggningarna om
det inte var för att biblioteken i många byar var den enda möjligheten för invånarna att
komma i kontakt med böcker.136  För att försöka begränsa ogenomtänkta och irrationella
nedläggningar av folkbiblioteken har staten lagstiftat om att de lokala myndigheterna
måste underrätta det berörda biblioteket minst tre månader före en sammanslagning med
ett annat bibliotek och sex månader innan en nedläggning. Politikerna är också tvungna
att ange orsakerna till nedläggningen.137
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Ett annat fenomen som tas upp i ett flertal texter är att biblioteken för att utvidga den
knappa budgeten försöker tjäna egna pengar. Witold Adamiec diskuterar några olika
metoder som biblioteken har använt sig av för att få inkomster. Det handlar om att
biblioteken agerar bokhandel, säljer nya titlar och även gallrade böcker. De har också
hyrt ut videofilmer och organiserat inkomstbringande aktiviteter, exempelvis
språkkurser.138 Vid våra intervjuer framkom det inte att de bibliotek vi besökte ägnade
sig åt vinstdrivande verksamhet. W2 säger att det bland folkbiblioteken i provinsen har
förekommit försök att tjäna pengar genom drivandet av bokaffärer eller
videofilmsuthyrning, ”but it didn’t work as a matter of fact”. T1 berättar dock att
VWDGVELEOLRWHNHW�L�7RUX��KDU�V|NW�RFK�InWW�SHQJDU�XU�SULYDWD�IRQGHU�

7.3 Organisationsförändringar i samspel med den omgivande miljön

Här knyter vi samman de teoretiska resonemang som presenteras i kapitel 4.1 med det
empiriska materialet och relevanta artiklar.

7.3.1 Decentralisering

Ragnar Audunson tar i Change Processes in Public Libraries upp några av de
förändringar som folkbiblioteken står inför idag. En viktig tendens är
decentraliseringsreformer. En centraliserad organisation saknar enligt Audunson
flexibilitet, problemet för en decentraliserad organisation är däremot samordningen.139

Den centraliserade folkbiblioteksorganisationen som rådde i Polen under
kommunisttiden saknade definitivt flexibilitet, resursfördelningen var exakt beräknad
och det fanns inget utrymme för egna initiativ från bibliotekarierna. Idag läggs kanske
ett för stort ansvar på den enskilda bibliotekarien. ”It’s the librarian’s library, not the
government’s”, som Zasacka säger. Folkbiblioteken i Polen brottas med
samordningsproblem, de har bland annat svårt att få fjärrlånekedjan att fungera.
Wojciechowski menar i ”Public Libraries in Poland: the Changes of the 90’s” att det
tidigare välutvecklade nätverket mellan folkbiblioteken idag vilar på en osäker grund.
Våra informanter och respondenter talar utförligt om det system som finns mellan
biblioteken i provinserna, Wojciechowski hävdar dock att detta system inte längre
fungerar lika bra som det gjorde under kommunisttiden.140

Audunson menar att det finns en konflikt mellan de värden som folkbiblioteket står för
och decentralisering. ”Public librarianship stresses equality. Everyone shall have access
to knowledge, culture and information. Decentralization stresses variety”.141  Om
folkbibliotekens grund är jämlikhet, alla människors lika rätt till information, kunskap
och kultur, står de polska folkbiblioteken på en vacklande grund. Adamiec skriver att
”local governments allocate to their libraries funds which vary so greatly that some
libraries get enough and to spare, while other libraries can afford nothing except the rent
and salaries for the staff”.142  Våra respondenter och informanter vittnar också om att
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decentraliseringsprocesserna har inneburit att förutsättningarna för folkbibliotekens
verksamheter och överlevnad varierar stort.

Samtidigt har decentraliseringen resulterat i att varje bibliotek kan skapa sin egen profil
och anpassa sig till de användargrupper som finns i området. Respondenterna värderar
detta högt, eftersom de anser att folkbibliotekens centrala uppgift är att tillfredställa
användarnas behov. En förutsättning är dock att biblioteket har tillräckligt med resurser,
vilket många inte har. Både Audunsons resonemang om folkbibliotekens jämlika
informationsförmedling och våra respondenters idé om att tillfredsställa låntagarna kan
ses som grundläggande värden för folkbiblioteken. Men går de att förena?
Decentraliseringen ökar möjligheten för varje bibliotek att anpassa sig efter användarna,
men minskar jämlikheten.

7.3.2 Förändringsarbete och bibliotekspersonal

I sin avhandling diskuterar Audunson förändringsarbete inom en institution och hur de
anställda reagerar på detta. Att genomföra en reform som strider mot en institutions
grundläggande värden innebär ofta svåra konflikter. Audunson menar dock att
förändringsmotviljan som skapas av de normer, standarder och värderingar som
genomsyrar institutionen kan försvagas om det råder politisk oro i samhället. Audunson
illustrerar detta med hjälp av en modell: 143

Political environment

Audunson har undersökt om hans modell stämmer med situationen på de bibliotek som
ingår i hans studie. Resultatet visar att det under 90-talet varit lättare att genomföra
förändringar på biblioteket i Budapest, än på biblioteken i Stockholm och Oslo.
Audunson menar att detta beror på de stora samhällsförändringarna i Ungern. Att
bibliotekarierna upplevde systemet i det egna landet som omodernt och bakåtsträvande
gjorde dem förändringsbenägna. I avhandlingens slutsats konstaterar Audunson att en
mycket turbulent miljö kan medföra att bibliotekspersonalen accepterar att ge upp även
djupt rotade normer.144 Som framgår av föregående stycke kan decentralisering ses som
en förändring som står i kontrast till folkbibliotekets grundtanke. Våra respondenter
visar alla stor acceptans för de omfattande decentraliseringsreformerna, även om de
vänder sig mot de negativa ekonomiska effekterna. En tanke är att denna acceptans kan
ha en grund i det turbulenta politiska läget som råder i samhället.

                                                          
143 Audunson, 1996, s. 25
144 Ibid., s. 181ff

E.g. market-
orientation

Values causing
resistance/ acceptance

Result

Level of
turbulence



Bàtonyi skriver i en artikel om biblioteken i det forna Östeuropa att det är svårt att
genomföra organisationsförändringar, trots att mycket talar för att de behövs: ”The chief
obstacle is the librarian clinging to what he is accustomed to, using his experience,
knowledge and practice to oppose the new model”.145 Det var endast på stadsbiblioteket
L�*GD�VN�VRP�YL�XSSPlUNVDPPDGHV�Sn�OLNQDQGH�SUREOHP��*��RFK�*��EHVNULYHU�GH
äldre bibliotekarierna som motvilliga att ta till sig nya arbetsmetoder och låsta vid
gamla principer. G3 talar mycket föraktfullt om de äldre bibliotekarierna, som han
ansåg motarbetade förändringar av rädsla för vad de skulle kunna föra med sig. I det här
fallet har inte den turbulenta miljön räckt till för att luckra upp gamla normer och
värderingar. Vi har dock viss förståelse för bibliotekariernas skepsis, eftersom
förändringarna som G3 talar om antagligen inkluderade uppsägningar av den äldre
delen av personalen.

W4 redovisar däremot en inställning som påminner om den på stadsbiblioteket i
Budapest. På vår fråga om personalen har upplevt osäkerhet och orolighet inför de
förändringar biblioteket genomgått svarar hon: ”The problem is that they are worried
WKDW�DOO�WKLV�DSSHDUHG�WRR�ODWH´��:R áRV]�VNULYHU�DWW�GH�SROVND�ELEOLRWHNDULHUQD
välkomnade de politiska förändringarna som ingav hopp för bibliotekens framtid. Han
menar dock att många av bibliotekarierna har hållit fast vid sitt sätt att tänka och sina
traditionella arbetsmetoder. De har en tro på det gamla systemet och en förhoppning om
att det kan utvecklas.146 Många av våra respondenter upplever det inte som att deras
bibliotek har genomgått någon radikal förändring. W4 menar att de fortfarande arbetar
på samma sätt som de gjorde under kommunisttiden, men att de nu kan arbeta med nya
ämnen. W5 säger att de övergripande uppgifterna är desamma, men att sättet att
förverkliga dem har förändrats. Framförallt handlar det om datortekniken och
möjligheten att bestämma över beståndet.

7.3.3 Faktorer i den omgivande miljön med vilka folkbibliotek interagerar

I Organizational Adaptation by Public Libraries skriver Snunith Shoham:
”Environments very often include dynamic processes. Changes, demands, and
opportunities emerge from these processes to which the organization may have to react.
Changes in and demands from the organization’s environment require some kind of
respons.”147 Shoham listar en rad olika faktorer i bibliotekets omgivande miljö, med
vilka biblioteket interagerar. När någonting händer med dessa faktorer behöver
biblioteket, till olika grad, anpassa sig till den nya situationen.

