
Blblloteket som
ny sosi al arena
I bibliotekets nye rolle som aktiv formidler og redaktør av innhold,
står brukernes behov i fokus. Et flerkulturelt samfunn og nye
medievaner stiller helt nye krav til det fvsiske rommet, tienestene
og formidlingskompetansen. AV rR I N E rHo R BrØR N s EN

I forskningsprosjektet PLACE (Public Librar-
ies Arena for Citizenship), som gjøres i samar-
beid med Universitetet i Tromsø, har professor
Ragnar Andreas Audunson ved Bibliotekstudiet
ved Høgskolen i Oslo undersøkt brukernes at-
ferdsmønstre. Ett av hovedfunnene er at bib-
liotekene nå i langt større grad fungerer som en
kompleks sosial arena for fellesskap og mangfold
i samfunnet.

- Bibliotekene er mer enn et sted for å låne
bøker. Her kan man vandre mellom ulike livss-
færer og livsroller, fra å, møte venner, treffe na-
boen og ta del samfunnsdebatter. Dette mener
vi er spesielle trekk ved folkebibliotekene. Det
er kanskje ikke noe nytt, men rollen har tiltatt.
Samtidig ser vi tydelige forskjeller i ulike deler
av Oslo. For eksempel er bruk av internett til
utdanning og den sosiale bruken et sterkt trekk
i bydel Søndre Nordstrand, der det er en stor
andel innvandrere, sier Audunson.

Nettopp at man i biblioteket kan bevege seg
mellom ulike roller enten man er arbeidstaker,
utdanningssøkende eller sosialklient, slik man
er i møtet med andre institusjoner, betyr at her
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er man menneske og borger, mener Audunson
- Vi observerte for eksempel at i samme

sofagruppe satt en vellykket kvinne i 3O-årene
og en somalisk innvandrer. I et annet hjørne satt
en forsker, som skrev på en lærerbok, en etiopisk
mann som lærte seg norsk og to yngre menn
som studerte til tømmerfaget. |eg tror det bare er
biblioteket som i dag rommer dette mangfoldet
og kompleksiteten. Derfor har biblioteket en
veldig viktig funksjon, sier han.

En annen viktig dimensjon, sier Audunson,
er at man ikke behøver å eksponere seg selv og
sin annerledeshet i biblioteket.

- Et eksempel: En kvinne i 30- årene og en
mann midt i femtiårene satt rett overfor hveran-
dre ved hver sin publikumsterminal. Hun for-
talte at hun skulle debutere som skjønnlitterær
forfatter på et av de store forlagene med en no-
vellesamling. Mannen i 50-årene var langtid-
sledig og brukte biblioteket til å få struktur på
hverdagen. I biblioteket var de begge brukere i
samme rom. Man slipper å synliggjøre klientsta-
tus og marginalisering. Dette er også en viktig
dimensjon som vi ble mer og mer oppmerksom
på i løpet av prosjektet, sier han.

BIBLIOTEKENE øKER -
LITTERATURHUSENE IKKE LøSNINGEN
Audunson tror ikke Litteraturhuset i Oslo er
løsningen på hvordan bibliotekene skal utvikle
seg i fremtiden.

- Litteraturhuset i Oslo viser bare et utsnitt av
dette mangfoldet. |eg vil anta at en undersøkelse
ville vise at brorparten av brukerne tilhører
en velutdannet etnisk norsk middelklasse fra
Oslo vest.

Statistikken viser at utlånet på bibliotekene
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har steget med 2,5 o/o, fra 2008 til 2009,

noe som betyr at folkebibliotekene har

et utiån på over 25 millioner totalt'
Ifølge undersøkelser bruker 50 o/o av

befolkningen folkebibliotekene' Den
sterke oppgangen befester bibliotek-
enes viktige rolle som bærere av kul-
tur, kunnskaP og demokrati' mener
lederen i Norsk bibliotekforening,
Svein Arne Tinnesand.

- Folkebibliotekene er den mest
brukte kulturarenaen og skaper til-
hørighet i lokalsamfunnet' Det er

langt flere besøkende og litterære ar-

rangementer på bibliotekene enn på

Litteraturhuset i Oslo, sier han'

DIGITAL FRAMTID
I framtiden vil papirboka spille en

mindre rolle, og de digitale mediene
vil overta. Det vil få konsekvenser for
hvordan man bruker arealene og utvi-
kler nye kulturelle aktiviteter'

