Årsmöte för medlemmar Nätverket för skönlitteratur på biblioteken, NÄFS
Tid: Torsdagen den 12 december kl. 9.00 – 11.00
Deltagare: Medlemmar i NÄFS, styrgruppsmedlemmar
Plats: Författarnas Hus, Drottninggatan 88B
Närvarande: Lars Rydquist, Arne Johnsson, Nina Frid, Lotta Aleman, Gunnel Arvidson
Nilsson, Catharina Söderberg (Parnass)
Dagordning
1. Årsmötets utlysande. Kallelse utsänd den 20 november (3 veckor innan)
Kommentar: På grund av att flera av NÄFS 250 medlemmar har bytt arbete och
e-postadress är det inte säkert att kallelsen nått fram till samtliga.
2. Val av mötets ordförande och sekreterare
Lars Rydquist vald till ordförande
Nina Frid vald till sekreterare
3. Val av nya medlemmar i styrgruppen
Lars Rydquist går i pension den 15 januari 2014 men kommer att sitta kvar i
styrgruppen. Arne Johnsson och Nina Frid sitter kvar 2014, liksom
adjungerande ledamöterna Maria Ehrenberg och Gunnar Südow.
Förslag togs upp till nya medlemmar. Lars Rydquist tar kontakt med Stefan
Eurenius. Lotta Aleman tar kontakt med Alice Thorburn och/eller Elias
Hillström.
4. NÄFS ekonomi 2013/2014/Lars Rydquist
Ekonomin sköts genom Författarförbundet. Medel finns kvar från Svensk
Biblioteksförening och från Svenska Akademien för ansökan om forskarcirkel.
Eventuellt arbeta fram en större ansökan i samarbete med Uppsala universitet.
5. Rapport om pågående biblioteksprojekt:
a) Fristående forskningscirkel med stöd av Svenska Akademien/Nina Frid
Arbetet pågår. Gruppen som består av bibliotekarier som arbetar med
läsfrämjande för vuxna på bibliotek i Stockholms- och Uppsalaregionen har
hittills haft tre träffar med olika teman och planerar för två träffar till innan
en slutrapport och eventuell ansökan blir färdig. Kerstin Rydbeck, ABM,
Uppsala universitet följer gruppens arbete. Särskild rapport kommer 2014.
b) Fortsättningen på projektet ”Synen på skönlitteratur på svenska
folkbibliotek” med Region Halland som huvudman och med stöd från
statens kulturråd/Maria Ehrenberg, Gunnar Südow, Lotta Aleman.
Förstudien "Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek"
resulterade i rapporten med samma namn.
Det KUR-stödda projektet Fördjupad syn på skönlitteratur går vidare med
en fortsatt studie av ytterligare sex folkbibliotek i landet och med en stor
enkät till landets bibliotekarier (ca 1000 har svarat) om egen läsning.
Den senare studien är ännu inte avslutad. I projektet pågår även en
metodutvecklingskurs som vänder sig till bibliotekarier och även till
konsulenter från läns- och regionbibliotek. Den startade i november 2013
och avslutas i oktober 2014. Det blir totalt sex träffar i kursen som heter
ViSA=Vidareutveckling i Skönlitterärt Arbete.
Alla delar ovan drivs av Regionbibliotek Halland (projektägare), Kultur i
Väst och Regionbibliotek Stockholm.

c) Projektansökan under arbete inför 2014/Lars Rydquist, Nina Frid med
flera.
Delrapport till Svensk Biblioteksförening om pågående forsknings-initiativ
och forskningscirkel avlämnad i november månad.
Frågeställningar och önskemål om fördjupning dokumenteras under
forskningscirkelns arbete.
6. Strategiska frågor och program 2014.
Två av NÄFS grundfrågor att driva har varit
1) Litterära träffar för att skapa större förståelse för arbetet med skönlitteratur
på folkbiblioteken och vidga dialogen mellan yrkesutövande inom
litteraturområdet;
2) Folkbibliotekens bokbestånd – skapa breda diskussioner kring
folkbibliotekens skönlitterära bestånd och urvalsprinciper. Hur vill vi föra dessa
frågor framåt och med vilka samarbetsparter?
DELS – De litterära sällskapens samarbetsnämnd – är en sådan part.
Kontaktperson Catharina Söderberg, representant för Parnass. red@dels.nu
GLÄFS en annan, exempelvis för samarbete om KUR-böckerna. Kontaktperson
Madeleine Hjort.
Svenska Akademien har hösten 2013 arrangerat ett symposium om förmedling
av skönlitteratur på skola och i bibliotek (med 80-talet medverkande, bl.a. från
NÄFS). Planer finns att arrangera en konferens under 2014 eller 2015 om
forskning om läsning.
7. Avslutning och övrigt
Catharina Söderberg påpekar att de gärna tar emot rapporter/artiklar till Parnass
om bibliotekens arbete med skönlitteratur.
Catharina Söderberg tipsar om ett seminarium i Växjö den 4 april 2014.

/Nina Frid