Det är intressant att titta lite på de faktorer som nämns och sätta dem i relation till
situationen för folkbiblioteken i Polen. De faktorer som Shoham listar förändras och
påverkar i olika takt i ett ”normalutvecklande” samhälle, det är sällan mer än några
enstaka faktorer som kräver anpassning av folkbiblioteken på samma gång. Det som gör
situationen i Polen mer extrem, hävdar vi, är att en majoritet av faktorerna påverkades
av de politiska förändringarna i landet och att dessa i sin tur krävde en respons och
anpassning av folkbiblioteken. Shoham skriver att den gradvisa anpassningen är svår att
studera, medan ”crisis, or significant change, usually requires immediate reaction and
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will thus accelerate the process of adaption”, vilket också leder till att denna situation är
lättare att studera.148

De faktorer med vilka folkbiblioteken interagerar är enligt Shoham följande:

Allmänna faktorer:

• Lagar och förordningar
• Fackföreningar
• Bokmarknad
• Tillgänglighet till arbetskraft
• Konkurrenter

Specifika faktorer:

• Geografiska faktorer
- storleken på bibliotekets upptagningsområde
- befolkningsstorlek
- befolkningstäthet

• Demografiska faktorer
- socioekonomiskt läge
- etnisk sammansättning
- kultur- och utbildningsnivå
- åldersfördelning

• Ekonomiska faktorer
- stads-/ länsfinansiering
- statsfinansiering

• Politiska faktorer
• Anknytning till ett system149

Shoham menar att biblioteken kan svara på förändringarna i miljön på två sätt. Genom
att själva arbeta utåt för att försöka påverka faktorerna i miljön kan bibliotekarierna
förhoppningsvis skapa en mer fördelaktig situation för biblioteket eller också kan
biblioteket anpassa sina mål och verksamhet efter förändringen.150 Vi har genom
intervjuerna med våra polska respondenter funnit tecken på att de har reagerat på båda
sätten.

Speciellt när det gäller de ekonomiska faktorerna har bibliotekarierna tvingats ge sig ut i
samhället för att försöka förbättra situationen. Alla respondenter har vittnat om hur de
måste undervisa och övertyga politikerna, tävla och kämpa för att få tillräckligt med
pengar. Bland annat W3 säger att detta är någonting som de ”absolutely and definitely”
måste göra. Vi har förstått, genom att läsa artiklar och tala med polska bibliotekarier och
bibliotekschefer, att de bibliotek som inte klarat sig bra sedan avskaffandet av det
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statliga stödet är de vars personal har hållit sig inom bibliotekets väggar och inte gett sig
ut i samhället.

Två av de demografiska faktorernas påverkan har dock lett till att folkbiblioteken har
behövt anpassa och förändra beståndet och verksamheten, ja själva biblioteket. Ett
exempel är den stora fokuseringen på studenter och facklitteratur som har analyserats
tidigare. Denna är just en effekt av att biblioteken har anpassat sig efter förändringar
vad det gäller demografiska faktorer som det socioekonomiska läget och
utbildningsnivå. För respondenterna hänger detta samman med folkbibliotekens roll i
samhället, att möta människors behov. Förändras dessa måste biblioteket svara mot
dem.

Shoham skriver vidare att det är viktigt att ha i åtanke att det kan finnas begränsningar i
förutsättningarna för ett bibliotek att anpassa sig till en föränderlig omvärld:

In the process of adapting to the environment, various internal
constraints must also be considered as they limit what the
organization is able to do. These constraints include, especially
size, which implies relative access to resources in money,
number of personnel, specialists, and equipment; experience,
skills, and level of commitment of personnel; and, to a lesser
degree, the automation of library functions.151

Detta är onekligen en aspekt att ha i åtanke när de polska folkbiblioteken diskuteras.
Visst befinner sig många folkbibliotek i en miljö där många av de ovan nämnda
faktorerna förändras och där biblioteken borde anpassa sig, men en stor mängd polska
folkbibliotek har helt enkelt inte möjligheten att göra detta. Här spelar just sådana
begränsningar, som ekonomi, personalens kompetens och utrustning, som Shoham
nämner en stor roll.

7.4 En jämförelse med några andra länder under förändring

Utgångspunkten för analysen av situationen i Polen är i detta delkapitel texterna om
olika länder under förändring som presenterades i kapitel 4.2.

7.4.1 Slovenien

Maja Zumer och Silva Novljan skildrar i ”Public Libraries in the Transition Society of
Slovenia” de slovenska bibliotekens utveckling. Det finns många likheter mellan
situationen för folkbiblioteken i Slovenien och Polen. Liksom de polska folkbiblioteken
har folkbiblioteken i Slovenien stora ekonomiska problem och de måste ständigt
rättfärdiga sina mest basala krav. Denna brist på resurser innebär, enligt Zumer och
Novljan, att en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna – tillgång till
information, hotas även i det demokratiska samhället.152

Zumer och Novljan tar upp fyra andra problem som folkbiblioteken i Slovenien brottas
med. Dessa redovisas nedan i punktform med efterföljande kommentarer om den bild vi
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skapat oss av situationen i Polen genom texter och samtal med våra informanter och
respondenter.

• Stora skillnader i utvecklingsnivå mellan landets folkbibliotek, bland annat när det
gäller datorisering och bokbeståndets storlek i förhållande till invånarantal. 153

Som tidigare nämnts råder idag stora skillnader mellan folkbibliotek i olika delar av
Polen. Dagens ojämlikhet i tillgången på resurser står i kontrast till situationen under
kommunisttiden. Zasacka berättar att folkbibliotekens antal före 1989 stod i proportion
till invånarantalet. Även storleken på bibliotekets budget bestämdes av hur många
människor som bodde i området. Kommunisttidens jämlikhetssträvan har under 90-talet
ersatts av en strävan efter största möjliga frihet. Möjligheterna är oändligt mycket större
idag, men samtidigt har skyddsnätet blivit grovmaskigare. Zasacka talar om ”passiva”
bibliotekarier som inte orkat kämpa för biblioteksverksamheten, vilket har resulterat i
nedläggning av biblioteket och arbetslöshet för bibliotekarien. Kristensen sammanfattar
i sin artikel vad den polska författaren Ewa Szumanska berättat för henne om
situationen i Polen: ”’Alt hvad været umuligt i de sidste 45 år er nu muligt’ og ’Alt hvad
der har været styret og reguleret i de sidste 45 år ligger nu i ruiner’”.154

• En stor del av folkbiblioteken riktar främst in sig på de traditionella kulturella
uppgifterna och ignorerar sin roll som informationsförmedlare.155

Som framgått i tidigare delkapitel satsar folkbiblioteken i Polen stort på studenternas
behov och prioriterar facklitteratur framför skönlitteratur. För oss är det svårt att dra en
gräns mellan folkbibliotekets roll som informationsförmedlare respektive utbildare.
Enligt Kolodziejska gör dock de polska folkbibliotekarierna själva en åtskillnad mellan
begreppen informationsförmedling och utbildning. Under intervjun frågade vi
Kolodziejska vad folkbiblioteken prioriterar, hennes svar blev ”education first, then
culture and last information”. Under våra intervjuer fick vi inte uppfattningen att
folkbiblioteken försummar sin uppgift som informationsförmedlare, även om de hellre
talar om att utbilda, än om att informera. Genom observationer av de besökta
biblioteken fick vi dock intrycket att de flesta användarna klarade sig utan hjälp och var
rutinerade sökare i kortkatalogen. Informationsdiskarna var diskreta och relativt
sällsynta. Mika Larsson menar i en artikel från 1995 att folkbiblioteken inte fungerar
som informationscentraler. Hon skriver att ”det kommer att ta tid innan vi kan vända oss
till de allmänna biblioteken i Polen för att få information.”156 Ett stort problem i den här
frågan är definitionen av information. Varken artikelförfattarna eller våra respondenter
och informanter avger någon definition på vad de egentligen avser med begreppet.

• På grund av de bristande resurserna försöker biblioteken inte nå ut till nya
användargrupper, utan koncentrerar sig på de redan registrerade användarna.157

Vid våra intervjuer framgick det tydligt att biblioteken fokuserar på redan registrerade
användare. De ser som sin främsta uppgift att försöka tillfredsställa användarnas behov.
Vi frågade vid ett flertal tillfällen om biblioteken försökte nå ut till nya
användargrupper. Ett vanligt svar var att besökssiffrorna redan var höga i området. G3
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säger att han tycker det är viktigt att finna nya biblioteksanvändare, men han har ingen
idé om hur. För övrigt är det ingen av våra respondenter som verkar uppleva
utvidgandet av låntagarkretsen som en central uppgift. T3 på specialbiblioteket för
IXQNWLRQVKLQGUDGH�L�7RUX� �DQVHU�DWW�GH�YDQOLJD�IRONELEOLRWHNHQ�I|UVXPPDU�JUXSSHU�PHG
speciella behov.

• Många bibliotek har inte identifierat invånarnas informationsbehov och de har inga
tydliga måldokument.158

Våra respondenter svarar samstämmigt att deras viktigaste uppgift är ”to meet the need
of the users”. Vi förvånades därför över bristen på undersökningar om vilka behov
användarna har. Alla respondenterna verkar se det som självklart att de vet vad
invånarna i deras område vill ha ut av biblioteket. Bara ett av de bibliotek vi besökt
hade gjort en användarundersökning, denna besvarades dock endast av redan aktiva
biblioteksbesökare. Inga respondenter nämnde något måldokument, de verkade inte
uppleva bibliotekets uppgift som problematiskt, snarare var deras verksamhet en
självklarhet som inte behövde formuleras.

