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Abstract: The main purpose of this thesis is to investigate how the society 

system in Austria has influenced the library system. The aim is to 
analyse in what way these influences have changed during the 
growth and development of the public library system and how it is 
displayed in each separate library branch. The focus of my 
investigation has been the municipality public libraries in Vienna, 
and mainly the three libraries in the third district of the city. The 
method I have used is literature studies, examining and analysing 
source material from the internal archive of the public libraries in 
Vienna. I have also used the qualitative interview method in order 
to examine the situation in the selected libraries Rabengasse, 
Erdbergstraße and Fasangasse.  

 
As there is no common library law, there are significant 
differences in the library structure in different parts of Austria and 
each municipality decides how they want to prioritize the libraries. 
Since the public libraries of Vienna are well organized together in 
Büchereien Wien, the library structure in the separate library 
branches is coordinated. My study shows that the Austrian society 
largely has influenced the library development and library 
structure. The influences of the society system can be 
distinguished in the late development from a closed-shelves 
system into a system of open shelves in the public libraries of 
Vienna. The ideas of the librarians in the workers library in line 
with Walther Hofmann´s remained into the seventies (1970). This 
has influenced the work in the separate libraries. It has shown that 
long decision-making processes have affected the library 
development and work. 
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1 Inledning 
 
I och med den Europeiska unionen har länderna i Europa på många olika sätt kommit närmare 
varandra. Ändå är det mycket vi inte känner till om våra unionskamrater och det är mycket 
som skiljer oss åt. I egenskap av blivande bibliotekarie intresserar det mig hur 
biblioteksverksamheten är organiserad och hur denna fungerar i andra länder i Europa. Som 
svensk utomlands, har jag inte sällan fått höra att mitt land, och Skandinavien i stort, får 
beröm för sina användarvänliga och välutrustade bibliotek. Jag har fått det intrycket att vår 
biblioteksverksamhet har ett gott rykte och att den ofta ses som en förebild. Min uppfattning 
är att det är angeläget för bibliotekarier och BHS-studenter att känna till något om 
bibliotekssituationen utanför Sveriges gränser. Detta medför nya perspektiv på situationen 
och utvecklingen i det egna landet. För att förstå dagens bild, är det också viktigt att känna till 
något om hur det en gång var. Det förflutna ligger till grund för det nuvarande. En solid 
konfrontation med det förgångna är en förutsättning för ett medvetet gestaltande av det nutida 
Biblioteks- och Informationsväsendet.  
 
Det finns flera anledningar till att jag valt att undersöka just Österrike. Landet har ett centralt 
läge mitt i Europa och en folkmängd som ligger ungefär i nivå med Sveriges. Det har en 
intressant och brokig historia samt en mycket stark tradition, något som medför till att jag har 
valt att titta på hur samhällssystemet påverkar biblioteken. Wien är en metropol som är vida 
berömt för sitt stora och mångfacetterade kulturutbud, vilket också bidrar till intresset för att 
titta närmare på stadens biblioteksverksamhet.  
 
Mitt intresse för Österrike och de österrikiska folkbiblioteken har även en mer privat 
bakgrund. Eftersom jag både har bott och arbetat i landet en längre tid, känns detta som mitt 
andra hemland. Med stort intresse har jag sett på hur folkbiblioteken har förändrats och 
utvecklats. Mitt första intryck av biblioteken, från mitten av 1990-talet, var att de kändes 
mycket gammaldags och gav mig associationer till min barndom, men de senaste åren har 
varit en produktiv period och moderniseringen av biblioteken har gått mycket snabbt. Det är 
utan tvivel förändringarnas tid på bibliotekens arena. Ett talande exempel på detta är det nya 
arkitektoniskt intressanta huvudbiblioteket i Wien på 6.085 kvadratmeter, som invigdes i april 
2003. 1 Här finns ett stort attraktivt utbud av alla sorters medier, totalt 300 000, och det 
anordnas regelbundet kulturaktiviteter för alla åldersgrupper i bibliotekets moderna och 
välutrustade evenemangslokal. Hösten 2004 öppnade den största filialen i Wien, 
Philadelphiabrücke, sina portar. Denna filial med totalt 60.000 medier på en yta bestående av 
900 kvadratmeter, är centralt belägen i ett köpcentrum, med ett rikt utbud av affärer och 
kaféer, och där många människor är i rörelse. Biblioteket, som är resultatet av 
sammanslagningen av två äldre mindre attraktiva filialer med sämre utrustning och utbud, har 
ungdomar och musik som speciell tyngdpunkt, eftersom det ligger en musikskola i omedelbar 
närhet. 2 Dessa två moderna och välutrustade bibliotek, med egna tunnelbanestationer i 
välfrekventerade områden, är talande exempel på förnyelse. I och med detta har både media 
och allmänhet utvecklat ett större intresse för biblioteksverksamheten i staden, som därmed 
fått en högre status och en större offentlighet.  

                                                
1 Jahresbericht Städtische Büchereien Wien 2003, s. 23 
2 Jahresbericht Städtische Büchereien Wien 2004, s. 25 
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1.1 Problemområde 
 
Biblioteken är en viktig del i ett demokratiskt samhälle för den enskilde medborgarens 
informationsförsörjning. Jag är intresserad av att veta på vilket sätt samhällssystemet formar 
biblioteket och dess ideologier ur ett historiskt och samtida perspektiv.  
 
Jag vill även ta reda på hur detta visar sig i den enskilda biblioteksfilialen. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är ta reda på hur biblioteksväsendet i Wien har vuxit fram och på vilka 
sätt samhällssystemet har påverkat detta.  
 
Mina frågeställningar är följande:  
 
1. Hur påverkar landets samhällssystem bibliotekets organisation och dess ideologi? På vilket 
sätt har denna influens förändrats under bibliotekens framväxt?  
 
2. Hur återspeglas detta i den enskilda biblioteksfilialens situation?   
 
 
1.3 Avgränsningar  
 
Jag fokuserar mitt arbete på folkbibliotek. I Österrike är de vetenskapliga biblioteken och 
folkbiblioteken helt åtskilda. Biblioteksväsendet är komplicerat och mångfacetterat. Det finns 
offentliga bibliotek med olika huvudmän som exempelvis kyrkan och fackföreningar. Jag 
koncentrerar mig på de bibliotek som har kommunen, die Gemeinde, som huvudman det vill 
säga Städtische Büchereien. Det är dessa som jag åsyftar när jag nämner folkbibliotek. Det är 
också dessa som främst motsvarar våra svenska folkbibliotek idag.   
 
Även om jag, för att få en helhetsbild, ibland berättar om landet i stort, fokuserar jag mig på 
Wien. Anledningen till detta är att till skillnad från Sverige är bibliotekssituationen runtom i 
landet så differentierad. Det finns ingen bibliotekslag, som säger att kommunen är 
förpliktigad att erbjuda denna service åt sina invånare. Situationen i huvudstaden Wien är 
alltså inte generell för Österrike. Det skulle därmed bli alldeles för komplicerat att närmare gå 
in på övriga delar av landet.  
 
Vad beträffar det samhälleliga systemet, har jag begränsat mig till att behandla de 
komponenter, som jag bedömer är viktiga för att jag ska kunna svara på mina frågeställningar:  
samhällets struktur, bibliotekens organisatoriska och rättsliga situation samt beslutsprocessen 
inom biblioteksorganisationen. Jag kommer även att behandla BVÖ, Büchereiverband 
Österreichs, eftersom detta är en paraplyorganisation, som tillvaratar de offentliga 
bibliotekens intressen.  
 
I avsikt att få en bild av bibliotekssituationen i Wien idag och för att ta reda på hur 
samhällssystemet influerar verksamheten i den enskilda biblioteksfilialen har jag valt ut ett 
område, nämligen tredje Bezirk, för närmare granskning. Eftersom det inte finns någon 
möjlighet att undersöka situationen i hela staden, bestämde jag mig för att koncentration på ett 
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litet område, en stadsdel, vore en möjlighet. Även om bibliotekssituationen i Wiens alla 
Bezirk inte är identisk, eftersom det naturligtvis är flera olika faktorer som spelar in, ger enligt 
min uppfattning en sådan här undersökning ändå en viss representativ helhetsbild av 
situationen. Detta på grund av att biblioteksorganisationen i Wien i hög grad är samordnad 
och alla filialer hänger samman i ett nät. Att valet föll på just tredje Bezirk beror på att jag 
redan tidigare hade goda kontakter med en av filialerna där, vilket underlättar. Det är också 
detta område som jag själv för närvarande är bosatt i och faktorer som geografisk närhet och 
kännedom om området har också varit av vikt vid mitt urval. Jag har begränsat mig till tre 
kommunala folkbibliotek i Wien: Rabengasse, Erdbergstraße och Fasangasse. De tre 
biblioteken befinner sig i olika delar av stadsdelen Landstraße, det tredje distriktet. En 
närmare beskrivning av de utvalda biblioteksfilialerna följer i kapitel 5.1. 
 
 
1.4 Begreppsförklaringar  
 
Det kan vara nödvändigt att på ett tidigt plan ge en förklaring av vissa begrepp som är 
väsentliga för förståelsen av den kommande texten. En anledning till att detta avsnitt kommer 
redan i början av uppsatsen är att orden som förklaras här kommer in så tidigt i texten. Vissa 
ord är inte så lätta att hitta en klar och koncis förklaring till. De förklarade orden, som i detta 
kapitel är understrukna, kommer i den följande texten sedan att användas på tyska, eftersom 
det är vanskligt och i vissa fall omöjligt att försöka hitta motsvarande svenska översättningar. 
Orden kommer i fortsättningen att kursiveras i texten.  
 
Sedan 1999 är den officiella benämningen för Wiens folkbibliotek Büchereien Wien. Tidigare 
hette de Wiener Städtische Büchereien (1938-1999) eller endast Städtische Büchereien. 3 
 
Ett Bundesland, förbundsland, är en delstat i Österrike. Landet består av nio sådana, vilka är 
följande: Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Vorarlberg, Kärnten, Tirol, 
Salzburg och Steiermark. Wien är alltså ett eget Bundesland.  
 
Statut: Wien är en stad med egen statut, det vill säga stadsrätt, och har därmed en egen 
stadsförvaltning.  
 
Gemeinde: Minsta förvaltningsenhet. Kan jämföras med en svensk kommun.  
 
Bezirk i singular och Bezirke i plural betyder distrikt eller område. Det finns både Land- och 
Stadtbezirke. Landbezirke är benämningen för de geografiska administrativa enheter som 
befinner sig mellan ett Bundesland och dess Gemeinden. Stadtbezirk skulle man kunna 
översätta med stadsdel.4 En större stad, stad med egen statut, är indelad i Bezirk. Wien har 23 
olika Bezirke.  
 
