Stockholm 2012-01-09

Årsmöte med Nätverket för skönlitteratur på Biblioteken (NÄFS)
Fredag den 16 dec. 2011, plats Författarnas hus.
Protokoll från punkt 2, (punkt 1 handlar om NÄFS´ forskningsinitiativ om biblioteken och
skönlitteraturen).
Närvarande: Lotta Aleman, Maria Ehrenberg, Gunnar Südow, Bosse Jacobsson, Lars
Rydquist(ordförande). Krister Hansson, Lena Kjersén Edman, Gunnel Arvidson Nilsson(sekreterare),
Nina Frid.
1. Kulturrådet stöder metodutveckling för skönlitteratur/Rapport från Maria Ehrenberg,
Gunnar Südow och Lotta Aleman (LA även sammanfattningen).
Regionbibliotek Stockholm, Kultur i Väst och Regionbibliotek Halland har fått 250 000 för
att under 2012 göra en förstudie och analys av ”Synen på Skönlitteratur på svenska bibliotek”.
Biblioteken arbetar intensivt och på många olika sätt med skönlitteratur. Det finns stor kompetens och
många eldsjälar. Men i samtal med bibliotekspersonal framkommer ofta en önskan om att få stanna
upp och reflektera över mer grundläggande frågor. En sådan fråga är vilken syn på skönlitteratur som
präglar bibliotekens arbete. Vad , hur, och varför väljer man det man gör? Finns det kopplingar till
mål, strategidokument och till de nationella kulturmålen? Dessa frågor är förstudien tänkt att besvara,
men den ska också vara ett startskott för ett mer medvetet arbete kring skönlitteratur, där frågor om
metodutveckling är av största vikt. Förstudien är alltså början på ett större, nationellt projekt med
omfattande forskar- och utbildningsinsatser.
Kulturrådet bedömer att projektet kan bidra till att öka tillgängligheten till skönlitteratur i hela
landet , samt stärka bibliotekens arbete med att öka vuxnas läskompetens.
Målet för hela projektet:
Att (metod)utveckla arbetet med skönlitteratur på svenska bibliotek och professionalisera
bibliotekariens kunskap och metoder kring detta arbete och genom inventering och forskning bidra till
att vi har en stabil grund för beslutsfattande kring skönlitteratur på bibliotek. Allt för att stärka vårt
arbete i att öka vuxnas läskompetens. Dialogisk litteraturförmedling och mediebeståndsutveckling är
två prioriterade områden.
Mål för förstudien:
Att göra en första inventering och analys över den rådande litteratursynen gällande skönlitteratur för
vuxna på svenska folkbibliotek
Förstudien inventerar och analyserar bibliotekens litteratursyn på;
a. Nationell/regional nivå och där undersökningsmaterialet består av inlämnade rapporter från
olika KUR-projekt för vuxna (bl a MUSA). En möjlig avgränsning i år är 2000-2010.
b. Kommun-nivå och där undersökningsmaterialet utgörs av de programblad, bloggar,
litteraturtips, skyltningsmaterial, ihågkomster (intervjuer) m.m. som ett par olika bibliotek kan
uppvisa. Vi kommer i första hand att välja ett litet och stort huvudbibliotek i varje län (totalt
sex stycken) och gärna med hög skönlitterär utlåning. Den litteratursyn man spårar kan sedan
läsa av mot ev. kultur/biblioteksplaner. Här kommer vi inte att kunna hålla samma tidsperiod
som i a, utan kommer att få nöja oss med de två senaste åren då programblad, tidningsklipp
mm har en tendens att inte sparas så länge.
Förstudien är ett interregionalt projekt och omfattar regionerna Västra Götaland, Stockholm och
Halland, med den sistnämnda som projektägare. I styrgruppen ingår även Nobelbiblioteket och NÄFS.
Cinna Svensson, bibliotekarie i Falkenberg, blir projektledare för förstudien. Till projektet knyts även
Magnus Persson, litteraturforskare vid Malmö högskola, för metodstöd och bidrag till analysen.