Zumer och Novljan skriver också om några av de åtgärder som har vidtagits i Slovenien
för att komma till rätta med problemen ovan. De nämner en nationell plan för
datoriseringen av folkbiblioteken, ny bibliotekslagstiftning, utarbetning av standarder
för folkbiblioteken, utbildning för bibliotekarierna och uppdatering av
referenssamlingarna.159 Även Polen har efter år av diskussioner fått en ny bibliotekslag,
standarder för folkbiblioteken efterfrågas däremot fortfarande, bland annat av
Kolodziejska. Utbildning och fortbildning för bibliotekarierna, liksom en uppdatering
av referenssamlingarna anses också i Polen vara två viktiga sätt att komma tillrätta med
dagens problem

7.4.2 Baltstaterna

Estland, Lettland och Litauen har det senast decenniet genomgått en än mer
övergripande systemförändring än Polen. I artikeln ”Public Libraries in Baltic
Countries: Problems of Culture, Democratization and Technology” från 1992 beskriver
Florence M. Mason hur dessa förändringar har påverkat folkbiblioteken. Hon skriver
om de informationsdilemman som uppstår vid övergången från ett stängt till ett öppet
samhälle och om de ansträngningar som biblioteken måste göra för att förändra synen
på information efter årtionden av restriktioner.160 I viss utsträckning brottas även polska
folkbibliotek med de här problemen. Gränsen mellan det stängda och det öppna
samhället som Mason tar upp är dock inte alls lika tydlig i Polen. På vår fråga om
biblioteket kunnat förmedla information på samma sätt som idag redan före 1989,
VYDUDGH�WLOO�H[HPSHO�*��Sn�ELEOLRWHNVFHQWUXP�I|U�LQIRUPDWLRQ�L�*GD�VN�DWW�GH�DOOWLG
arbetat likadant. Senare berättade han dock om hur begränsad han känt sig av censur
och statliga regleringar. Vårt intryck är att de flesta av våra respondenter har svårt att se
någon skarp gräns mellan det kommunistiska och det demokratiska samhället. De
upplever snarare förändringarna som en långsam process.
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Mason skriver att samlingarna i de baltiska folkbiblioteken, som innehåller felaktigt och
inaktuellt material, nu måste genomgå grundliga gallringar. Mason uttrycker en oro över
att bibliotekarierna, vars självständighet har undertryckts under år av hårt reglerat
kommunistiskt styre, inte ska klara att gallra på ett kompetent sätt.161 Svårigheterna med
att genomföra mycket omfattande gallringar efter årtionden av statlig styrning, var något
som vi reflekterade över på ett tidigt stadium i uppsatsarbetet. Den information som
framkom vid intervjuerna motsade delvis dessa tankar, flera av respondenterna säger att
de inte ser gallringen som problematisk. W4 menar att de böcker som gallrats bort var
lätta att urskilja, de var politiska och förlegade sedan länge. Kolodziejska är däremot
inne på samma tankebanor som vi. Under intervjun säger hon att många bibliotekarier
tycker det är svårt att kassera böcker och ser gallringen som komplicerad. Endast i en av
DUWLNODUQD�GLVNXWHUDV�JDOOULQJVSUREOHPDWLNHQ��:R áRV]�EHVNULYHU�DUEHWHW�PHG�LQN|S�RFK
gallring efter de politiska förändringarna som ett stort problem som bottnar i regleringar
från kommunisttiden:

This task was difficult because librarians’ selection skills had been
long suppressed by the official listing of obsolete books and items
qualified as redundant in libraries. Independent stock weeding was
unwelcome and librarians who did it anyway had to be prepared to be
ready to face charges of squandering state property. Therefore, it is
no wonder that the resources in many libraries still contains lots of
useless items.162

Mason skriver vidare att bibliotekarieyrket har låg status i Baltstaterna, utbildningen är
omodern, bibliotekarierna har ofta bristande kunskaper om informationsteknologi och
lönen är mycket dålig. När nu folkbiblioteken måste ändra sina mål och sin roll funderar
Mason på hur bibliotekarierna ska kunna hantera uppgiften utan stöd och
kompensation.163 Alla dessa aspekter, låg status, problem med utbildning, bristande
kunskaper om informationsteknologi och dålig lön, återkommer både i artiklarna om
polska förhållanden och under våra intervjuer. Framför allt unga människor verkar se
ner på folkbibliotekarierna, ingen av de studenter på bibliotekarieutbildningen som vi
talade med vill arbeta på folkbibliotek. Bibliotekarieutbildningen i Polen har under
�����WDOHW�JHQRPJnWW�nWVNLOOLJD�UHIRUPHU��%XG]\�VND�EHVNULYHU�L�DUWLNHOQ�´3RVW�
Secondary Education for Librarianship” från 1995 situationen i början av 1990-talet
som ganska kaotiskt. Även hon tar upp bibliotekarieyrkets låga status och skriver att
bara drygt hälften av studenterna på bibliotekarieutbildningen i början av 1990-talet
planerade att arbeta på folk-, skol- eller pedagogiska164 bibliotek. Efter att
bibliotekarieutbildningarna för en tid varit de lokala myndigheternas ansvar, återtog
0LQLVWHULHW�I|U�NRQVW�RFK�NXOWXU�NRQWUROOHQ�������%XG]\�VND�PHQDU�DWW�VWDWHQ�YLVDU
större intresse för utbildningarna och att de har förbättrats under åren 1993-94, men att
mycket fortfarande återstår att göra.165

När det gäller bibliotekariernas IT-kunskaper har mycket hänt i Polen de senaste åren.
Ett flertal respondenter berättar om datorutbildningar för bibliotekets anställda. G1 och
*��OHGHU�XWELOGQLQJDU�I|U�ELEOLRWHNDULHU�L�RFK�UXQW�*GD�VN��'H�VlJHU�DWW�GHW�ILQQV�VWRUD
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möjligheter för bibliotekarierna att lära sig, men menar att många visar ett stort
ointresse. ”Human behavior changes more slowly than technology”166, skriver Mason.
Hon menar att trots att den stora bristen på datorer och andra tekniska hjälpmedel är
överhängande i Baltikum, är personalens attityd ett större problem. Slutligen en
jämförelse med den låga lönenivån i Baltstaterna som Mason nämner. Vid de intervjuer
där lönen kom på tal suckar respondenterna och informanterna bara tungt, deras lön är
också mycket låg och de verkar i det närmaste ha resignerat inför detta faktum.

Mason undrar hur bibliotekarierna, som befinner sig i den ovan beskrivna situationen,
ska klara att förändra folkbibliotekens roll. I en artikel om biblioteken i Ryssland
diskuterar Evgeny Kuzmin bibliotekens behov av att förändra sin roll. Han skriver att
”libraries – especially provincial public ones – manifest and reproduce the mentality of
the old, closed totalitarian society”.167 Kuzmin menar att biblioteken i det forna
Sovjetunionen skapade barriärer mellan människor och information och att de idag
måste förändra sina mål och sin roll fullkomligt.168 Våra respondenter verkar inte
uppleva att det under 1990-talet har funnits ett behov av att folkbiblioteken intar en ny
roll i samhället. På vår direkta fråga om rollen har förändrats, svarar i stort sett alla att
biblioteket spelade samma roll under kommunisttiden, som idag. Trots detta berättar de
om hur de har anpassat sin verksamhet till det ökade antalet studenter och hur de idag
kan köpa in helt annan litteratur än de kunde före 1990.

7.4.3 Ungern

Ett av de folkbibliotek som Audunson studerat i avhandlingen Change Processes in
Public Libraries är stadsbiblioteket i Budapest. Audunson skriver att
organisationsförändringarna på stadsbiblioteket i Budapest påbörjades redan i mitten av
70-talet. Audunson hänvisar till en intervju med chefen för folkbiblioteket i Budapest
och skriver att ”formally  they had to pay heed to Soviet ideology but in reality they
looked to Great Britain, the United States and the Scandinavian countries for
inspiration”169 Utvecklingen i Polen påminner mycket om den i Ungern. Som tidigare
nämnts lättade trycket från staten också i Polen under 1970-talet. Många av våra
respondenter gör klart för oss att de inte alls har varit lika styrda som bibliotekarierna i
Sovjetunionen och andra östeuropeiska länder. T3 berättar om att han genom resor
utomlands under 1980-talet har hämtat idéer om lättlästa böcker och storstilsböcker från
Holland och Sverige.

En bibliotekarie i Budapest som Audunson intervjuat sammanfattar i åtta punkter de
viktigaste förändringarna i dagens samhälle som folkbiblioteken i Ungern måste
anpassa sig till:

• Förlusten av en säker inkomstbas.

• Ökat självstyre för de lokala myndigheterna.

• Inflation
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• En större mängd böcker publiceras på grund av att censuren avskaffats.

• Biblioteken används i ökad utsträckning, eftersom det finns ett växande intresse för
sociala och politiska frågor. Höjda bokpriser hindrar privatpersoner från att själva
införskaffa litteratur.

• Systemet av arbetsplatsbibliotek drivna av fackföreningar har rasat samman.

• Antalet privata initiativ och organisationer har ökat.