Magistrat: Stadsförvaltningen i Wien är indelad efter olika ämnesområden. De enskilda 
områdena kallas Magistratsabteilungen och förkortas med MA. Det finns cirka 70 olika 
avdelningar av vilka var och en har sina speciella uppgifter. MA 66 är till exempel ansvarig 
för statistik, MA 48 för soptömning och gaturengöring och MA 18 för stadsutveckling och 
stadsplanering. Magistratsabteilung 13 är den som är ansvarig för bildning och omsorg om 
ungdomar utanför skoltid. Under denna avdelning ligger också ansvar för Büchereien Wien. 

                                                
3 Büchereien Wien hemsida: http://www.buechereien.wien.at/de/ueberuns/geschichte (2005-05-28) 
4 Aeiou Österreich Lexikon 
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Till Wiens stadsförvaltning finns en utförligare förklaring under kapitel 4.2.1 (Samhällets 
struktur).  
 
Bücherei är en synonym till Bibliothek i det tyska språkområdet. Ordet Bücherei har 
egentligen använts för offentliga bibliotek och Bibliothek i sammanhanget vetenskapliga 
bibliotek.  Skillnaden har emellertid luckrats upp och termen Öffentliche Bibliothek har dock 
blivit allt vanligare. I det tyska språkområdet skiljer man mellan Öffentliche Büchereien eller 
Öffentliche Bibliotheken (folkbibliotek) och Wissenschaftliche Bibliotheken (vetenskapliga 
bibliotek). 5 
 
Ett Thekenbücherei innebär att läsaren inte har någon omedelbar tillgång till bokhyllorna i 
biblioteket. En disk skiljer bokbeståndet från läsrummet. Användaren är alltid hänvisad till 
bibliotekarien som förmedlar böckerna. Det finns en katalog där användaren får leta efter sina 
önskemål. Medierna är sorterade efter storleksordning. I ett Freihandbücherei har läsaren 
omedelbar tillgång till bokhyllorna i biblioteket och kan själv botanisera fritt, för att välja 
vilka böcker som skall lånas. Medierna ordnas då systematiskt och bibliotekarien har endast 
en rådgivande uppgift. En blandning mellan de båda systemen kallas Teil-Freihandbücherei. 
Detta betyder att läsaren har omedelbar tillgång till endast en viss del av beståndet till 
exempel uppslagsverk, barnböcker eller speciella faktaböcker, medan bibliotekets övriga 
sortiment är Thekenbücherei.6 I Sverige har vi benämningarna ”öppna hyllor” eller ”slutna 
hyllor”.  
 
Hauptberufliche Bibliothekare är de som arbetar som bibliotekarier och har detta som sin 
huvudsysselsättning, varav de får sin huvudsakliga inkomst. Det spelar ingen roll om de 
arbetar heltid eller deltid. Nebenberufliche Bibliothekare kallas de som arbetar som 
bibliotekarier bredvid en annan huvudsysselsättning, från vilken de har sin huvudsakliga 
inkomstkälla. De får dock ersättning för det arbete de utför, oftast varje månad. Den tredje 
kategorin kallas ehrenamtliche Bibliothekare och arbetar på helt frivillig basis som 
bibliotekarier utan någon regelbunden ersättning.7  
 
Stützpunktbücherei innebär ett större bibliotek som har ett rikare utbud av medier, däribland 
ett väl utvecklat fackboksbestånd. För att ett bibliotek skall kunna tillgodose kraven, skall det 
ha ett centralt läge i området, Bezirket, och det skall vara lätt att nå med olika transportmedel. 
Biblioteket skall ha en tillräckligt stor yta och en välkvalificerad personal. 8 
 
I varje Bezirk bör det finnas åtminstone ett Bezirksbücherei, det vill säga ett bibliotek som 
ligger centralt i området och som är lätt att nå med diverse kommunikationsmedel. Detta bör 
förfoga över ett stort, systematiskt väl uppbyggt bestånd och skall komplettera de övriga 
filialerna i området. Ett Bezirksbücherei bör ha en yta på åtminstone 350-550  
kvadratmeter. 9 
 

                                                
5 Leitner, G. och Pascher, F., Aufgaben, Organisation und Verwaltung Öffentlicher Bibliotheken, 2001, s. 9 
6 Ibid, s. 110 
7 Leitner, G. och Pascher, F., Öffentliche Büchereien in Österreich. Adressen. Daten. Analysen, 1998, s. 53 ff 
8 Pfoser, A., Die Wiener Städtischen Büchereien, 1994, s.102 
9 Ibid, s. 113 
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1.5 Disposition 
 
Efter det inledande kapitlet med problemområde, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt 
begreppsförklaringar kommer kapitel två, som behandlar det material och den metod som jag 
har använt mig av i uppsatsen. I kapitel tre, med rubriken teoretisk bakgrund, redovisar jag 
tidigare forskning och vidare behandlas olika biblioteksideologier med exempel från USA och 
England, Tyskland och Österrike.  
 
Efter denna teoretiska bakgrund följer kapitel fyra om samhällssystemets påverkan på 
biblioteksväsendets framväxt, som inleds med en historisk genomgång av biblioteken under 
de olika samhällssystemen från slutet av 1800-talet. Denna genomgång börjar med de tidiga 
biblioteken och sedan följer i kronologisk ordning ”det röda Wien” och arbetarbiblioteken, 
biblioteken mellan 1934 och 1945, samt biblioteken efter 1945. Därefter redogör jag för 
övergången från slutna till öppna hyllor.  
 
Fortsättningsvis i kapitel fyra följer ett avsnitt om samhällsorganisationens påverkan på 
biblioteksväsendets framväxt, där jag redogör för det österrikiska samhällets struktur och 
behandlar staden Wiens förvaltningsorganisation samt hur biblioteksstrukturen ser ut i 
Österrike och i Wien. Vidare redogör jag för bibliotekens rättsliga situation, organisationen 
Büchereiverband Österreichs och för hur besluten inom biblioteksorganisationen fattas. Sist i 
kapitel fyra behandlas bibliotekarieutbildningen i Österrike  
 
Vidare, i kapitel 5, går jag in på hur samhällssystemet och samhällsstrukturen influerar de 
enskilda filialerna i deras utveckling och verksamhet. Jag behandlar de olika filialerna 
Rabengasse, Erdbergstraße och Fasangasse med tanke på bibliotekens framväxt, datorisering, 
lokal och bestånd, öppettider och avgifter samt personal och besökare. Därpå följer i kapitel 6 
analys och diskussion, slutsatser och slutord. Avslutningsvis återfinns i kapitel 7 en 
sammanfattning av uppsatsen. 
 
 
2  Material och metod 
 
I följande kapitel beskriver jag det material och den metod, som jag har använt mig av i 
uppsatsen. Först kommer val av metod, följt av skriftligt och muntligt material.  
 
 
2.1 Val av metod 
 
Det finns en tendens att associera kvalitativ forskning med ett holistiskt perspektiv, i det att 
den har en benägenhet att se på saker i deras kontext och poängtera hur de hänger ihop samt 
står i beroendeställning till varandra.10 Jag har bedömt att den kvalitativa forskningsmetoden 
är bäst i de fall då forskaren har som ambition att skaffa sig en helhetsbild i ämnet. För att 
besvara mina frågor har jag därför valt att använda kvalitativa forskningsmetoder med 
undantag av ett litet kvantitativt inslag, eftersom jag tycker att det är angeläget att redovisa en 
viss statistik. Dessa två tillvägagångssätt är emellertid inte ömsesidigt uteslutande. En tendens 
för bra forskning är att forskaren använder sig av inslag från både kvalitativ och kvantitativ 

                                                
10 Denscombe, M., Forskningshandboken, 2000, s. 206 
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metod, och skillnaden ligger då i, om och i vilken grad, han eller hon utgår från det ena eller 
andra perspektivet.11  
 
I min uppsats använder jag mig av både skriftligt och muntligt material.  
 
2.2 Skriftligt material 
 
I och med att det till en början var viktigt att jag skaffade mig en uppfattning om Österrikes 
biblioteksväsen i allmänhet, använde jag metoden litteraturstudier för att bli insatt i systemet. 
Ett verk som bör nämnas i detta sammanhang är: die Wiener Städtischen Büchereien. Zur 
Bibliothekskultur in Österreich. (1994) av Alfred Pfoser. För att sätta mig in hur kvalitativa 
intervjuer på bästa sätt genomförs, använde jag mig huvudsakligen av metodboken 
Kvalitativa intervjuer (1997) av Jan Trost. En annan metodbok, som jag hänvisar till är 
Forskningshandboken (2000) av Martyn Denscombe. 
 
Mitt huvudsakliga material har jag hämtat från Archivbestände der Büchereien Wien. Här 
finns allt material som rör folkbiblioteken från och med år 1936, då arbetarbiblioteken i Wien, 
die Wiener Arbeiterbüchereien, blev kommunala. Arkivet återfinns i det nyupprättade 
huvudbibliotekets lokaler, där också den administrativa ledningen för 
biblioteksorganisationen befinner sig. Detta är huvudcentralen för alla bibliotek inom 
Büchereien Wien. Arkivmaterialet återfinns i ett litet rum innanför en av de anställdas kontor, 
vilket gör arkivet relativt svårtillgängligt för utomstående. Materialet är sorterat efter filial 
och årtal i paket, som i sin tur ligger i kartonger. Visst material, som till exempel rundbrev 
och protokoll från sammanträden, berör alla biblioteksfilialer inom organisationen, medan 
annat endast behandlar den enskilda biblioteksfilialen. Eftersom materialet är mycket rikligt 
och detaljerat och ibland behandlar varje litet inköp, reparationer och krav på icke 
återlämnade böcker i form av brev till enskilda låntagare, gällde det att kunna skilja agnarna 
från vetet och vaska fram det som är intressant för min undersökning. Detta visade sig vara ett 
mycket tidskrävande, men intressant och lärorikt arbete. På grund av att det var mycket viktigt 
i början av min forskning att få en uppfattning om vilken sorts dokumentation som fanns 
tillhanda och i vilken utsträckning denna var, besökte jag arkivet på ett tidigt stadium i min 
undersökning. Sedan lät jag materialet delvis bestämma ramarna för mitt arbete. De viktiga 
händelser, som jag behandlar angående biblioteksutvecklingen i tredje Bezirk, har jag valt ut 
efter det att jag har sett vilket arkivmaterial som finns att tillgå.  
 