2. Ekonomi, verksamhet 2011, information till medlemmarna mm.
100 000 kr har NÄFS fått av Svenska Akademien för seminarier. Dessa har genomförts tidigare år. Av
denna summa finns endast en mycket liten del kvar. Under 2011 har ingen programverksamhet pågått.
NÄFS har istället ägnat sig åt att försöka få igång en förstudie om folkbibliotekens syn på skönlitteraturen (se punkt 1!).
NÄFS har fått 50 000 kr av Svensk Biblioteksförening för forskningsinitiativet. Dessa pengar kan
användas under våren 2012. Dessutom har NÄFS fått ett administrativt stödbidrag på 20 000 kr från
Svensk Biblioteksförening för att täcka kostnader till bl.a. hemsida, att trycka upp NÄFS´ informationsstickor, resebidrag till styrgruppsmedlemmar och medlemmar från regioner vid deltagande i
NÄFS-aktivitet mm. Författarförbundet administrerar dessa pengar och får också en liten ersättning
för det.
NÄFS´ mål finns på informationsstickan. Det första, att få in litteraturförmedling i utbildningen av
bibliotekarier har till viss del lyckats. Vi önskar nu att litteraturundervisningen i t.ex. Borås, ska ingå i
den obligatoriska utbildningen och inte bara finnas som en frivillig del.
NÄFS´ hemsida fungerar i dag som en informationssida. Man kan läsa informationsbladen (det
senaste, nr 10, är från i oktober 2011), www.nafs.nu . Här kan man följa både det som sker i NÄFS
och annat intressant som händer på folkbiblioteken när det gäller arbetet med skönlitteratur.
3. Val av nya medlemmar i styrgruppen.
Nina Frid, bokcirklar.se, och Ann Catrine Eriksson, länsbibliotek Sörmland, valdes till nya
styrgruppsmedlemmar. Lotta Aleman avgår ur styrgruppen. Jan Ristarp finns med i bakgrunden och
ny representant för Författarförbundet blir Arne Johnsson, författare och bibliotekarie. Som
referensgrupp från NÄFS till Hallands; Västra Götalands och Stockholms biblioteksprojekt om
biblioteken och skönlitteraturen som fått 250 000 kr från KUR, valdes Lars Rydquist och Nina Frid.
4. Strategiska frågor och programfrågor 2012.
Vi ser fram emot Litteraturutredningen som blir färdig den 1 september 2012. Litteraturutredningen
ska lämna förslag på hur litteraturens ställning kan stärkas samt bl.a. bedöma och föreslå vilka statliga
insatser som bör göras för att möta de utmaningar som teknikutvecklingen för med sig. En målsättning
med förslagen ska vara att de leder till ett ökat läsande och ett rikt utbud av kvalitetslitteratur. En
forskningsantologi kommer att publiceras i mars 2012. NÄFS avser arrangera en debatt med LU under
våren
NÄFS har svårt att administrera det regionala nätverket från Stockholm. Men Västra Götaland lever
vidare och samarbetar med Bok och Biblioteksmässan. Fyra eller fem seminarier på mässan 2012
kommer att ha anknytning till skönlitteratur och bibliotek. Författarförbundet har startat GLÄFS se
www.forfattarforbundet.se/ (gruppen för läsning av facklitteratur i skolan). Umeå kommer att ha”
Littfest” 15-17 mars 2012 med, en litteraturfestival med författare från flera länder. I Stockholm har
Stockholms stadsbiblioteks projekt ”Långa svansen” avslutats, men har fått ringar på vattnet. Långa
svansen finns som blogg där man lyfter fram äldre svensk skönlitteratur. Det gör man både på bloggen
och på Ssb:s hemsida biblioteket.se och på bibliotek runt om i Stockholm. Man letar kopplingar
mellan nu och då, och mellan nu och sen. och väljer favoriter.
En ny antologi kommer att ges ut våren 2012 av Svenska Akademien. 2009 publicerades ”Det sköna
med skönlitteraturen”, i vår kommer del 2. I www.bokcirklar.se pågår ett samtal om litteratur. På
många biblioteksbloggar och i www.boktips.net finns bara en envägskommunikation. Det behövs ett
speciellt tilltal på bloggarna för att få igång kommentarer! Bokfestivalen i Kristianstad som funnits i
10 år, har växt och blivit mycket bra! ”Berättar SM” som första gången ägde rum i Strängnäs 2010,
och i år i Stockholm, kommer 2012 att äga rum i Borås.
Gunnel Arvidson Nilsson(sekr.)

Lotta Aleman(anteckningar p 1) Lars Rydquist(ordf.)

Inbjudan till
Årsmöte med Nätverket för skönlitteratur på biblioteken (NÄFS)
Fredag den 16 december kl. 11.00 – 15.00
Plats: Författarnas Hus, Drottninggatan 88 B, Stockholm
Program
1. (11.00-12.00): Frågor kring NÄFS forskningsinitiativ och biblioteksprojektet om
biblioteken och skönlitteraturen i regionerna Halland, Västra Götaland och Stockholm
(beviljat av KUR) – hur samverka och när?/ Maria Ehrenberg och NÄFS forskningsgrupp
Lunch 12.00-13.00 på restaurant i huset med förbeställda platser (viktigt att veta i förväg
vilka som önskar delta i lunchen)
2. (13.00-13.30): Ekonomi, verksamhet 2011, information till medlemmarna mm/NÄFS
styrgrupp
3. (13.30-14.00): Val av nya medlemmar i styrgruppen. Synpunkter på regionala grupper
och på forskargruppens fortsatta arbete (kort rapport från förmiddagen 11-12)
Kaffe 14.00-14.15
4. (14.15-14.45) Strategiska frågor och programfrågor 2012.
5. (14.45-15.00) Övriga frågor(anmäl gärna en vecka innan mötet)
Inbjudan skickas till alla medlemmar, NÄFS styrgrupp och till regionalt verksamma
grupper(som får resebidrag till 1 deltagare per grupp)
Välkomna!
Styrgruppen för Nätverket för skönlitteratur på biblioteken NÄFS
Anmälan senast den 12 december!
Anmälan skickas till lars.rydquist@svenskaakademien.se