• Växande problem med arbetslöshet och fattigdom.170

Samtliga punkter är förändringar som också det polska samhället har genomgått.
Förändringarna är alla ett resultat av de politiska omvälvningarna. Men Audunson anser
att problemen, med undantag för några punkter, inte är unika för de stater som har gått
från kommunism till kapitalism 1989-90. De politiska förändringarna gör det
nödvändigt för folkbiblioteken att genomföra reformer. De konkreta reformer som har
genomförts i Budapest som en anpassning till förändringarna i samhället går dock i linje
med de mest avancerade tendenserna inom modernt biblioteksväsen. Cheferna i
Budapest betonar att omorganiseringen av bibliotekets verksamhet är en naturlig del i
professionens utveckling och inte endast ett svar på de politiska reformerna.171 Även
våra respondenter hävdar vid ett flertal tillfällen att de förändringar biblioteken
genomgått var en del i den naturliga biblioteksutvecklingen och inte knutna direkt till
systemskiftet i landet.

7.5 Folkbiblioteken som ”agents of change”

Rosario Gassol de Horowitz behandlar i sin bok Librarianship: a Third World
Perspective frågor rörande bibliotek i Tredje världen. Hon studerar bibliotekets roll i
utvecklingssamhällen, där det pågår en kamp för en bättre tillvaro för medborgarna.
Gassol de Horowitz betonar vikten av att samhällsförändringar måste implementeras
genom en process och ett utbyte mellan medborgarna och beslutsfattarna. Förändringar
och reformer bör inte planeras och genomföras över huvudet på de människor som
berörs av dem. Helst ska de initieras inifrån av den grupp som är i behov av en
förbättrad livssituation. Det är i kommunikationen mellan medborgarna och
beslutsfattarna som bibliotekarier och bibliotek spelar en viktig förmedlande roll som en
aktiv ”change agent”172, genom att de erbjuder möjligheter för människor att skaffa sig
information och kunskaper.

Varken de böcker och artiklar vi läst eller de intervjuer vi genomfört med våra
informanter och respondenter har gett oss en bild av att folkbiblioteken i Polen på något
sätt kunde fungera som aktiva förändringsagenter i arbetet för en politisk reformering.
Kolodziejska skrev i en artikel 1995 att hela den politiska förändringen, med den fria
marknaden och lyftandet av censuren som effekter av denna, kom som en stor
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överraskning för majoriteten av folkbibliotekarierna.173 Våra respondenter menar att det
var farligt att på folkbiblioteken tillhandahålla samhällskritiskt material, eftersom de
stod under kontroll. Därför kunde de inte fungera som en länk i den politiska
förändringsprocessen. En del akademiska bibliotek, däribland Jagelloniska biblioteket i
Kraków, kunde däremot göra det i och med att de fungerade som mötesplats för de
oppositionella och hade samlingar med underjordisk litteratur.174

W4 säger att ett folkbiblioteksbesök idag däremot kan ses som en fortsättning på
demokratiseringsprocessen. Genom att ta del av alla typer av information kan
biblioteksbesökaren skapa sig en egen uppfattning om samhället och specifika frågor
och sedan agera utifrån detta. Larsson talade på SAB:s Baltic Sea-konferens i Visby
1999 om de polska folkbibliotekens givna plats i demokratiutvecklingen i landet.
Folkbiblioteken är en förutsättning för att människor på gräsrotsnivå ska kunna delta i
den offentliga debatten och vara delaktiga i uppbyggnaden av ett demokratiskt system.
Larsson menar att det därför är mycket negativt när politiker ger minskade anslag till
kultur och bibliotek.175 Med detta i åtanke kan de polska folkbiblioteken idag kallas för
förändringsagenter i och med att de kan utgöra den länk mellan kunskap, människor och
beslutsfattare som Gassol de Horowitz talar om.

Peter E. September hänvisar på flera ställen i sin artikel ”Public Libraries and
Community Information Needs in a Changing South Africa” till Gassol de Horowitzs
ovan nämnda text. September skriver att i Sydafrika, ett land som efter apartheids fall
måste genomgå stor utveckling, behöver bibliotekarierna åta sig rollen som
förändringsagenter.176 Han menar att det finns flera anledningar till varför detta är
viktigt och han håller sig i sin artikel relativt nära de tankar som framförts av Gassol de
Horowitz.

En av de viktigaste anledningarna är att det är av stor vikt för bibliotekets framtida
existens ”to present itself as indispensable to the transition process”.177 I ett land med
stora förändrings- och utvecklingsbehov är det av stort värde att biblioteket kan vara,
och är en del i detta arbete. September menar att detta är det enda sättet på vilket
bibliotekarierna kan övertyga politiker och representanter från den privata sfären att
investera i bibliotek, när det är tid för budgetplanering. Dessutom är det viktigt, menar
September, att inför allmänheten visa att biblioteket som organisation har ändrat
inriktning och släppt kontakten med det förra politiska styret.

Det är just detta problem som alla våra respondenter vittnar om, att de måste arbeta med
att övertyga politikerna om hur viktiga biblioteken är i samhället och att de behöver ett
rimligt ekonomiskt stöd för att klara att fortsätta sin verksamhet. Zasacka var en av få
som även tog upp problemet med att förändra allmänhetens bild av folkbiblioteken, för
att få ett ökat stöd. Respondenterna förmedlar en bild av att de lokala politikerna inte ser
folkbiblioteken som just ”indispensable” i arbetet med att stärka landets sociala,
ekonomiska och utbildningsmässiga nivå. Det framkommer att många politiker ser dem
endast som ännu en ekonomisk börda i den ansträngda budgeten. Kolodziejska skriver i
sitt avslutande kapitel till artikeln ”Five Years of Freedom in Culture”: ”a cultured and
educated society is an asset for a country that is building new structures and a new
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economic order. Without such education and culture a higher civilisation level cannot
be developed, neither can participation of citizens in public life be made active.”178

7.6 De polska folkbiblioteken – ett ideologiskt resonemang

I diskussionen nedan har vi hämtat perspektivet från kapitel 3, ”Demokratiska och
kommunistiska biblioteksidéer”.

7.6.1 Folkbibliotekets bildningsarbete

Som framgår i kapitel 3 är utbildning av allmänheten en viktig uppgift både inom det
kommunistiska och det demokratiska folkbiblioteket, men motivet bakom och målet
med utbildningen skiljer sig åt. I en demokrati bör biblioteket utbilda folket till
kompetenta samhällsmedborgare som kan fatta beslut och delta i det politiska livet.
Samlingarna som biblioteket ska erbjuda besökarna ska vara neutrala och universella.
Våra respondenter talar flitigt om deras roll som utbildare, men de nämner inte direkt att
de vill skapa kunniga medborgare som kan utveckla det demokratiska samhället. Istället
berättar de om hur viktigt det är att ha utbildning för att få ett arbete i dagens Polen.
Lenins tankar handlar om att ge folket kunskap och utbilda dem i den socialistiska läran.
G4 säger till oss att i bibliotekslagen från 1968 står det i första meningen att biblioteken
är viktiga i den socialistiska utbildningen. För att folkbiblioteken ska kunna vara en del i
byggandet och bevarandet av den kommunistiska staten krävs det att beståndet
anpassas. Böcker som innehåller motsägelser till den kommunistiska ideologin kan inte
ingå i samlingarna.

Innebörden i en av de punkter som Lenin och Krupskaia har sammanfattat sin
biblioteksfilosofi i, är att bibliotekarien ska vara ett verktyg i det ideologiska arbetet och
leda användarna till politisk korrekt litteratur. Larsson skriver om situationen i Polen
under kommunisttiden att ”målet för bibliotekariernas arbete blev inte service, utan
förmågan att köpa in och rekommendera ’rätt’ böcker”.179 De flesta av våra
respondenter ställer sig oförstående till vår fråga om bibliotekariens förhållningssätt
gentemot besökarna har förändrats. De menar att de behandlade låntagarna på samma
sätt under kommunisttiden som idag. W4 säger att ingen på hennes bibliotek har försökt
tvinga användarna att läsa en viss sorts litteratur, men att användarna däremot
begränsades av vad biblioteket kunde erbjuda. Vår reflektion är att bibliotekarierna och
folkbiblioteken genom det begränsade beståndet ledde användarna till den politiskt
accepterade litteraturen. Ingen av våra respondenter anser att de har försökt styra sina
besökare, styrningen skedde snarare på ett högre plan i och med censuren.

7.6.2 Att möta besökarnas behov – en demokratisk tanke?

Vi har tidigare i uppsatsen redovisat och analyserat hur respondenterna ser bibliotekets
viktigaste uppgift som att möta de behov som finns hos medborgarna, eller snarare
biblioteksbesökarna. Detta har lett till att folkbibliotekens samlingar det senaste
decenniet har formats mycket av de uttalade behov som finns hos människorna i det
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omgivande samhället. De som är aktiva och besöker biblioteket och efterfrågar litteratur
har en viss makt över folkbibliotekets profil. Detta kan ses som ett uttryck för en
demokratisk tanke i folkbiblioteksmiljön. Användarna av folkbiblioteket är de som ska
ha möjligheten att påverka och forma samlingar och verksamheter. Trots allt finns det
fortfarande saker som ska gälla allmänt för alla folkbiblioteken, påpekar W2, och dessa
finns formulerade i bibliotekslagen från 1997.