 
2.3 Muntligt material 
 
En annan metod, som jag också använt, och som visat sig vara mycket effektiv i detta 
sammanhang, är spontana samtal med olika bibliotekarier som arbetar på olika filialer runt om 
i staden. På detta opretentiösa sätt kan man få en god inblick i biblioteksvärlden. Eftersom 
denna värld var tämligen outforskad för mig, var det angeläget att nå en gedigen 
kunskapsbasis innan jag kunde gå vidare med min forskning.  Redan innan jag satte igång 
med mitt arbete, hade jag skaffat mig en del kontakter med olika bibliotekarier runt om i 
Wien, vilket underlättade för mig, eftersom jag kunde få hjälp med information, tips om vart 
jag kunde vända mig och vilken litteratur, som kunde vara intressant för mig. 
 

                                                
11 Denscombe, M., Forskningshandboken, 2000, s. 203 
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Jag har bedömt den kvalitativa intervjun som en lämplig metod för min undersökning. 
Intervjun har bland annat till syfte att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 
erfarenheter han eller hon har och hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut. 12 
På var och en av de tre filialerna, som finns i tredje Bezirk, har jag genomfört en kvalitativ 
intervju med den av bibliotekarierna, som också är filialchef. På Rabengasse valde jag att 
intervjua två olika filialchefer, eftersom biblioteket fick en ny bibliotekarie på denna post år 
2009. Dessutom ställde jag mina frågor till tre andra bibliotekarier inom organisationen.  För 
att få ett större perspektiv intervjuade jag Franz Pascher, myndighetschef för Städtische 
Büchereien (1976-1978).  
 
För att få det historiska perspektivet, som jag efterlyser för att kunna förklara dagens 
situation, var min avsikt att jag skulle genomföra intervjuer med biblioteksveteraner, det vill 
säga pensionerade bibliotekarier, som tidigare varit anställda på de filialer som är föremål för 
min undersökning. På detta sätt skulle jag komma så nära källan som möjligt. Min avsikt var 
från början att intervjua tre biblioteksveteraner, en som varit verksam på var och en av de tre 
filialerna. Nu var detta av olika anledningar inte möjligt. Jag är medveten om att det därför 
blir en viss obalans i min undersökning. Men å andra sidan har mina respondenter varit 
verksamma i filialerna under en längre tid och känner därför till, både den nuvarande 
situationen och den närmaste utvecklingen mycket väl.  
 
Eftersom jag ville vara viss om att frågor, som hjälper mig att besvara mina frågeställningar 
skulle behandlas vid intervjutillfället, planerade jag i förväg intervjuns innehåll och form och 
förberedde vilka frågor som skulle ställas. Intervjuerna var av semistrukturerande karaktär, 
vilket betyder att intervjuaren i förväg gör upp en lista med frågor som skall besvaras och 
ämnen som skall behandlas, men är flexibel vad beträffar ämnenas ordningsföljd och låter 
informanten själv utveckla sina idéer och synpunkter.13  Jan Trost, docent och 
universitetslektor i sociologi, talar i sin bok Kvalitativa intervjuer om de två olika termerna 
strukturering och standardisering i intervjusammanhang. Med standardisering menas till 
vilken grad frågorna är lika och situationen är densamma för alla intervjuade. Standard 
innebär i detta sammanhang avsaknad av variation, det vill säga att allt är likadant för alla.14 
Enligt denna definition har de intervjuer som jag utförde i min undersökning en låg grad av 
standardisering. Jag anpassade mig efter min respondent och tog frågorna i den ordning de 
passade i just det sammanhanget. Följdfrågor, som jag inte i förväg kunde standardisera, 
formulerades i efterhand allt eftersom de uppkom i enlighet med tidigare svar. Eftersom mina 
respondenter har varit sysselsatta olika tidsperioder i de olika filialerna, skulle det ha varit 
meningslöst att ställa frågor med hög standardisering.  
 
Termen strukturering innebär, enligt Trost, att hela intervjun har en struktur och håller sig till 
ämnet, vilket stämmer överens med min undersökning. Strukturering i termens andra 
betydelse, d.v.s. att undersökningen har fasta svarsalternativ, passar däremot inte in på min 
undersökning, eftersom svarsalternativen var öppna för mina respondenter vid 
intervjutillfällena. Kvalitativa intervjuer har, enligt Trost, ofta en hög grad av strukturering 
och en låg grad av standardisering. 15  
 
Om intervjupersonen i fråga gav sin tillåtelse, spelade jag in intervjun på band, eftersom detta 
tillvägagångssätt ger en fullständig dokumentation av vad som sägs. Det visade sig att ingen 
                                                
12 Trost, J., Kvalitativa intervjuer, 1997, s. 24 
13 Denscombe, M., Forskningshandboken, 2000, s. 135 
14 Trost, J., Kvalitativa intervjuer, 1997, s. 19 
15 Ibd., s. 21 
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av mina respondenter hade något emot en bandinspelning. De hade full förståelse för denna 
metod och tyckte att det var bättre att vi båda därmed på ett mer avslappnat sätt kunde ägna 
oss åt intervjun. Direkt efter respektive intervju lyssnade jag igenom denna och gjorde en 
renskrivning, så att materialet lättare skulle kunna användas för analys. Min första avsikt var 
att göra sammanfattningar av varje intervjutillfälle, eftersom jag bedömde att det skulle vara 
alltför omfattande att skriva ner intervjuerna ordagrant. Denna ståndpunkt ändrade jag 
emellertid, eftersom jag kom fram till att arbetet med att skriva ner intervjusvaren i det långa 
loppet lönade sig. Jag upptäckte att detta tillvägagångssätt var enklare för mig. Trots mina 
goda kunskaper i tyska, är det naturligtvis alltid en brist att intervjusvaren som skall 
analyseras inte är på modersmålet. Detta faktum är i sig ett argument för ljudupptagning och 
enligt min bedömning även för att skriva rent intervjuerna i princip ordagrant. Vid sidan om 
ljudupptagningen utförde jag även kompletterande anteckningar. Enligt Martyn Denscombe 
bör forskaren under själva intervjun föra anteckningar om de intryck han eller hon får av 
situationen, för att kunna plocka fram dessa när det är dags att analysera intervjubanden. 16 
Eftersom jag tycker att det är angeläget att få en uppfattning av biblioteksverksamheten, har 
jag även utfört observationer i de aktuella bibliotekslokalerna. Vid olika tillfällen har jag 
vistats i dessa bara för att iaktta verksamheten som sker där. Av praktiska skäl utförde jag 
samtliga intervjuer med bibliotekarierna i biblioteksmiljön, närmare bestämt på personalens 
kontor. 
 
Bland alla intervjuer, som jag utförde i samband med mitt arbete, fanns det de som inte var 
användbara och därmed uteslöts ur materialet. Jag hade för avsikt att använda mig av en 
intervju med en äldre person som varit användare i en av de tre filialerna under en längre tid. 
Syftet med detta material var att få ett perspektiv på utvecklingen ur en användares synpunkt. 
Det vore intressant att få en inblick i hur denne hade upplevt omställningen från 
Thekenbücherei till Freihandbücherei samt bibliotekets lokalbyte. På grund av att 
respondenten hade svårt med både hörsel och minne, var det emellertid svårt för mig att få 
svar på de frågor jag ville ställa. Av samma anledning uteslöts ännu en intervju med en 
biblioteksveteran som varit barnbibliotekarie i en av filialerna. Dessa båda samtal var trots allt 
intressanta och lärorika för mig, även om de inte konkret var användbara för mitt arbete.   
 
För att få information om hur bibliotekarieutbildningen i Österrike är upplagd, ställde jag 
frågor via e-mail och telefon till följande ansvariga personer: Karin Claudi, ansvarig för 
utbildning och fortbildning för bibliotekarier inom Büchereien Wien och Marion Duchek, 
utbildningsansvarig för Bibliotheks- und Archivwesen, Universität Wien.   
 
För att få en inblick i det politiska system, som står bakom biblioteksväsendet, var det viktigt 
att förstå hur stadsförvaltningen i Wien fungerar. I detta syfte utförde jag även en intervju 
med Ulrike Liebl som är yrkesverksam inom förvaltningen och som besitter god kunskap i 
ämnet. Denna intervju utfördes på hennes arbetsplats och hade karaktären av ett informerande 
samtal, där jag närhelst det var nödvändigt kunde ställa frågor till referenten. Även denna 
intervju spelades in på band och nedtecknades i efterhand så gott som ordagrant.  
 

                                                
16 Denscombe, M., Forskningshandboken, 2000, s. 153 
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3 Teoretisk bakgrund 
 
I nedanstående kapitel redovisar jag för forskning som tidigare gjorts i ämnet.  
 
 
3.1 Tidigare forskning 
 
Forskningen om bibliotekssituationen i Österrike har inte varit särskilt omfattande. Alfred 
Pfoser, före detta chef för Büchereien Wien, skriver i sitt verk die Wiener Städtischen 
Büchereien. Zur Bibliothekskultur in Österreich. (1994), att det inte existerar någon direkt 
vetenskaplig uppföljning av biblioteksarbetet i Österrike. Han menar att detta delvis beror på 
att det inte har funnits någon speciell akademisk disciplin som är sysselsatt med att 
dokumentera biblioteksväsendet.17  Ovanstående nämnda verk av Pfoser är en utförlig 
framställning och analys av de offentliga biblioteken i Wien. Det är en studie som behandlar 
såväl bibliotekens historia som de strukturella och sociala förutsättningarna för deras 
verksamhet. I övrigt verkar dagens bibliotekssituation inte vara något vanligt 
forskningsområde. Det som finns dokumenterat berör i större omfattning den historiska 
utvecklingen. Forskningsstudier om enskilda bibliotek föreligger inte i någon större 
omfattning.    
 
Pfoser har på flera sätt bidragit till biblioteksforskningen i Österrike. I Literatur och 
Austromarxismus (1980) behandlar han bland annat hur arbetarbiblioteken i Wien växte fram, 
deras organisation och litteraturpolitik. Vidare har Pfoser skrivit om biblioteken under 
nationalsocialism. I Bibliotheken während des Nationalsozialismus Teil I und II 18 har han 
bidragit med två skrifter: Die Wiener Städtischen Büchereien im Nationalsozialismus och Die 
Leipziger Radikalkur in Wien. Die Wiener Städtischen Büchereien im Nationalsozialismus.  
 