- I folkebibliotekene vil det bli vik-
tigere med litteraturformidling som

skaper aktiviteter rundt forfattere,
foredrag i aktuelle emner overfor ulike
grupper, og tilgang til sosiale rom som

kaf6 og datasPill, sier Tinnesand'
Dette vil også endre bibliotekarenes

rolle. Før digitaliseringen var biblio-
tekarens arbeid styrt av å organisere og pleie

samlingene i tillegg til kunnskapsformidling
gjennom bøker. I vår digitale verden skifter nå

iokuset tii sosiale prosesser' som skaper behov

for mer systematisk kompetanse og program for

etterutdanning.
- Dette skaper nye muligheter for en ny type

,r Bygningen ble kjØpt av Fritt Ordi 2OO7

og stiftelsen Litteraturhuset opprettet samme

årel.7 fast ansatte

,,i 1000 arrangementer r året, ca' Il3 er

egne arrangementer, resten andre arrangører

,,,' 250.000 besØk i året, over 100'000
oublikummere På arrangement

'rr Støttes med 10 millioner i året fra Fritt

Ord, som går til husleie og drift av huset

,,; 10. millioner i egeninntekter som går

til egne arrangement, lønn, drift av

admin istraslon,

.,,: Oslo kommune gir økonomisk støtte til at

barnehager kan besØke huset 3 dager i uken

,,,,. Såflåf ider med Deichmanske bibliotek'

som leier lokalene gratis
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men frykter at enkelte politikere vil
synes at litteraturhus er hippere enn
bibliotek.

- |eg er tilhenger av tettest mu-
iig samarbeid. Litteraturhusene bør
jobbe sammen med bibliotekene er
mitt råd. Men det viktige er å ha et

sosialt møtested før ogetter et arran-
gement, uavhengig av åpningstidene
for boksamlingen'

Suksessen i Oslo forklarer Sira
Myhre med at det finnes et behov
hos publikum for å møte profesjoneile

utøvere og uforpliktende arrangemen-
ter i forhold til deltakelse.

BREDT PUBLIKUM

kompetanse, noe som også gjenspeiler seg fag-

planene for utdanning og forskningvedHøg-
,kol.tt i Oslo. Som en konsekvens av dette tilbyr
vi nå kurs innen kunnskapsorganisasjon og lit-
teratursosiologi, sier Audunson'

Litteraturhus eller kulturhus med bibliotek?

Som Kultmag har dokumentert kommer det

nå litteraturhus i en rekke norske byer, for suk-

sessen til Litteraturhuset i Oslo, både kommersi-

elt og kunstnerisk, har gitt mersmak' Redaktøren

i Bol og bibliotek, Odd Letnes, har uttalt seg

kritisk til utviklingen og advart mot at littera-
turhus kan bli konkurrenter til bibliotekene i
kampen om olTentlige midler fordi midlene ikke

er Øremerket.
Suksessen i Oslo inspirerer mange' men de

aller fleste steder er det folkebibliotekene som er

og skal være litteraturhuset, mener daglig leder i
Litteraturhuset i Oslo, Aslak Sira Myhre'

- På noen få steder tror jeg det er rom for
begge deler. Uansett kan Litteraturhuset i Oslo

tjene som inspirasjon for folkebibliotekene' og

ikke minst overfor eierne, kommunene og Sta-

ten. Da er det viktig at de får egnede lokaler' oB

stillinger som er tilpasset både biblioteket og et

litteraturhus som møtePlass'
Sira Myhre er ikke redd for at litteraturhusene

vil ta over bibliotekene og utkonkurrere dem'

- Suksessen vår skyldes mange ting'
Men tre forhold kan trekkes fram' For

det første behovet for en møteplass
og debattarena som tilbyr dlpere og

bedre debatter enn fernsynet har' For

det andre at det er lav terskel og høy
grad av profesjonalitet på egne arran-
gementer. Du skal ikke føle av du ikke
kan gå på et arrangement fordi du har
lest for lite. Vi er nok mer inspirert av

kino og teater enn av tradisjonelle lit-
teraturarenaer. For det tredje tilbyr vi
bredde med over 100 forskjellige or-
ganisasjoner som lager arrangemen-

ter på huset i kvartalet. Vi etterstreber å være

en god arena for andres program, som gjør at

vi når langt flere og blir en demokratisk arena'

sier Myhre
Sira Myhre tilbakeviser påstanden om at bru-

kerne er en litterær kulturelite fra Oslo vest'

- Så stor og sammensatt kulturelite finnes rett

og slett ikke i Oslo. Vi bruker liten tid å disku-

tere målgrupper og image, og mye tid på å lage

gode arrangementer som treffer forskjellige folk'
og vi ser at vi lykkes. Publikum er sammensatt

i iorhold til alder og sosial tilhørighet' |eg vil
påstå at det kommer en stØrre andel såkalte mi-
noritetspublikumere hit enn noen i en <hvit>

kulturinstitusjon i Oslo, bortsett fra nettopp
folkebibliotekene. Det kommer for eksempei

like mange barnehager fra Oslo Øst som vest

til huset, og vi får dagiig besøk av folk fra nye

miljøer. Det skyldes at når flere hundre orga-

nisasjoner står for arrangementene, får du inn
alle disse organisasjonenes publikum' Men 90

% av dette publikummet finner du ikke igjen
i medieomtalene av Litteraturhuset' Som med

alt annet er det en liten del av virkeligheten som

gjenspeiles i medieoffentligheten' Men det er

klart det litteraturinteresserte publikummet er

overrepresentert, ellers hadde vi ikke gjort job-

ben vår, avslutter Sira MYhre'