Det finns dock anledning att vara kritisk till detta, på ett sätt demokratiska tänkande.
Det finns alltid grupper i samhället som inte har möjlighet att själva uttrycka sina behov,
eller vet om att de har möjlighet att kräva någonting från en offentlig institution. Bland
annat barn, äldre och funktionshindrade är grupper som riskerar att komma i skymundan
om biblioteken inte arbetar efter en formulerad verksamhetsplan och målsättning. T3
YLG�VSHFLDOELEOLRWHNHW�I|U�IXQNWLRQVKLQGUDGH�L�7RUX� �WDODU�RP�SUREOHPHQ�PHG�DWW�In
bibliotekarier medvetna om och intresserade av att arbeta med funktionshindrade med
ROLND�VSHFLDOEHKRY��(O *ELHWD�%DUEDUD�=\EHUW�VNULYHU�L�HQ�DUWLNHO�IUnQ������DWW�IOHU�RFK
fler folkbibliotek har börjat anpassa verksamheten och samlingarna till grupper med
specialbehov. Problemet menar hon är att många bibliotekarier inte vet att det faktiskt
finns en laglig grund för arbetet genom ”Programmet för funktionshindrade och deras
integration i samhället”.180

Vid intervjuerna med våra respondenter framkom det att de flesta anser att det även
under kommunisttiden var förverkligandet av användarnas behov som var bibliotekets
viktigaste uppgift. Detta innebär att det egentligen inte borde vara någon skillnad mellan
tiden före kommunismens fall och idag. Vi menar dock att problemet är att det
kommunistiska styret innebar en begränsning av vilka behov som människor kunde
uttrycka, eftersom vissa ämnen och författare var censurerade och därför omöjliga att få
tag på. Det betyder dock inte att behoven inte fanns där. Kolodziejska skriver om hur
många skrämdes av att polackernas läsvanor visades förändras mycket efter lyftandet av
censuren. I själva verket, menar hon, skapade kommunisterna en illusion när det gällde
läspreferenser eftersom människor endast kunde läsa det som fanns tillgängligt, vilket
inte var populär- och emigrantlitteratur.181 Den kommunistiska ideologin och censuren
skapade en likriktad biblioteksmiljö och läspreferenser, medan det idag råder en
behovsbaserad diversifiering.

7.6.3 Är neutralitet möjligt?

Audunson skriver att folkbibliotek, likt andra statliga och kommunala institutioner, är
politiska instrument. Deras uppgift är att genomföra politiska mål inom områden som
kultur, utbildning och information. Istället för att producera konkreta produkter eller
tjänster förmedlar folkbiblioteken mening, det vill säga ideologi. Audunsons tanke är att
det inom folkbiblioteksvärlden finns en mycket stark tro på ideologiska värden.182 Även
Bob Usherwood hänvisar till debatten om bibliotekets politiska och ideologiska vara
eller inte vara. Han skriver att folkbibliotek alltid fungerar inom politiska system och att
det därför finns många åsikter om dess ideologi eller politiska syfte. Vissa röster har
höjts för att biblioteken ska vara helt fria från politiskt samröre. Andra menar att
folkbibliotekens arbete med att föra ut fri information och åsikter faktiskt är en form av
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politisk handling och att bibliotekarier bör vara politiskt aktiva för att kunna arbeta för
att utveckla och förbättra samhället.183

Kolodziejska är av åsikten att folkbiblioteken ska vara neutrala: ”I think that this is the
only way in libraries to be neutral”. De polska folkbibliotek vi besökt har under 1990-
talet försökt avideologisera sin verksamhet. De har främst rensat samlingarna på
agitatoriskt material, men ämnesvalen vid mer allmänkulturella evenemang har också
kunnat breddas och fått en mer politiskt neutral prägel. Vi har i artiklar läst att
biblioteken idag anställer personal efter kompetens och lämplighet medan det under
kommunisttiden kunde förekomma att anställda, främst i högre befattning, anställdes på
grund av sin hängivenhet till partiet.184 Det har framkommit att en del av dessa personer
idag har förlorat sina jobb. Inga av våra respondenter berättade om att någon på deras
bibliotek hade avskedats därför att de anställts främst av politiska skäl. W4, en av
stadsdelscheferna i Warszawa, berättade om hur hon alltid varit neutral i fråga om
politik och att det respekterades även före 1989. Respondenterna menar att
folkbiblioteken överhuvudtaget inte var speciellt politiskt präglade under
kommunisttiden. Många är av åsikten att folkbibliotek och politik inte hör ihop.

Detta går inte i led med Audunsons resonemang om folkbiblioteket som förmedlare av
ideologi. Han menar att folkbiblioteken just genom att arbeta för att uppnå politiskt
formulerade mål för kultur, vilket folkbiblioteken i Polen gjorde under kommunisttiden
då de följde bibliotekslag och riktlinjer, blir ett politiskt instrument. De tankar som
nämnts ovan, formulerade av Audunson och Usherwood, innebär att inte heller
biblioteken i demokratiska stater står neutrala och helt fria från politiska, ideologiska
eller andra influenser. Resonemanget bekräftas i vår undersökning av Kolodziejska.
Hon berättar att politiker fortfarande, på vissa håll i Polen, försöker placera personer i
chefsposition på folkbiblioteken som har en politisk tillhörighet som stämmer överrens
med deras egna. Detta kan innebära en risk för folkbibliotekets neutrala karaktär.

Vi har efter vårt besök i Polen förstått att den katolska kyrkan efter kommunismens fall
har fått en stor och viktig roll i samhället och att den satt sin prägel på flera delar av
samhällslivet. Flera av våra respondenter berättade för oss om deras religionstillhörighet
och vi förstod att den var viktig för dem. W1 visade oss ett samlingsrum på
stadsbiblioteket där nu väggen pryds av ett krucifix, någonting som inte var tillåtet
under kommunismens tid. Kyrkans influens över bibliotekens bestånd och neutralitet
har diskuterats mycket och livligt i Polen. Kolodziejska säger att det har funnits
tillfällen när präster har velat eliminera delar ur samlingar, men att detta är mindre
vanligt.

Det finns risker för att folkbibliotekens neutralitet hotas från olika håll även i ett
demokratiskt samhälle och man kan ställa frågan om det egentligen är möjligt att hålla
biblioteken helt neutrala. Alla val innebär också att någonting väljs bort och detta sker
utifrån bibliotekariernas personliga åsikter och värderingar. Bàtonyi är inne på samma
tankegång. Hon skriver att bibliotekets inköpsarbete idag kan ses som en form av
positiv bibliotekscensur, eftersom litteratur med låg kvalitet eller ointressant innehåll
väljs bort.185
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7.6.4 Öppna hyllor

I avsnittet om kommunistiska biblioteksidéer skriver vi om hur de sovjetiska
bibliotekariernas vägledande roll gentemot besökarna i praktiken utvecklades till
kontroll. I sin artikel om biblioteksväsendet i Sovjetunionen beskriver Paul Lisson hur
Leninbiblioteket hade två kataloger, en offentlig censurerad katalog och en komplett.
Det var endast personal som inte ansågs utgöra något hot mot regimen som hade
tillgång till den kompletta katalogen och därmed till hela samlingen.186 W2 på
stadsbiblioteket i Warszawa berättar också om begränsningar i katalogen. För att låna
vissa böcker, som märkts ut i katalogen, krävdes speciella skäl. T1 säger att de
I|UEMXGQD�E|FNHUQD�Sn�VWDGVELEOLRWHNHW�L�7RUX��J|PGHV�XQGDQ�L�HWW�PDJDVLQ�

9LG�EHV|NHQ�Sn�GH�WUH�KXYXGELEOLRWHNHQ�L�:DV]DZD��7RUX��RFK�*GD�VN�I|UYnQDGHV�YL
över att i stort sett hela beståndet förvarades i magasin. Det finns ingen möjlighet för
användarna att botanisera i öppna hyllor, utan de måste veta vad de är ute efter, finna en
hänvisning till materialet i katalogen och därefter lämna in en beställning. En fundering
från vårt håll är att systemet med magasinerade samlingar kan ha passat bra ihop med
det behov av att kontrollera låntagarna som fanns under kommunisttiden. Om det är
önskvärt att bibliotekspersonalen har kontroll över vad användarna lånar och läser är det
lämpligare att böckerna finns i stängda magasin än tillgängliga på öppna hyllor. Det
krävs en tillit till biblioteksbesökarna för att låta dem plocka själva i samlingarna, en
tillit som bland annat G3 säger sig sakna.

Vi har en tanke om att öppna hyllor skulle kunna ses som ett led i en demokratisk
filosofi. Systemet med magasinerade samlingar kräver mycket av användaren och vi
uppmärksammade att de polska biblioteksbesökarna i allmänhet verkade vara mycket
rutinerade i sin sökning i kortkatalogen. Vi upplevde det som att de polska
huvudbiblioteken främst riktar sig till de redan vana biblioteksanvändarna och att
bristen på öppna hyllor och öppna dörrar kan skrämma bort nya och osäkra besökare.
Tillgängligheten till information ökar med hyllor öppna för allmänheten, vilket går i led
med en demokratisk grundtanke om alla människors rätt till information.

Systemet med magasinerade samlingar kan också vara ett av skälen till att en så stor del
som uppemot 80% av huvudbibliotekens användare är studenter. De vet vad de är ute
efter, medan en låntagare som söker underhållande skönlitteratur inte kan uttrycka sitt
behov genom titlar och författarnamn. Det går också att vända på problematiken, kanske
fungerar systemet med magasinerade samlingar just på grund av att så många användare
är studenter.