Ett annat namn, som är värt att nämna i detta sammanhang, är Herbert Exenberger, forskare 
och publicist samt hängiven bibliotekarie. Hans historia om Wiens arbetarbibliotek: Die 
Wiener Arbeiterbüchereien. Ihre Geshichte und ihre kulturellen Leistungen im Dienste der 
Wiener Volksvbildung (1968) fick folkbildningspriset samma år.   
 
Bücher aus dem Schutt. Die Wiener Städtischen Büchereien 1945-1950 (1987) av Heimo 
Gruber, verksam som bibliotekarie i Wien, behandlar utvecklingen av folkbiblioteken i Wien 
under efterkrigstiden. Även Karin Steinlechner befattar sig med denna tidsperiod i sin 
magisteruppsats med titeln Abschnürung und Weltoffenheit. Der Aufbau des Buchbestandes 
der Wiener Städtischen Büchereien 1945-1950 (1992).  
 
Zur Geschichte der Öffentlichen Bibliotheken in Österreich (1995) är utgiven av Alfred 
Pfoser och Peter Vodosek, som är österrikare men bosatt i Tyskland och ett känt namn inom 
den bibliotekshistoriska forskningen där. Detta verk är ett samlingsband innehållande olika 
bidrag som behandlar österrikisk bibliotekshistorieskrivning.  
 

                                                
17 Pfoser, A., Die Wiener Städtischen Büchereien, 1994, s. 9 
18 Vodosek, P. och Komorski, M., Bibliotheken während des Nationalsozialismus Teil I und II. 1989 och 1992 
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Varje student måste skriva ett examensarbete i slutet av sin bibliotekarieutbildning, ett så 
kallat ”Hausarbeit”.19 Detta är också bidrag till biblioteksforskningen. Gernot Fischer har 
skrivit ett arbete om biblioteket på Fasangasse i tredje Bezirk, Struktur und 
Gemeinwesenanalyse am Beispiel der St.B. 5 zur Problematik der Benutzerforschung (1986). 
Ett annat sådant examensarbete, som jag använt mig av i min uppsats, är Elke Simons arbete: 
Berufsbild: BibliothekarIn. Stellung, Aufgaben und Ausbildung am Beispiel der Büchereien 
Wien. (2000) Detta behandlar bibliotekarierollen och utbildningen av bibliotekarier vid 
folkbiblioteken i Wien.  
 
År 2004 utkom följande verk: Wissenschaftliche och öffentliche Bibliotheken in Österreich. 
Eine Auswahlbibliographie. Detta verk, som tillkom som ett projekt inom utbildningen för 
informationsyrken i Eisenstadt, ger en överblick över forskningsläget vad beträffar Österrikes 
bibliotekshistoria 1800-2000.  De som sammanställt boken heter Hans Witek, Christof  
Capellaro och Ingrid Haas.  
 
I sin magisteruppsats med titeln Ein ”Vorspiel”: Die Wiener Arbeiterbüchereien im 
Austrofaschismus (2008) behandlar Gisela Kolar arbetarbibliotekens situation 1934-1938.  
 
 
3.2 Biblioteksideologier 
 
I detta kapitel behandlar jag olika biblioteksideologier med exempel från USA och England, 
Tyskland och Österrike. 
 
 
3.2.1  USA och England 
 
Från och med mitten av 1800-talet började man upprätta folkbibliotek av en ny modell i USA 
och England. Dessa kallades då, och går än idag under benämningen public libraries i de 
anglosaxiska länderna. Det karakteristiska för denna typ av bibliotek var att de vände sig till 
hela befolkningen och de hade generösa öppettider upp till 10-12 timmar per dag. De var 
offentligt finansierade och innehöll välförsedda referensavdelningar. Ofta återfanns de i 
byggnader som var upprättade för ändamålet. Utlåningsverksamhet i form av öppna hyllor 
och särskilda barnavdelningar kom från och med 1890-talet.20 
 
Enligt Magnus Torstensson kan begreppet folkbibliotek ha olika betydelser. Det kan vara små 
boksamlingar med mycket begränsade öppettider. Dessa kan befinna sig i lokaler som inte är 
upprättade för ändamålet och det är inte alltid personalen i fråga är utbildad inom området. De 
svenska folkbiblioteken var länge enligt denna modell. Bibliotek av ”public librarymodell” 
började komma i början av 1900-talet. 21   
 
Uttrycket ”öppna hyllor” eller ”open shelves” kommer ursprungligen från USA, vilket också 
är föregångslandet för modern biblioteksverksamhet som vänder sig till allmänheten. Med 

                                                
19 Detta ”Hausarbeit” behandlar oftast ett ämne som berör det praktiska biblioteksarbetet. Exempel på sådana 
teman är: kulturella aktiviteter på bibliotek, bokbussens arbete, biblioteksarbete bland barn och ungdomar, 
bibliotekarierollen med mera.  
20 Torstensson, M., ”Att analysera folkbiblioteksutveckling – exemplet Sverige och några jämförelser med 
USA”. I Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna. Exemplet Sverige och några 
jämförelser med USA, 1996, s.111 
21 Ibid, s.111 ff 
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”fritt tillträde till hyllorna” eller ”free access to the shelves” åsyftas att biblioteksbesökaren 
själv har tillträde till hyllorna och rätt att ta fram vilka böcker hon eller han vill på egen hand. 
Långt innan man började diskutera ämnet öppna hyllor på bibliotekskongresser i Amerika, 
hade man redan genomfört principen på vissa bibliotek både i Europa och i Amerika. Då 
kunde detta röra sig om att allmänheten ägde fritt tillträde till vissa boksamlingar i läsesalar, 
som var ämnade att läsas på plats. Det kunde även röra sig om att vissa speciella personer 
kunde få fritt tillträde till bokhyllorna för att forska. Med öppna hyllor åsyftas emellertid i 
regel att alla besökare har tillträde till bibliotekets bokförråd som är avsett för hemlån, 
antingen i dess helhet eller inom vissa gränser. Uttrycket ”öppna hyllor” i denna bemärkelse 
är i högsta grad en amerikansk idé, eftersom landet är först med att utöva detta system i syftet 
att öka bibliotekets utlåningsverksamhet. 22 
 
Redan 1887, på en kongress som ordnades av den amerikanska biblioteksföreningen, vittnade 
Mrs Sanders, en bibliotekarie från ett bibliotek i Rhode Island, om den stora betydelsen med 
öppna bokhyllor för alla biblioteksbesökare. I tio års tid hade hon prövat detta system och 
kunde dra slutsatsen att intresset för biblioteket därmed hade ökat. Detta rörde sig emellertid 
om ett litet bibliotek, men redan 1890 genomförde man även det nya systemet på ett av de 
större biblioteken, Cleveland’s Public Library. Fördelarna med det nya systemet spreds snabbt 
och det tog inte lång tid förrän de flesta bibliotek hade tagit efter detta. 23 Efter det att den nya 
principen med ”öppna hyllor” slagit igenom i USA, dröjde det inte länge förrän denna även 
började debatteras i England. Även om motståndet från början var stort, tog det inte lång tid 
förrän det nya systemet trängde undan det gamla. De engelska bibliotekarierna framhöll 
emellertid, att de vidtagit en del förbättringar när de tillämpade den amerikanska idén för att 
”motverka de med metoden förenade olägenheterna”. 24  
 
Eftersom det amerikanska systemet haft stort inflytande på biblioteksväsendets tillkomst i 
såväl Danmark som Norge, hade man i de båda länderna vid mitten av 1910-talet infört 
”öppna hyllor” på flertalet både större och mindre bibliotek. I Sverige hade man vid denna tid 
börjat införa ”öppna hyllor” och enligt Fredrik Hjelmqvist fanns det i Stockholm fyra 
bibliotek med det nya systemet. Utanför huvudstaden hade Falu allmänna bibliotek, 
Kristianstads stadsbibliotek samt Malmö och Göteborgs barn- och ungdomsbibliotek infört 
”öppna hyllor”. 25 Gustav Vasa församlingsbibliotek blev, tack vare Valfrid Palmgren, 
Stockholms första moderna folkbibliotek med kortkatalog, öppna hyllor och stor 
barnverksamhet. Detta skedde på 1910-talet. 26 
 
Enligt Fredrik Hjelmqvist hade systemet med ”öppna hyllor” visat sig vara positivt under de 
knappt trettio år som förflutit sedan frågan tagits upp för första gången i bibliotekskretsar. 
Genom de ”öppna hyllorna” sammanförs biblioteksbesökaren mer direkt med böckerna och 
de ger en större garanti för att han eller hon skall få den bok som önskas. Man kan dessutom 
se att ett allmänt tillträde till bokhyllorna har stor inverkan på utlåningens karaktär. 27 Annars 
var det delade uppfattningar om det nya systemet. 
 

                                                
22 Hjelmqvist, F., ”Öppna Hyllor”. Inledningsföredrag vid S.A.B:s andra Årsmöte. I Biblioteksbladet Årg. I: 
1916, Häfte 5, s. 195. 
23 Ibid, s. 195 ff. 
24 Ibid, s. 196. 
25 Ibid, s. 196. 
26 Myrstener, M., På väg mot ett stadsbibliotek, 1998, s. 11 
27 Hjelmqvist, F., ”Öppna Hyllor”. Inledningsföredrag vid S.A.B:s andra Årsmöte. I Biblioteksbladet Årg. I: 
1916, Häfte 5, s. 197-198 
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3.2.2  Tyskland 
 
Modern folkbiblioteksverksamhet började i Tyskland i och med Bücherhallenbewegung på 
1890-talet. Detta var den tyska motparten till den något tidigare public libraryrörelsen i USA, 
men det var också denna som givit inspiration till Bücherhallenbewegung. 28 Två stora 
förespråkare för rörelsens idéer var universitetsprofessorn från Wien, Eduard Reyer, som 
under år 1882 hade arbetat flera månader i Boston Public Library samt en bibliotekarie från 
Kiel vid namn Constantin Nörrenberg.29 I det verk som blev rörelsens manifest, författat 1895 
av Constantin Nörrenberg, formulerades syftet med biblioteksverksamheten, nämligen att den 
främsta uppgiften var pedagogisk och att biblioteket skulle komplettera den offentliga 
skolverksamheten. Biblioteksverksamheten skulle vara kostnadsfri och öppen för alla 
samhällsklasser. Öppettiderna skulle anpassas så att biblioteket blev lättillgängligt. Lokalen 
skulle vara välutrustad och boksamlingen skulle innehålla material på olika utbildningsnivåer 
och olika ämnen skulle vara representerade. Biblioteksbesökarna skulle mötas av utbildad 
personal och allt skulle finansieras av allmänna medel. Det dröjde emellertid inte länge förrän 
en debatt fördes över teori och praxis, som innefattade aspekter på biblioteksarbetet. 
Bücherhallenbewegung splittrades därmed i två olika läger, Alte Richtung och Neue 
Richtung, där företrädarna för båda sidor ansåg sig ha rätt. Denna debatt, som pågick 1910-33 
och som avslutades av nazisterna, fick namnet Richtungstreit. 30 Omkring år 1933 hade den 
tyska allmänna biblioteksverksamheten utvecklat två olika filosofier med olika åsikter på de 
flesta aspekter inom biblioteksverksamheten. 31  
 