För att nyansera bilden måste sägas att filial- och stadsdelsbibliotek har huvuddelen av
beståndet i öppna hyllor. De små biblioteken har också en gemytligare atmosfär och här
är det lättare både för nöjesläsaren och den ovana biblioteksanvändaren att känna sig
hemma.

7.7 Sammanfattande diskussion kring syfte och frågeställningar

Som framgår av de första styckena i inledningskapitlet hade vi när vi påbörjade
uppsatsarbetet en föreställning om att de politiska förändringarna i Polen har inneburit

                                                          
186 Lisson, 1991, s. 49



en radikal förändring för folkbiblioteken. Vi tänkte oss att införandet av fria val 1989
var en tydlig brytpunkt också för biblioteken. Läsningen av artiklar inom ämnet
fördjupade vårt intryck av att övergången från kommunism till demokrati har påverkat
folkbiblioteken väsentligt, men betonade att det handlade om en långsam process och att
förändringarna började först 1990 i och med censurens upphörande.

Larsson skriver att ”Polen kanske är det land vars folk har skadats minst av det
kommunistiska systemet”.187 Vi har åtskilliga gånger fått kommentarer av både
handledare och respondenter om att Polen inte har genomsyrats av kommunismen i
samma utsträckning som Sovjetunionen och andra östeuropeiska stater. Detta betyder
också att övergången till demokrati i Polen inte innebar en lika genomgripande
förändring, som i till exempel Sovjetunionen.

Det är inte lätt att ge en rättvis bild av vad som hänt med de polska folkbiblioteken
under 1990-talet. Det finns många olika glasögon att titta igenom och det är lätt att
politiska värderingar får ett finger med i spelet. Kolodziejska tar upp några anledningar
till att hon har svårt att beskriva situationen:

Attempts to characterize contemporary Polish social processes
are difficult for a number of reasons: (a) the changes are still
relatively recent and therefore it is difficult to gain perspective;
(b) the awareness that even the most violent changes result from
historical continuity; (c) the personal experience of the
authoress in social practice, and the inherent danger of
formulating too simple generalizations.188

Vid intervjuerna har vi märkt en stor skillnad mellan hur å ena sidan vi, informanterna
och artikelförfattarna och å andra sidan respondenterna uppfattar och beskriver de
förändringar som de polska folkbiblioteken har genomgått det senaste decenniet. Vi
kommer från ett annat land och betraktar situationen utifrån. Informanterna och
majoriteten av artikelförfattarna antar ett helhetsperspektiv och försöker beskriva
situationen i stort. Med dessa synsätt blir kopplingen mellan landets politiska utveckling
och de förändringar som folkbiblioteken genomgått påtaglig om än inte entydig.
Respondenterna befinner sig däremot mitt i den företeelse som vi endast studerar. De
har närhet till och insikt i den verksamhet som vi försöker beskriva. Flertalet av våra
respondenter upplever inte de förändringar som folkbiblioteken genomgått i och med de
politiska förändringarna som särskilt omfattande. De har överhuvudtaget svårt att se ett
samband mellan den politiska omvälvningen och folkbiblioteksutvecklingen. Bilden är
dock inte helt entydig, några av våra respondenter har känt sig förtryckta under
kommunisttiden och för dem är 1990-talets frihet av stor vikt.

Ovan berörs ett av de problem som vi har brottats med under arbetet med uppsatsen.
Hur avgör man vilka folkbiblioteksförändringar som har en politisk orsak och vilka som
bara är ett led i en naturlig utvecklingskedja? Ibland är det tydligt, censurens
avskaffande och den fria bokmarknaden har självklart med systemskiftet av göra. När
det gäller datoriseringen är det svårare. I hela västvärlden har användandet av
informationsteknologin ökat successivt. W5 uttrycker det dock som att det var
öppnandet av landets gränser som möjliggjorde inspiration från väst och som var
startskottet för datoriseringen. Orsak och verkan är som bekant ett återkommande
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problem. Inom vårt ämne finns det inte en klar och otvetydig orsakskedja. Vi kan
omöjligt veta hur situationen skulle sett ut idag om Polen fortfarande var kommunistiskt
styrt.

Vi har i hela analysen försökt besvara våra frågeställningar genom att problematisera de
svar våra informanter och respondenter givit oss. För att tydliggöra vill vi här
sammanfatta resonemangen och föra en avslutande diskussion under respektive
frågeställning.

7.7.1 Vilka förändringar har skett i det övergripande folkbibliotekssystemets
organisation och hur har dessa påverkat de undersökta folkbiblioteken?

Ansvaret för och det ekonomiska stödet till alla typer av folkbibliotek har sedan
införandet av lagen om lokalt självstyre 1990 och förvaltningsreformen 1999 övergått
till de lokala regeringarna i Polen. Inga av våra respondenter eller informanter har
uttryckt något principiellt motstånd till decentraliseringen, de är snarare glada för att
staten inte längre är inblandad i biblioteksfrågan och att beslutandenivån har sänkts till
en nivå närmare biblioteket. Nu har bibliotekarierna själva större möjlighet att påverka
de politiska besluten rörande biblioteket, även om de menar att det kan vara
problematiskt.

En negativ bieffekt för de undersökta folkbiblioteken har dock varit att
decentraliseringen har medfört ett minskat ekonomiskt stöd. Dessutom har det
kommunistiska systemet med en proportionerlig budget ersatts av en lokalt
skatteintäktsbaserad, med effekten att kontrasterna är stora mellan olika delar av landet.
I vår undersökning ingår endast bibliotek belägna i områden med relativt god ekonomi
och inga av de folkbibliotekschefer vi har talat med har tvingats lägga ner några
bibliotek inom sitt distrikt eller provins.

Ett annat resultat av förvaltningsreformen är att vissa av folkbiblioteken i Polen har fått
ett ökat ansvar gentemot de andra biblioteken i provinsen medan andra folkbiblioteks
ansvarsområde har minskat. För de folkbibliotek som har fått ett större ansvarsområde
då antalen provinser har minskat, har följden många gånger blivit att de känner sig
kunna ge sämre service eftersom det ökade ansvaret inte har följts upp med ökade
resurser.

Bland våra respondenter och informanter är reaktionerna på den bibliotekslag som
trädde i kraft 1997 blandade. Det finns en glädje över att de politiska formuleringarna är
borttagna, men ett missnöje över bristen på kvalitetsstandarder uttrycks.

7.7.2 Hur upplever folkbibliotekarierna i Polen att bibliotekets roll i samhället har
förändrats?

Respondenterna menar att de under kommunisttiden såväl som idag arbetar efter samma
grundprincip, att det är folkbibliotekets uppgift att tillgodose de behov som artikuleras i
samhället. De menar att denna inställning är någonting grundläggande i
folkbibliotekstanken och att den inte på något sätt påverkas av det politiska läget. Detta
har fått oss att fundera mer över de demokratiska respektive kommunistiska
biblioteksidéerna. Det finns många liknande drag i grunderna till dessa. Det handlar i



båda fallen om ett bibliotek tillgängligt för alla, med generösa öppettider och en
kostnadsfri service. Det finns också en ambition att vara ett led i människans utveckling
och utbildning hos båda. Skillnaden ligger i vilken form av information och kunskap
som förmedlas. De demokratiska folkbiblioteken har en universell, neutral bas medan
de kommunistiska folkbiblioteken utgår från det politiska ställningstagandet, vilket
märks såväl i klassifikationssystemet som i den litteratur som erbjuds.

Folkbibliotekens uppgift i samhället kan ha varit densamma under kommunisttiden. Vi
menar dock att det faktum att medborgarna inte kunde uttrycka alla sina behov och att
folkbiblioteken inte kunde tillgodose dem på grund av de politiska restriktionerna, gör
att det är först efter kommunismens fall som de polska folkbiblioteken verkligen har
friheten att leva upp till ambitionen att tillfredställa användarnas behov. Tyvärr innebär
bland annat dagens ekonomiska begränsningar att alla folkbibliotek fortfarande inte kan
göra detta.

Ingen av respondenterna talar om folkbibliotekens demokratiska funktion. Kanske är det
svårt för dem att tänka på biblioteket i politiska termer efter en lång tid av påtvingad
politisk prägel. Just nu ligger fokuseringen på kampen för bibliotekens överlevnad och
modernisering.

Att som våra respondenter inte klart definiera folkbiblioteket som till exempel ett
kultur- eller informationscentrum, utan att säga att folkbiblioteket ska vara det som
människor vill att det ska vara för stunden har sina fördelar. Det är bra att
folkbiblioteket inte begränsas till det ena eller andra, eftersom det ska finnas till för alla.
Det vi fastnat vid är ändå hur de polska folkbibliotekarierna, såväl som
folkbibliotekarier i andra länder, ska kunna veta om de verkligen tillfredsställer
besökarnas behov. Hur ska de veta vilka dessa är, och finns det inte en risk att
biblioteket endast anpassar sig efter de som kan uttrycka sina behov? Vi upplever att det
finns en klyfta mellan respondenternas åsikter om att besökarnas behov ska styra
beståndet och verksamheten och den påverkningsmöjlighet besökarna faktiskt har. Visst
har biblioteken inköpsförslagslistor men det förekommer inget nära samarbete eller
diskussion med de olika besökargrupperna, och ingen respondent berättar att de
försöker nå icke-användarna.