Richtungstreit dominerade den tyska folkbiblioteksverksamheten och fokuserade på den 
grundläggande frågan om vad som var syftet med den allmänna biblioteksverksamheten. Det 
fanns två olika riktningar: Alte Richtung, som företräddes av Erwin Ackerknecht, Eugen Sulz 
och Paul Ladewig och Neue Richtung som företräddes av Walter Hofmann. Företrädarna för 
de olika riktningarna närmade sig biblioteksfrågorna utifrån olika perspektiv. Man var oense 
om punkter som bibliotekets boksamling, dess utbildningsmål, i vilken utsträckning läsaren 
skulle rådgivas, definitionen av god litteratur och vilka grupper som skulle omfattas av 
bibliotekets service. Det rörde sig om två olika filosofiska traditioner. Förespråkarna för Alte 
Richtung hade England och USA med idén om Public Libraries som förebilder för 
biblioteksverksamheten, medan Hofmann var en tysk idealist. 32 År 1912 hade Paul Ladewig, 
en stor förespråkare för Bücherhallenbewegung publicerat verket Politik der Bücherei, vilket 
hade en stark orientering mot public libraryidéerna. Dessa åsikter kritiserades skarpt i en 
recension av Walter Hofmann. Mot denna kritik svarade sedan en grupp bibliotekarier 
däribland Constantin Nörrenberg och Erwin Ackerknecht. Det var detta som utlöste 
Richtungstreit. Speciellt i Österrike fann Hofmann övertygade anhängare. 33  
 
I och med att Nörrenbergs idéer var utgångspunkten för både Alte och Neue Richtung, var de 
båda riktningarna i grund och botten eniga om att det huvudsakliga syftet med den allmänna 
biblioteksverksamheten var pedagogiskt. Inom de båda grupperna definierade man emellertid 
utbildning olika. Hofmann betonade resultatet och såg utbildning som en produkt. Denna 

                                                
28 Stieg, M., ”The Richtungstreit: The Philosophy of Public Librarianship in Germany before 1933.” I Libraries 
and culture. Vol. 21. 1986, Nr 2, s. 261 
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31 Ibid, s. 271 
32 Ibid, s. 261 f 
33 Leitner, G. och Pascher, F., Aufgaben, Organisation und Verwaltung Öffentlicher Bibliotheken, 2001, s. 46 
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kunde endast äga rum när bibliotekarien fungerade som ett slags mellanhand. Det centrala för 
Alte Richtung var att de ansåg att det främsta målet för utbildning var att individen skulle ha 
möjlighet att bli en hel människa. Företrädarna för denna riktning menade att utbildning 
kunde hjälpa en människa att bli rationell och målinriktad och att utöka sin erfarenhet. De 
betonade processen och individen var inget passivt objekt, utan först när en läsare visade aktiv 
respons på en bok, kunde utbildning äga rum. Alte Richtung värnade om individen, medan 
detta var ett skällsord för Neue Richtung. 34 
 
På frågan om vem biblioteket skulle ge service åt, hade de båda riktningarna samma svar, 
nämligen: alla, och båda var eniga om att det var viktigt att nå ut till arbetarklassen, så att 
biblioteket inte blev en inrättning för borgarklassen.  Nu var innerbörden av svaret olika för 
de två grupperna. Medan Hofmann menade att biblioteket skulle koncentrera sig på alla dem 
som var mottagliga och uppskattade böcker, menade Alte Richtung verkligen alla och inte 
enbart de som var mottagliga. 35 
 
De båda riktningarna var eniga om att biblioteket skulle tillhandahålla god litteratur, ett arv 
från deras gemensamma ursprung i Bücherhallenbewegung. Vad de var oeniga om var 
huruvida biblioteket endast skulle ha god litteratur eller om det var passande att det även 
fanns underhållningslitteratur. Hofmann menade att biblioteket måste bestämma sig för 
underhållning, som inte ledde någonstans, eller utbildning. För Hofmann, som förespråkade 
finkultur, var valet enkelt. Förespråkarna för Alte Richtung menade emellertid att om inte den 
stora massan hittade den litteratur de ville ha på biblioteket, skulle de inte använda dess 
tjänster. Frågan om Schundliteratur, det vill säga skräplitteratur, var central i denna 
Richtungstreit. Hörde denna slags litteratur hemma på de allmänna biblioteken? Neue 
Richtung svarade nej på denna fråga medan Alte Richtung svarade ja. Båda riktningarna höll 
med om att detta var litteratur utan litterärt värde, men de var oeniga om vilken skada denna 
innebar. Alte Richtung var inte speciellt positiv till denna sorts litteratur men de kunde 
acceptera den, till skillnad från Neue Richtung. Företrädarna för Alte Richtung menade att det 
var bättre att överhuvudtaget läsa något än att inte läsa alls, och de var övertygade om att en 
läsare av skräplitteratur kunde utvecklas till att läsa något bättre. För Neue Richtung fanns det 
ingen gradering, antingen hade ett verk ett estetiskt värde eller ej. 36  
 
Hofmann menade att läsaren och bibliotekets boksamling var två olika system i växelverkan. 
Bibliotekarien fungerade som en kontakt mellan dessa båda system. Den personliga kontakten 
mellan läsare och bibliotekarie betonades och denna möjliggjorde det för läsaren att utbildas. 
Han var till och med emot kataloger som informerade läsaren om vilka böcker biblioteket 
hade. Alte Richtung menade emellertid att den allmänna skolan redan stod för läraraktig 
rådgivning och att biblioteket nödvändigtvis inte behövde se det som sin uppgift att kopiera 
detta beteende. De tryckte mindre på de allmänna bibliotekens pedagogiska syfte och menade 
att det var viktigare att ge service åt alla läsare. Hofmann gick till och med så långt att han 
införde avgifter i syfte att avskräcka läsarna från att använda biblioteket på ett opassande sätt. 
Han trodde att en läsare som läste mycket, säkert läste underhållningslitteratur. För att få bukt 
med detta satte han en gräns att en läsare inte fick låna mer än fyra fackböcker och två 
romaner varje månad. Om en läsare ville låna något utöver denna kvot, var han eller hon 
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tvungen att betala en avgift för dessa böcker. Alte Richtung ställde sig emellertid frågande till 
alla slags avgifter. 37 
 
Det offentliga biblioteket under Weimarrepubliken var inte i så hög grad ett servicebibliotek, 
utan snarare ett bildningsbibliotek, vilket medförde att dess bibliotekarier var eniga om hur 
oanvändbart ett system med öppna hyllor var för bibliotekets pedagogiska syfte. 
Bibliotekarierna betonade låntagarens omyndighet vad det gällde att själv välja sina böcker 
medels fri tillgång till sortimentet och behöll därmed sin centrala roll i form av en instans, 
som inte gick att undvika om man ville låna böcker. Man skulle kunna tro att denna 
mångåriga självklara och djupt rotade pedagogiska tradition hos bibliotekarierna, skulle 
överföras till det nationalsocialistiska totalitära systemet och därmed anpassas till nya 
uppgifter. Den faktiska utvecklingen gick dock i motsatt riktning, nämligen mot 
Freihandsystemet. Engelbrecht Boese, chef för Nordweststadtbücherei i Frankfurt am Main, 
menar att Freihandbiblioteket fick sitt genombrott i Tredje Riket, något som låter som ett 
paradoxalt fenomen. Det kan tyckas svårt att förklara att ett utlåningssystem med förebild i 
det amerikanska Public Librarysystemet, som förknippas med en demokratisk biblioteksform, 
fick ett uppsving i en så totalitär stat som Tredje Riket. Medan, framför allt inom 
ungdomsarbetet, bibliotekets pedagogiska anspråk alltmer hamnade i kollision med dess 
politiska uppdrag, framträdde en ny bibliotekariegeneration som tog avstånd från bibliotekets 
pedagogiska tradition.38 Naturligtvis påskyndade Tysklands demokratisering under 
efterkrigstiden spridningen av Freihandsystemet, men det egentliga genombrottet skedde 
redan under Tredje Riket, menar Boese. 39   
 
 
3.2.3  Österrike 
 
Walter Hofmanns idéer fann tidigt, redan under den första republiken som rådde 1918-1934, 
sina anhängare i Österrike. Strax före annektionen med Tyskland genomförde man i början av 
1938 omställningen till Neue Richtung eller das Leipziger System inom Wiener Städtischen 
Büchereien. Det slutgiltiga genombrottet för Hofmanns biblioteksideologi kom i och med att 
Hans Ruppe blev chef för Städtische Büchereien. Folkbibliotekarierna undervisades i en 
litteraturpolitik som hade som mål att utbilda en läseelit och public libraryidéerna avvisades 
helt. Walter Hofmanns idéer stötte i Österrike på fruktbar jord. Under den 
nationalsocialistiska eran utbildades en hel generation bibliotekarier i Hofmanns sinne. 40 
Under de första årtiondena efter krigsslutet 1945 satt anhängare till Neue Richtung på ledande 
positioner inom det österrikiska folkbiblioteksväsendet, vilket medförde ett massivt stöd för 
kampanjen mot ”Schmutz und Schund”, det vill säga smuts och smörja. Med uttrycket 
åsyftades underhållningslitteraturen, det vill säga det som ansågs vara dålig litteratur. Denna 
kampanj bedrevs på politisk nivå av ministeriet för undervisning. Bildningsbibliotekets 
koncept tycktes passa väl in i tiden.41  
 
För Hofmann kom inte ett Freihandsystem i fråga, eftersom endast ett Thekenbücherei kan 
garantera kvalitet i biblioteksarbetet. I det rådgivande mötet mellan bibliotekarie och läsare 
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såg han nyckeln till framgångsrik bibliotekspolitik. Rudolf Müller, som var chef för Wiener 
Städtische Bücherein 1949-1970, var anhängare av Hofmanns idéer både vad beträffar inköp 
av litteratur och strukturering av bibliotekssystemet. 42 
 
Detta litteraturpedagogiska engagemang levde kvar ända in i våra dagar. Först under 
sjuttiotalet utvecklades något av en nyorientering i och med att det kom en ny generation 
bibliotekarier i ledande positioner, för vilka bildningsbibliotekets litteraturpedagogiska mål 
inte var så betydelsefulla och läsarens myndighet en självklarhet. År 1970 blev Franz Pascher 
ny bibliotekschef i Wien och i och med detta skifte gick utvecklingen successivt åt ett annat 
håll. 43 
 
 
4 Samhällssystemets påverkan 
 
Detta kapitel handlar om hur samhällssystemet haft påverkan på biblioteksväsendets framväxt 
och inleds med en historisk genomgång av biblioteken under de olika samhällssystemen från 
slutet av 1800-talet: de tidiga biblioteken, det röda Wien och arbetarbiblioteken, biblioteken 
mellan 1934 och 1945, biblioteken efter 1945. Därefter följer en redogörelse för övergången 
från slutna till öppna hyllor. Vidare går jag in på det österrikiska samhällets struktur, staden 
Wiens förvaltningsorganisation och biblioteksstrukturen i Österrike och Wien. Kapitlet 
fortsätter med en redogörelse för bibliotekens rättsliga situation, en presentation av 
Büchereiverband Österreichs samt en redogörelse för hur besluten inom 
biblioteksorganisationen fattas. Till slut följer en genomgång av hur bibliotekarieutbildningen 
i Österrike är uppbyggd. 
 