Witold Adamiec resonerar på ett liknande sätt i ”New Books in Libraries”. Han
bekymrar sig för hur bristen på en klart formulerad inköpspolicy, med ett
profileringstänkande, kommer påverka bibliotekens bestånd. Om folkbiblioteken
anpassar sig efter besökarnas ständigt förändrade behov finns en risk för att
folkbibliotekens bestånd endast blir ”stacks of accidental books.”189 Dessutom ställer
han sig också frågande till om bibliotekarierna verkligen klarar av att korrekt analysera
vilka besökarnas behov är.

7.7.3 Hur ser folkbibliotekariernas arbete och arbetssituation ut idag jämfört med
under kommunisttiden?

Våra informanter berättar utförligt om hur folkbibliotekariernas arbetssituation har
förändrats i och med den politiska omvälvningen. De talar om en övergång från
trygghet, passivitet, ansvarslöshet och dålig lön till arbetslöshet, osäkerhet, höga krav på
aktivitet, stora möjligheter och lika låg lön. Informanterna tycker sig också ha märkt att
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arbetsmetoderna har förändrats, folkbibliotekarierna måste till exempel marknadsföra
verksamheten och framhäva beståndet. Våra respondenter verkar vara av en lite
annorlunda åsikt. De har inte upplevt att arbetsuppgifterna har förändrats, den stora
skillnaden ligger snarare i vilka ämnen de arbetar med. Att chefsrollen ser annorlunda ut
kan däremot de flesta respondenter vittna om. Idag krävs det att chefen är initiativrik
och har förmågan att säkra den ekonomiska finansieringen.

Lenin föreskrev bibliotekarierna en rekommenderande roll gentemot låntagarna och i
litteratur om situationen i Sovjetunionen beskrivs bibliotekarierna som en länk i den
statliga kontrollen av medborgarna. Våra respondenter anser inte att de har agerat
styrande mot låntagarna under kommunisttiden. Styrningen låg på ett högre plan,
eftersom censuren innebar att endast den ”rätta” litteraturen publicerades och erbjöds på
biblioteken.

En fråga som vi har haft mycket svårt att få ett entydigt svar på är om de politiska
förändringarna har haft någon inverkan på service- och kunskapsnivån och
bibliotekariernas attityd gentemot låntagarna. Respondenterna svarar alla nekande.
%XG]\�VND�VlJHU�GlUHPRW�DWW�ELEOLRWHNDULHUQD�LGDJ�PnVWH�YDUD�DNWLYDUH�RFK�KD�EHW\GOLJW
större kunskaper än de behövde under kommunisttiden. De bör följa med i vad som
händer i samhället och vara insatta i den nu omfattande bokutgivningen. Tidigare kunde
ELEOLRWHNDULHUQD��HQOLJW�%XG]\�VND��YDUD�KHOW�SDVVLYD��'HQQD�WDQNH�GHODV�DY�0DM�VRP
skriver:

[C]ommunist authorities did not like anything significant to
happen which was not on their own initiative. The librarian’s
hyperactivity was rarely rewarded, and frequently rebuked,
corrected, or admonished. However, nobody punished anybody
for mediocre execution of arbitrarily decreed duties coming
from higher up. That is why passive, opportunistic attitudes
dominated.190

Det går inte att kräva att våra respondenter ska ha en sådan självinsikt och vara så
självrannsakande att de kan beskriva hur deras eget beteende har förändrats över tiden.
För att besvara frågan om servicenivån skulle vi behövt biblioteksanvändarnas
synpunkter.

7.7.4 Vad har den politiska omvälvningen inneburit för folkbibliotekens bestånd
och inköpsarbete?

Den tydligaste effekten av de politiska reformerna i Polen märks för bibliotekens del i
beståndet och inköpsarbetet. Vi kan här tala om två nyckelbegrepp: ökad frihet och
ekonomisk begränsning. Folkbiblioteken har eliminerat den kommunistiska
propagandalitteraturen ur sina samlingar och folkbibliotekarierna kan idag välja bland
såväl polska som utländska titlar på den fria marknaden. Alla våra respondenter
uttrycker en stor glädje över upphävandet av censuren. De kan nu köpa den sedan länge
förbjudna emigrantlitteraturen och viktiga utländska referensverk. Över glädjen vilar
dock ständigt en frustration över att de ekonomiska medlen inte räcker till för att utöka
samlingarna i den takt bibliotekarierna skulle önska.
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De polska huvudbibliotek som ingår i vår undersökning har alla sina boksamlingar i
magasin som inte är tillgängliga för besökarna. De magasinerade samlingarna kan ses
som ett tecken på att det moderna folkbibliotekstänkandet, öppenhet och tillgänglighet
enligt amerikansk förlaga, inte har slagit igenom helt. Vi uppmärksammade hos
respondenterna en strävan efter att utveckla folkbiblioteksverksamheten i riktning mot
de västeuropeiska biblioteken, framför allt när det gäller informationsteknologi. Vi
förvånas därför över att ingen av respondenterna ansåg det vara viktigt att öppna
samlingarna för allmänheten. Magasinerade samlingar på huvudbiblioteken är en
tradition som de menade att besökarna vara vana vid, de ansåg att det inte fanns någon
anledning till förändring.

8 Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några polska folkbibliotek har påverkats av
övergången från kommunistiskt till demokratiskt styre i landet. De centrala
frågeställningarna i studien är hur den politiska förändringen har påverkat det polska
folkbibliotekssystemets organisation, folkbibliotekets roll i samhället,
folkbibliotekariernas arbete och arbetssituation och folkbibliotekens bestånd och
inköpsarbete.

Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer genomförda på engelska på nio folkbibliotek
L�:DUV]DZD��7RUX��RFK�*GD�VN�VDPW�Sn�,QVWLWXWHW�I|U�E|FNHU�RFK�OlVDUH�L�:DUV]DZD��9L
intervjuade tolv respondenter som utgjordes av folkbibliotekarier och
folkbibliotekschefer. I studien ingår dessutom intervjuer med tre informanter, vilka alla
är verksamma forskare vid Institutet för böcker och läsare i Warszawa. Vid ett flertal
tillfällen använde vi oss av tolkningshjälp då vi inte behärskar polska och få av
respondenterna talar engelska.

Vid besöken på folkbiblioteken genomfördes även observationer av biblioteksmiljön
och samlingarna. De polska stadsbibliotek som ingår i studien skiljer sig mycket från de
svenska stadsbiblioteken, de påminner mer om vetenskapliga bibliotek än folkbibliotek.
Bokbeståndet består främst av facklitteratur som förvaras i stängda magasin och endast
en liten del av samlingarna är tillgängliga för hemlån. Stadsdels- och filialbiblioteken
däremot har skönlitterära samlingar på öppna hyllor, trevligt inredda barnavdelningar
och här får låntagarna låna hem böckerna. Folkbiblioteken i studien arbetar alla för att
höja nivån av datorisering, men än så länge är det flera av biblioteken som inte har
tillgång till datorer överhuvudtaget.

I uppsatsen finns ett bakgrundskapitel som tecknar en bild av Polens politiska och
kulturella situation, både vad det gäller historia och nutid. I ett annat bakgrundskapitel
presenteras demokratiska och kommunistiska folkbiblioteksidéer. Här diskuteras tankar
om folkbibliotek som bevarare och försvarare av demokratin, genom tillgängliggörandet
av ett universellt och neutralt bestånd. Folkbiblioteket ska enligt detta synsätt vara öppet
för alla, och kostnadsfritt erbjuda människor en chans att utbilda sig och utvecklas.
Bakom det kommunistiska folkbiblioteket ligger också tanken att det ska vara öppet för
den stora massan och fungera som ett led i utbildningen av människor. Grunden för
folkbiblioteket är dock politisk och det är dess uppgift att förmedla de rätta
kommunistiska värdena. I analyskapitlet knyter vi åter an till tankar presenterade i detta
kapitel.



Resultatet av undersökningen visar att det polska samhället under 1990-talet har
genomgått två organisationsförändringar som fått stor betydelse för
folkbiblioteksväsendet. 1990 trädde lagen om lokalt självstyre i kraft, vilket för
folkbiblioteken innebar att ansvaret för dem överlämnades från staten till de lokala
myndigheterna. Decentraliseringen har fört med sig stora skillnader i den ekonomiska
situationen mellan landets folkbibliotek och att ett stort antal folkbibliotek har lagts ner.
De bibliotek vi har besökt är dock alla belägna i den mer ekonomiskt stabila nordvästra
delen av Polen och har skonats från nedläggningar.

Förvaltningsreformen, som genomfördes 1999, är ett fortsatt led i
decentraliseringsprocessen. Reformen innebar att antalet provinser i Polen minskade
från 49 till 16 stycken och att ytterligare en organisationsnivå, distrikt, infördes.
Provinsbiblioteken, som ansvarar för biblioteksverksamheten i området, minskade
därmed i samma omfattning. De tre huvudbibliotek som vi har besökt i Warszawa,
*GD�VN�RFK�7RUX��IXQJHUDU�GRFN�IRUWIDUDQGH�VRP�SURYLQVELEOLRWHN��)|U�GHP�KDU
reformen inneburit att de har fått ansvar över ett betydligt större antal bibliotek, men de
har inte tilldelats resurser som motsvarar de utökade arbetsuppgifterna. Just nu pågår
arbetet med att inrätta distriktsbibliotek som ska utgöra en länk mellan
provinsbiblioteket och de mindre folkbiblioteken i provinsen.