 
4.1 Samhällssystemets påverkan på biblioteksväsendets framväxt 
 
4.1.1  De tidiga biblioteken 
 
I Österrike fanns det tidigt betydande personligheter som verkade för förbättring av 
folkbildningen och upprättande av folkbibliotek. Ett namn som går tillbaka ända till 1700-
talet är Ferdinand Kindermann. Från första hälften av 1800-talet nämns Bernard Bolzano som 
en av de mest betydelsefulla gestalterna. 44 
 
Biblioteksarbete i kommunal regi har inte någon lång tradition i Österrike. I de anglosaxiska 
och de skandinaviska länderna, men även i vissa tyska storstäder, fanns det redan vid slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet public libraries med litteraturförsörjning för den breda 
massan. I Österrike finns folkbibliotekens rötter i folkbildningsrörelsen, som var organiserad i 
föreningar. 45   
 
Vid slutet av 1800-talet uppstod i vissa områden i Österrike folkbildningsföreningar, som 
grundade egna bibliotek. Under 1890-talet utmärkte sig biblioteksarbetet i Wien, där olika 
föreningar som Wiener Volksbildungsverein, der Katolische Bibliotheks- und Leseverein 
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och Sozialdemokratische Arbeiterbüchereien verkade. 46 1887 grundades Wiener 
Volksbildungsverein som fram till 1914 skapade ett bibliotekssystem med 27 filialer, som 
årligen uppnådde två miljoner utlån. Föreningen bedrev även garnisonsbibliotek, 
fängelsebibliotek, sjukhusbibliotek lärlingsbibliotek och en läsehall i Ottakring, det vill säga 
sextonde Bezirk.47  
 
Den största betydelsen fick Verein Zentralbibliothek som grundades 1897 av 
universitetsprofessorn Eduard Reyer och fanns kvar till 1980. På Reyers initiativ uppstod inte 
bara ett stort centralbibliotek i staden utan även 20 filialer samt ett medicinskt 
studentbibliotek, ett centralbibliotek för blinda, ett musikbibliotek och en juridisk avdelning. 
48 1911 stod Verein Zentralbibliothek som huvudman för ett centralbibliotek och 24 
filialbibliotek i Wien, vilka tillsammans hade 3,5 miljoner utlån. Att man införde en avgift 
gjorde det möjligt att anställa bibliotekarier, vilket i sin tur innebar en första ansats till en 
professionalisering av biblioteksarbetet. Verein Zentralbibliothek uppskattades för sitt 
vetenskapliga bokbestånd och införde ett så kallat Ringleihsystem, det vill säga ett 
fjärrlånsystem. 49 På grund av ett ekonomiskt stöd från staden Wien och sina avgiftsintäkter 
kunde Verein Zentralbibliothek finansiera sin verksamhet. Under Nazitiden övergick Verein 
Zentralbibliothek liksom alla övriga offentliga bibliotek i en organisation vid namn Kraft 
durch Freude. 1945 återupprättades föreningen men eftersom staden Wien nu hade egna 
Städtische Büchereien att förvalta, krympte det ekonomiska stödet undan för undan och 
filialerna stängdes. Den sista filialen inom Verein Zentralbibliothek fanns kvar till 1978 och 
låg centralt i första Bezirk. Den liknade ett museum med sitt historiska bestånd, i avsaknad av 
finansiella medel för nyinköp av litteratur. Den liberale universitetsprofessorn Eduard Reyer 
hade under en Amerikaresa kommit i kontakt med public libraries där och förordade 
Freihandsystemet. Verein Zentralbibliothek bedrev emellertid en avgiftsbelagd 
biblioteksverksamhet. 50 
 
Som en reaktion mot all folkbildningssträvan bildades 1909 der Katholische Bibliotheks- und 
Leseverein, vars eftersträvan var att stärka den katolska tros- och sedeläran.51 Efter 
sekelskiftet förfogade Wien över ett av de mest betydelsefulla folkbiblioteksnäten på 
kontinenten. Första världskriget avbröt emellertid denna framgångsrika och blomstrande 
utveckling. Efter 1918 hade föreningarna på grund av det kärva ekonomiska läget svårigheter 
att fortsätta med biblioteksarbetet i samma omfång. Arbetarbiblioteken nådde emellertid stor 
framgång. 1928 grundades der Borromäus- Verein, vilket medförde att det katolska 
biblioteksarbetet fick en ny basis. 52 
 
Büchereien Wien har sitt ursprung i arbetarbiblioteken. Ett markant antal av dagens 
folkbibliotek i Wien härstammar från arbetarbiblioteken som grundades under 
mellankrigstiden. Dessa hade det socialdemokratiska partiet som sin huvudman. 
Biblioteksarbetet utövades frivilligt det vill säga ehrenamtlich. Bibliotekarierna betraktade sin 
tjänstgöring som en del av sitt politiska engagemang. 53 Det fanns arbetarbibliotek ända sedan 
arbetarrörelsens begynnelse omkring år 1860, men först omkring 1910, då socialdemokratin 
hade omvandlats till ett parti för den stora massan, blev dessa bibliotek en bred institution för 
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folkbildning. Bildning hade från början en stor betydelse för arbetarrörelsen och 
arbetarbibliotekens mål bestod däri, att uppfostra arbetaren till en världsmedborgare och aktiv 
läsare, som kunde bedöma verkligheten utifrån en bas av sina socialistiska insikter. Under den 
första republiken i Österrike, 1918-1934, utvecklades arbetarbiblioteken till en utbredd och 
effektiv biblioteksorganisation. I början av 1930-talet, då utvecklingen nådde sin höjdpunkt, 
lånade Wiens arbetarbibliotek ut omkring tre miljoner böcker per år.54 År 1932 fanns det i 
Wien 53 lokaler, i vilka arbetarbibliotek hade sin verksamhet. Situationen var annorlunda i 
provinserna, där socialdemokraternas kamp för folkbildning inte alls hade samma framgång. 
55 I Wien inrättades en egen bibliotekskommission med Josef Luitpold Stern (1886-1966) som 
ledare. Han räknas som organisatör för det socialdemokratiska arbetarbiblioteksväsendet och 
författade en handbok för arbetarbibliotekarier. 56 Att arbetarbiblioteken i Wien under den 
första republiken 1918-34 utgjorde en stor betydelse för den kulturella utvecklingen, är sedan 
lång tid tillbaka konstaterat i österrikisk kulturhistoria. 57 Även arbetarbibliotekens 
verksamhet var avgiftsbelagd. 58 
 
 
4.1.2  ”Das Rote Wien” - Det röda Wien och 

arbetarbiblioteken 
 
Efter första världskriget var Wien en stad i nöd med hög inflation, hög arbetslöshet och 
hungersnöd. Ett nytt samhällsskikt, arbetarklassen, fick betydande inflytande över 
stadsförvaltningen i staden. År 1919, då SDAP det vill säga die Sozialdemokratische 
Arbeiterpartei fick över femtio procent av rösterna, var Wien den första miljonstaden med 
socialdemokratisk majoritet. 59 Vid denna tidpunkt var republiken Österrike inte ens ett år 
gammal. Under ”Det Röda Wien” (”Das Rote Wien”), som man kallar denna 
socialdemokratiska era 1919-1934, genomfördes otaliga byggnadsprogram, vilket också 
möjliggjorde att ett stort antal bibliotek upprättades.  Från 1923 till 1934 byggde den 
socialdemokratiska kommunförvaltningen, Gemeindeverwaltung, cirka 60 000 moderna 
billiga lägenheter i stora bostadshus, Gemeindebauten. Dessa byggnader, som bildade ett nytt 
element i Wiens stadsbild, upprättades i huvudsak i de områden där bostadbristen var som 
störst och där arbetarklassen var högt representerad. De byggdes i en enkel och osmyckad 
byggnadsstil. Till en början var lägenheterna små. I och med en bättre ekonomisk konjunktur i 
landet, omkring år 1926, byggdes allt större lägenheter. De skulle alla ha en egen hall för att 
man inte skulle komma direkt in i köket som tidigare var brukligt, en vattenledning och en 
egen toalett. Det skulle vara tillräckligt med luft och ljus för att främja invånarnas välfärd. I 
varje område fanns innergårdar med trädgårdsliknande grönområden, där de vuxna kunde 
skapa kontakt och barnen kunde leka med varandra. 60 Ungefär en tiondel av Wiens 
befolkning bodde i dessa hus, som med sina stora väl inneslutna innergårdar och noga 
planerad infrastruktur utgjorde en idealisk plats för att uppnå sitt syfte. Helt i anda med 
socialdemokraternas socialprogram fanns olika välfärdsinrättningar med allt man behövde: 
affärer, tvätteri, daghem, bad, vårdcentral, bibliotek, restauranger och så vidare. Denna slutna 
struktur utgjorde en stat i staten och skulle avskärma innevånarna från det förkastade 
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borgerliga samhället. Partiet skulle vara ett slags beskyddare över den enskildes liv i och med 
att det ständigt var närvarande, gav trygghet, säkerhet, makt och garanterade en ljusnande 
kollektiv framtid. 61 Det förekom att kända arkitekter från denna tid exempelvis Adolf Loos, 
Josef Hoffmann och Otto Wagner medverkade i dessa byggnadsprojekt. Den mest kända 
kommunala bostadsanläggningen är Karl-Marx-Hof i Heiligenstadt, som bakom sin 
fästningslika fasad rymde 1325 lägenheter. Politiska motståndare hävdade att 
socialdemokraterna medvetet gav bostadsanläggningarna denna fästningskaraktär, så att de 
kunde utgöra baser för ett eventuellt inbördeskrig. Även om inte detta var fallet, utgjorde 
faktiskt vissa av dessa anläggningar en fästning för arbetarna år 1934 under inbördeskriget, 
det så kallade Bürgerkrig. 62 
 
Framför allt i de nyupprättade Gemeindebauten skapade man attraktiva arbetarbibliotek i 
arkitektoniskt tilltalade lokaler. Dessa byggdes av Gemeinde Wien och ställdes till förfogande 
åt det socialdemokratiska partiet, som drev biblioteksverksamheten och tillhandahöll litteratur 
och organisatorisk kunskap. Personalen arbetade oavlönat. 63 Arbetarbibliotekstraditionen 
byggde på biblioteksfilosofin att biblioteket skulle vara på plats för invånarna och 
tillfredsställa deras behov i närmiljö. Människorna skulle kunna identifiera sig med sitt 
bibliotek och få en personlig relation med sin bibliotekarie. 64 Uttryckt på Wienerisch, den 
dialekt som talas i Wien, skulle biblioteket vara till för ”das Grätzl”, alltså för medborgaren i 
den lokala miljön. Man skulle kunna nå det till fots, barn och ungdomar skulle ensamma 
kunna gå dit utan att hotas av stadstrafiken. Det före detta arbetarbiblioteket på Rabengasse, 
som behandlas i denna magisteruppsats är exempel på ett sådant bibliotek, som ligger i 
anslutning till bostadsområdet Rabenhof, vilket upprättades av Gemeinde Wien 1927-1928 
under den socialdemokratiska eran.  
 
Det tydliga sambandet från ”Det Röda Wien” mellan bibliotekspolitik och socialpolitik, 
mellan bibliotekskultur och de stora bostadsanläggningarna hade länge sin giltighet i Wien. 
Det förblev en förpliktelse för stadsförvaltningen att hjälpa de lågavlönade till en fördelaktig 
bostad. Mellan 1945 och 1975 byggdes cirka 150 000 lägenheter av Gemeinde Wien, vilket är 
relativt mycket i jämförelse med andra västeuropeiska städer. I dessa bostadshusanläggningar 
uppstod också bibliotek. De tidigare arbetarbiblioteken förvandlades till Städtische 
Büchereien, som var tillgängliga för alla. Kommunaliseringen av biblioteken, som den 
austrofascistiska regimen tog initiativ till 1936, men som sedan genomfördes fullt ut av den 
nationalsocialistiska regimen, annullerades inte efter kriget 1945. Till skillnad från 
arbetarbiblioteken fick Städtische Büchereien bibliotekarier som var hauptberuflich.  
Trots dessa förändringar behöll den gamla arbetarbibliotekstraditionen sin kraft och dess 
starka pedagogiska orientering präglade länge biblioteksväsendet. 65 1945 hade det 
socialdemokratiska partiet kunnat kräva att få tillbaka sina beslagtagna arbetarbibliotek, vilket 
inte skedde på grund av finansiella skäl. Därmed förblev de en kommunal inrättning inom 
staden Wien och återuppbyggdes i den andan. 66  
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4.1.3  Biblioteken mellan 1934 och 1945 
 
I österrikisk historia talar man om två fascistiska regimer: den austrofascistiska 1934-1938 
och den nationalsocialistiska 1938-1945, vilket även betydde två faser av förtryck för 
arbetarbiblioteken.  
 
Inbördeskriget, det s.k. Bürgerkrieg mellan socialdemokrater och den sittande regeringen i 
februari 1934, ledde till slutet för den socialdemokratiska eran. I femton år hade de styrt 
stadsförvaltningen. År 1934, efter krossandet av februarirevolten och eliminerandet av 
demokratin, konfiskerades arbetarbiblioteken i Wien och alla 53 filialerna, förbundna med en 
central, stängdes. Efter rensningar och omorganisation öppnade de endast efter några månader 
åter sina portar under benämningen ”Verein Arbeiterbüchereien”. 67 Det socialdemokratiska 
arbetarpartiet och alla trycksaker som främjades av partiet förbjöds. Detta medförde en 
auktoritär bibliotekspolitik och en omfattande rensning av bibliotek i hela landet. Flertalet 
socialdemokratiska bibliotek, som existerade som föreningar, upplöstes.  Från 1935 blev 
nationalbiblioteket i Wien den största förvaringsplatsen för utgallrad litteratur från hundratals 
bibliotek i hela Österrike.68 Här samlades även skrifter av det nationalsocialistiska partiet 
NSDAP, som blivit förbjudet 1933. Dessa rensningsaktioner mellan 1934 och 1938 var endast 
ett preludium, som visade hur en auktoritär stat handskas med icke önskade böcker, ty värre 
blev det i och med Tysklands annektering av Österrike 1938. 69  
 
Wiener Städtischen Büchereien uppstod, som ovan nämnts, ur de beslagtagna 
arbetarbiblioteken. Den officiellla beteckningen för biblioteken var enligt följande 70:  

• 1934-1936  Verein Wiener Arbeiterbüchereien 
• 1936-1938 Arbeiterbüchereien der Stadt Wien 
• Från och med 1938 Wiener Städtische Büchereien eller Städtische Büchereien 

 
Från och med 1999 är den officiella benämningen Büchereien Wien 

 
 

4.1.4  Biblioteken efter 1945 
 
Trots den materiella katastrofsituation, som Wien befann sig i efter kriget, upplevde staden 
dock redan i april 1945 en entusiastisk nystart inom det kulturella området. Biografer, teatrar 
och operahus återupptog sina program.71 Den första maj skulle stadsoperan ha sin första 
föreställning efter kriget. Eftersom byggnaden inte var intakt på grund av krigsskador, fick 
folkoperans scen användas istället. Även folkbibliotekens kulturarbete hade stor betydelse för 
efterkrigstidens kulturella utveckling. 72 
 
Folkbiblioteken i Wien utgjorde emellertid i april 1945 en dekadent bild. Det täta och 
omfattande biblioteksnät som arbetarbiblioteken hade utgjort, hade inom loppet av en 
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tioårsperiod krympt till endast 23 filialer. Rensningsaktionerna som hade genomförts av två 
fascistiska regimer, hade en förödande effekt på bokbeståndet; en stor del av beståndet var 
obrukbart och det fanns ingen hjälp att få på grund av att förlagsproduktionen låg nere och att 
det var brist på papper. Därtill kommer att många filialer befann sig i ett så dåligt tillstånd på 
grund av kriget, att det vid första anblick inte fanns en tanke på att de åter kunde användas 
som bibliotek. Det krävdes stora reparationer. 73 I åtta lokaler var krigsskadorna så omfattande 
att dessa inte längre kunde brukas, utan det var nödvändigt att upplösa biblioteksarbetet där. 74 
Det mest angelägna arbetet var att försöka att åter öppna upp de filialer man kunde och att 
rensa bokbeståndet i dessa från nationalsocialistisk litteratur. Nästan 40 procent av beståndet i 
de olika filialerna bestod av litteratur med nationalsocialistiskt innehåll. De första filialerna 
som öppnade kunde från och med den 1 maj 1945 åter låna ut böcker. 75 Denna 
”Entnazifizierung” det vill säga rensning av nationalsocialistisk litteratur, vilket naturligtvis 
var ett mycket omfattande arbete, påbörjades direkt efter krigsslutet. I en rapport, daterad den 
3 mars 1947, från centralen för Städtische Büchereien meddelas att samtliga bibliotek nu är 
rena från nationalsocialistisk litteratur, med få undantag i de fall där vissa läsare har 
försummat att lämna tillbaka sina lånade böcker. 76 Personalsituationen påverkades också. 
Även om de flesta biblioteksanställda, som sympatiserat med nationalsocialisterna, självmant 
höll sig borta från sin tjänst efter krigsslutet, var det nödvändigt att kontrollera all personal. 77 
  
Rensningen av nationalsocialistisk litteratur i biblioteken skedde efter så kallade spärrlistor. 
Eftersom det var så svårt att skaffa fram ny litteratur till de olika filialerna, kunde man inte 
avlägsna alla böcker som innehöll fascistiska textavsnitt. Detta gällde framför allt 
facklitteratur. Det klistrades då in en upplysande papperslapp i dessa tvivelaktiga verk, så att 
läsaren skulle vara uppmärksam. Följande text stod att läsa på denna lapp: 78 

 
I denna fackbok har avsnitt infogats, som knappast berör ämnet och som endast kan förklaras utifrån den 
gångna epokens krav på totalitet. Med hänsyn till bristen på fackbokslitteratur, måste vi be läsaren att bortse 
från dessa textavsnitt. (Översättning från originaltexten av uppsatsförfattaren) 

 
I och med den stora bristen på litteratur på biblioteken var man tvungen att försöka finna olika 
lösningar på hur man skulle fylla dessa luckor. I april 1945 uppmanades befolkningen i Wien 
genom affischer till att skänka böcker och att anmäla befintligt bokbestånd i lägenheter som 
stod tomma efter nationalsocialister som flytt fältet. Dessa böcker kunde då samlas in, gås 
igenom och ställas till allmänhetens förfogande. På detta sätt kunde man fram till augusti 
1945 få tag på ungefär 50 000 band. 79 Bland materialet i Archiv der Büchereien Wien 
återfinns flertalet noteringar angående gåvor från olika föreningar runtom i världen, som skall 
användas till anskaffning av ny litteratur för återuppbyggnad av biblioteken i Wien. En 
skrivelse från österrikiska Gruntvigsällskapet, daterad den 8 november 1948, till centralen för 
Städtische Büchereien behandlar ämnet bokförvärv genom en gåva från kommittén för 
kulturell återuppbyggnad i Stockholm. Dessa böcker skulle fördelas så rättvist som möjligt, så 
att så många läsare som möjligt i Wiener Städtischen Büchereien fick ta del av dem. 80 Två 
fascistiska regimer hade inte bara förstört bokbeståndet på de offentliga biblioteken. De hade 
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även haft stor inverkan på landets litteraturproduktion. En stor del av både den tyskspråkiga 
och utländska samtida världslitteraturen var försvunnen från bokmarknaden. 81 
 