Före de politiska förändringarna 1989 var kopplingen mellan folkbiblioteken och det
statliga kommunistiska systemet stark. Chefsposterna tillsattes i stor utsträckning med
medlemmar i det kommunistiska partiet och det fanns vissa politiska riktlinjer för
folkbibliotekens verksamhet. Våra respondenter och informanter har dock olika
uppfattning om hur omfattande folkbibliotekens politiska funktion var under
kommunisttiden. Uppgifterna om vad som är folkbibliotekets roll i samhället idag är
däremot förvånansvärt samstämmiga. De allra flesta respondenter svarar att
folkbibliotekets roll i samhället är att möta användarnas behov och de tillägger att så har
det alltid varit. De anser därmed att rollen inte har förändrats, dock ser användarnas
behov annorlunda ut idag jämfört med under kommunisttiden. Antalet studerade har
ökat radikalt och folkbiblioteket har anpassat sig efter denna nya stora användargrupp.
Facklitteratur prioriteras framför skönlitteratur och flera respondenter menar att deras
bibliotek i det närmaste fungerar som ”reservhögskolebibliotek”.

Respondenterna anser inte att deras övergripande arbetsuppgifter har förändrats som en
följd av den politiska omvälvningen. Däremot kan de idag arbeta med ämnen och
litteratur som tidigare var förbjuden och datoriseringen har fört med sig nya
arbetsmetoder. Arbetsmarknaden är idag betydligt osäkrare än under kommunisttiden.
Många bibliotekarier har blivit arbetslösa och det är hård konkurrens om
arbetstillfällena. Våra informanter talar om att det idag krävs mycket mer av
folkbibliotekarierna, de måste vara aktiva, argumentera med politiker och kämpa för
bibliotekets välgång. Under kommunisttiden var det möjligt och ibland till och med
önskvärt från statens håll att bibliotekarierna förhöll sig passivt.

När det gäller bestånd och inköpsarbete är bilden entydig, det är inom detta område som
effekten av de politiska förändringarna har varit tydligast för folkbiblioteken. Efter det
politiska systemskiftet har omfattande gallringar av politiskt och inaktuellt material
genomförts på folkbiblioteken. Den fria bokmarknaden och upphävandet av censuren
1990 har för folkbiblioteken inneburit friheter och möjligheter som dittills nekats dem.
Efter decennier av sträng reglering gällande inköp, fick bibliotekarierna möjlighet att
själva välja profil på samlingarna. Bokutbudet är rikt, men dessvärre har bokpriserna



rusat i höjden. Bristen på ekonomiska resurser vilar som en mörk skugga över den nya
situationen.

I analyskapitlet knyts det empiriska resultatet till tankar och teorier rörande
folkbiblioteks delaktighet i och anpassning till det omgivande samhället. Det handlar
här bland annat om olika utvecklingstendenser i samhället som folkbiblioteken måste ta
ställning till. Biblioteket kan välja att anpassa sig efter förändringarna i samhället eller
försöka påverka utvecklingen. Vi har funnit tecken på att de polska folkbiblioteken har
reagerat på båda sätten. Folkbiblioteken har anpassat sig efter det ökade antalet
studenter, men arbetar utåt för att förbättra den ekonomiska situationen.

En tanke som tas upp i analysen är att det råder en konflikt mellan folkbibliotekstanken
som betonar likhet och decentralisering som leder till variation. Vi konstaterar också att
de polska folkbibliotekens finkulturella roll inte, som många författare fruktade under
det tidiga nittiotalet, främst hotas av populärkulturen utan snarare av den stora
satsningen på facklitteratur.

För att belysa situationen i Polen drar vi även paralleller till situationen för
folkbiblioteken i Baltstaterna, Ungern och Slovenien, länder som alla genomgått stora
samhällsförändringar det senaste decenniet. Gemensamma problem är bland annat
bristen på klar identifiering av invånarnas informationsbehov, förlusten av en säker
inkomstbas och inaktuella samlingar.
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                   Bilaga 1

Intervjufrågor till Kolodziejska, Zasacka och %XG]\�VND

Personal data

• Educational background and professional experiences

• What are your special research interests?

• What is your position at The Books and Readers Institute?

• How is the Institute financed?

Changes in the organisation

• Were there any specific state guidelines for the public libraries before the
democratisation? In what way did they affect the library work? Are there any
national guidelines for the public libraries today?

• Did the Soviet library ideals influence Polish public libraries?

• How is the public library system in Poland organised? How did the ”Territorial Self
Government Act” from 1990 affect the libraries?

• How has the reduction of provinces from 49 to 16 in 1999 affected the public
libraries?

• How is the financial situation today? What attitudes do the politicians hold towards
public libraries?

• We have understood that a new library law has been under discussion during the
nineties and that a proposition has been drafted. Has the law been passed? What
does the proposition/law mean? What’s your opinion on the matter?

The role of the public library

• What role do you think the public library has in Poland today? Which tasks are
most important? Did the public library have another role in the society before
1989?

• Have there been different opinions on what role the public library should have in
the democratic society?

• Do the public libraries function as information centres? How? Is there competition?
From where? Can the libraries handle the competition?



• Did the public library play a part in the democratisation process?

• How is the public libraries valued by the public? Have these opinions changed over
time?

• Do the public libraries try to change their image? What image do they want to
present?

• How have the public libraries reacted to the changing society? From where have
they found inspiration to change?  Have there been any international co-operation?

• Do you know if there have been any changes in what kind of people who use the
public libraries?

The daily work

• Do you think that the public librarians’ daily work is different today compared to
during the socialist period? Has the personal initiative and responsibility increased?

• Has the level of service changed?

• To what extent are the public libraries automated?

• Does the librarian’s role towards the library visitor look different today compared
to before the political changes?

• Have some changes in the library organisation resulted in conflicts or anxiety?
Have some people worked against changes?

• Has anyone been transferred or lost their job because of the political changes in
1989?

Book management

• What opinions do you have on the public libraries’ book purchasing?

• How much influence do you think the library visitors should have on book
purchasing?

• To what extent do the public libraries offer media, such as CD’s, Videotapes and
CD-rom discs? Do you think they should offer this?

• Were there before the political changes in 1989 any political guidelines concerning
purchasing of literature?

• How did the censorship affect the book purchasing?

• What has the abolishment of censorship and the new situation on the book market
meant for the library’s book purchasing?



• Have the public libraries weeded their book selections as a result of the political
changes in 1989?

• How is the situation with the interlibrary network? How widespread is the use of
interlibrary loans?



                   Bilaga 2

Intervjufrågor till folkbibliotekarier och folkbibliotekschefer

Personal data

• Educational background

• How long have you worked as a librarian?

• What is your current position? Since how long? What kind of work does that
include?

• Have you had any other positions?

Changes in the organisation

• Who has the main financial responsibility for your library? How is the financial
situation? Does your library need to take own financial initiatives? What do you
do?

• How did the ”Territorial Self Government Act” from 1990 affect the library? What
attitude do the local politicians have towards the public libraries?

• Has the reduction of provinces from 49 to 16 in 1999 affected the library?

• What is your opinion on the new library law from 1997?

The role of the public library in the society

• What role do you think the public library has in Poland today? Which tasks are
most important? Did the public library have another role in the society before
1989?

• Have different opinions on which role the public library should have in the
democratic society been expressed?

• Did the public library play a part in the democratisation process?

• How is the public library valued by the public? Have these opinions changed over
time?

• Were there any specific state guidelines for the libraries before the democratisation?
In what way did they affect the library work? Are there any national guidelines for
the public libraries today? Is there a need for this?



• How has your library reacted to the changing society? From where have the library
found inspiration to change? Is there any international co-operation?

• Do you use special efforts to reach specific groups in the society? Has focus
changed over time? (disabled, blind, elderly, students, children)

• Have you noticed a change in which people that come to the library?

The daily work

• Do you think that your daily work is different today compared to during the
socialist period? Has the personal responsibility increased?

• Has the level of service changed?

• In what way has the new technology affected your work?

• Is your job more stressful today than during the 80´s?

• Does the librarian’s attitude towards the library visitor look different today
compared to before the political changes? (Educational, recommending the
”correct” literature)

• Have some changes resulted in conflicts or anxiety? Have there been members of
the staff opposing the changes?

• Is your situation as director different today as a result of the political changes?

• What is it like to be director in a changing, developing organisation?

Book management

• Does the library have a book purchasing policy?

• Do the visitors demand certain types of literature? Do you meet their requests?

• Do you offer other media than books, CD’s, videotapes, CD-rom discs?

• How has the financial situation affected the book purchasing?

• Were there before the political changes in 1989 any political guidelines concerning
purchasing of literature? How specific? Did you have to follow them?

• Did you have a collection of underground literature before the democratisation?

• What has the abolishment of censorship and the new situation on the book market
meant for the library’s book purchasing?



• Have you weeded your book selection  as a result of the political changes in 1989?
What kind of books have been weeded? Was it difficult to decide what to weed out?

• How is the situation with the interlibrary network? How widespread are the use of
interlibrary loans?