I syfte att få en bättre budget och därmed bättre förutsättningar i ett spänt läge för Städtische 
Büchereien, införde den dåvarande chefen Albert Mitringer från och med den 1 oktober 1945 
en månadsavgift för biblioteksanvändarna. Först efter att ha betalat denna avgift, som skulle 
erläggas på nytt varje månad, fick låntagaren tillgång till beståndet. Vid varje utlån skulle 
dessutom en avgift betalas. 82  

 
 

4.1.5  Från Thekenbücherei till Freihandbücherei 
 
Ända sedan förra sekelskiftet, då det grundades folkbibliotek i det mellaneuropeiska området, 
har dessa tagit upp kampen mot ”Schmutz und Schund”, alltså ”skräplitteraturen”. Man kan 
hävda att anledningen till att biblioteken fick sitt fäste var en reaktion mot kolportagekulturen. 
Detta litteraturpedagogiska engagemang levde kvar ända in i våra dagar. I Wien skedde en 
uppluckring först någon gång på 1970-talet. Detta kan man lägga märke till om man iakttar 
hur biblioteken gestaltades. De offentliga biblioteken drevs till en början i form av 
Thekenbücherei. Ett Thekenbücherei isolerade användaren från hyllorna. Först över ett 
rådgivande och pedagogiskt samtal med bibliotekarien lämnades en bok ut. Bibliotekarien 
bakom disken tog emot läsarens önskningar och hämtade de efterfrågade böckerna. Med hjälp 
av ett ”Leseheft”, ett slags läsehäfte där alla lån fylldes i, kunde såväl bibliotekarien som 
användaren följa varje steg i den senares litterära utveckling. Bibliotekariens stora uppgift låg 
därmed i att hjälpa den enskilde läsaren med att utvecklas litterärt och göra den samtida 
kulturen tillgänglig för honom eller henne. Folkbiblioteken i Wien hade kvar sina ”Leseheft” 
fram till 1980.83 När de försvann lär vissa Wienare ha saknat dem.  Bibliotekarien hade ett 
tämligen stort inflytande. Om en läsare ville låna t.ex. ett mickey mouse häfte, var han även 
tvungen att låna en bok. 84 
 
Efter andra världskriget infördes raskt modellen Freihandbücherei i Västtyskland under 
inflytande av de västallierade i deras krav på utveckling av demokratiska strukturer i landet. I 
Österrike gick utvecklingen långsammare, eftersom man först anknöt till traditionen före 
1934. 85 De sista biblioteken av modell Thekenbücherei byggdes samtidigt i Wien som de 
sista stängdes i München. Det fanns framför allt ideologiska orsaker till detta. Biblioteken var 
en målinriktad bildningsinstitution i arbetarrörelsens ideologi, i vilken modell Thekenbücherei 
ingick. Efter andra världskriget 1945 återupprättades Wiener Städtischen Büchereien i 
arbetarbibliotekstraditionens anda och drevs därmed konsekvent som Thekenbüchereien. De 
gamla arbetarbibliotekarierna kom tillbaka till sina poster och fortsatte med samma ideologi 
och bildningspolitik. Naturligtvis blev de så småningom omkörda av tiden, eftersom detta 
synsätt ansågs föråldrat. 86 
 
Redan 1949 diskuterade man införandet av Freihandbücherei på prov i vissa filialer. Fram till 
dess var sådana sällsynta i Mellaneuropa, men sedan långt tillbaka vanliga i Amerika och 
Skandinavien. I början var man orolig att böcker skulle försvinna, eftersom man menade att 
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en sådan biblioteksform förutsatte en mycket disciplinerad läspublik. En anledning till att 
komma igång med övergången, som togs fram i detta sammanhang, var den konkurrens det 
innebar för Städtische Büchereien att de allierade sedan 1946 drev olika bibliotek i Wien. 
Amerikanarna skulle nu bygga om ett bibliotek till ett modernt Freihandbücherei, vilket 
naturligtvis innebar konkurrens. 87 I en rapport skriven i januari 1950 till direktionen för 
Wiener Städtischen Büchereien kunde man läsa om utvärderingen av ett försök av detta nya 
system i en filial i 22:a Bezirk. Där stod det att införandet av Freihandbücherei hade gått bra. 
Det blev inga direkta förluster av böcker och den självständige läsaren välkomnade 
möjligheten att fritt botanisera bland hyllorna och att kunna välja själv. Man kunde direkt se 
att antalet utlån av fackböcker ökade med ungefär femtio i månaden. Anmärkningsvärt var att 
50-60 procent av läsarna föredrog den gamla metoden, medan 40-50 procent gick till hyllorna 
med glädje och förtjusning över att själva kunna välja i lugn och ro.88 Senare under samma år, 
1950, skriver Rudolf Müller, dåvarande chef för Städtische Büchereien, att utlåningsformen är 
en viktig biblioteksfråga. Han pläderar för Thekenbüchereien: ”Wir halten die Ausleihe von 
der Theke aus für die derzeit geeignetste.“ Han menar att ett Freihandsystem med höga krav 
på läsaren och reducerat inflytande av bibliotekarien, är den mest eftersträvansvärda slutfasen 
inom folkbildningsutvecklingen. 89 Denna utveckling är emellertid inte att betrakta som 
utgångspunkt.  Enligt en rapport, daterad den 11 april 1958, skriver Robert Müller vidare att 
en omställning av alla Thekenbüchereien till Freihandbüchereien är planerad. Denna kan 
dock endast ske i den grad det finns för ändamålet ägnade lokaler och administrativa 
förutsättningar. 90 
 
På grund av orienteringen mot ett bibliotekssystem i form av ett filialnät bestående av små 
bibliotek, grundades länge mycket små filialer. Eftersom man genom att anlägga nya filialer 
som Thekenbüchereien sparade plats och dessutom kunde ge områden i staden, som hittills 
inte varit försedda med ett bibliotek, sin egen filial, arbetade man efter denna filosofi långt in 
på 60-talet. Bakom de ekonomiska argumenten om sparsamhet fanns också motviljan mot den 
nya formen av bibliotek, det vill säga Freihandsystem. Biblioteken skulle förbli sina gamla 
bildningsuppdrag trogna. Därför förblev Wien unikt i jämförelse med utvecklingen i 
Västeuropa i det att man behöll många Thekenbüchereien långt in på 80-talet. 91  
 
Övergången från Thekenbücherei till Freihandbücherei skedde förhållandevis sent och inte 
heller samtidigt i alla Wiens filialer. Det sista biblioteket som inrättades som nytt i form av ett 
Thekenbücherei var just filialen på Kundmanngasse i tredje Bezirk. Därefter skedde undan för 
undan en omställning av alla filialer oftast i samband med lokalbyte eller renovering. 92 Det 
var olika faktorer som påverkade när denna ägde rum, men den främsta orsaken var 
platsbristen. För att inrätta ett Freihandbücherei behövdes större lokaler och det var inte alltid 
att sådana fanns att tillgå. Övergången kunde också ske gradvis i en och samma filial, i det att 
man kanske började med någon del av biblioteket exempelvis barnavdelningen och sedan 
kunde det dröja ytterligare någon tid innan hela biblioteket blev Freihandbücherei. Det finns 
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ett ord för denna blandade form av bibliotek, nämligen Teil- Freihandbücherei. Enligt Franz 
Pascher, tidigare chef för Büchereien Wien, ville de biblioteksanställda länge ha en 
förändring, framför allt de yngre bibliotekarierna. Detta var emellertid omöjligt, eftersom 
dåtidens biblioteksledning envist höll sig kvar i den gamla ideologin. Till slut insåg man i alla 
fall att det inte gick att blunda för tidens tecken och började upprätta bibliotek av modell 
Freihandbücherei, även om dessa fortfarande var för små och bristfälliga. Det var egentligen 
först under Paschers era som bibliotekschef 1976-1998, vilken han med egna ord beskriver 
som en strategiväxling, som övergången skedde i större utsträckning. 93 Han kom utifrån, från 
ett annat sammanhang, i och med att han varit mekanikerlärling i sin ungdom och på senare år 
varit verksam inom Magistratsabteilung 13. Pascher menar själv att, det faktum att han hade 
lärt känna biblioteken utifrån en användares perspektiv och inte blivit särskilt begeistrad över 
det han såg, hade betydelse för hans agerande i egenskap av chef. Paschers mål med 
biblioteksverksamheten var enligt följande: 94  
 

• Omställning av alla filialer till Freihandsystem. Denna organiserades centralt och 
skedde oftast i samband med renoveringar och förflyttningar av 
biblioteksverksamheten, i det att mindre filialer slogs samman till större. I något 
enstaka fall ändrade filialchefen sin filial på eget initiativ till Freihandsystem utan stöd 
och hjälp uppifrån.  

• Starkare betoning på och utvidgning av sortimentet av faktaböcker. Tidigare hade 
sortimentet av skönlitteratur starkt dominerat med betoning på ”wertvolles 
Schrifttum” det vill säga god litteratur.  

• En öppning för populärlitteraturen i bibliotekssortimentet 
• En öppning för ”Non-Book-Medien” det vill säga andra medier förutom böcker, 

såsom tidskrifter, barnserietidningar, ljudkasetter, videofilmer och CD-skivor.  
 
Det tog relativt lång tid innan alla Wiens filialer hade fått Freihandsystem. Filialen på 
Pilgramgasse i femte Bezirk var den som längst hade kvar det gamla systemet i form av 
Thekenbücherei, eftersom det fanns kvar ända in på 1990-talet. Anledningen till detta var att 
man inte ville ge upp denna välfrekventerade men mycket trångbodda filial, som med ett 
bestånd på 14.531 band bedrev sin verksamhet på 59 kvadratmeter.95 Denna filial stängdes 
1995, eftersom en ny större filial på Pannaschgasse i samma Bezirk skulle slå upp sina portar 
på en yta bestående av 350 kvadratmeter. 96 
 
Det pågick ingen stor debatt i Wien vad beträffar för- och nackdelar med de olika systemen 
och huruvida man skulle införa Freihandsystemet, utan alla eventuella diskussioner, i den 
mån sådana existerade, fördes internt på lokal nivå inom biblioteksvärlden. Beslutet kom 
uppifrån och det var helt enkelt en överenskommelse mellan ledningen och den lokala filialen. 
Inte heller på denna nivå verkar det ha förekommit några större meningsskiljaktigheter. Några 
sådana finns i alla fall inte dokumenterade. Det finns olika biblioteksfacktidskrifter, som jag 
har gått igenom i syfte att kunna urskilja någon diskussion. En av dessa är ”Wiener 
Bücherbriefe” som idag heter ”Neue Wiener Bücherbriefe” och gavs alternativt ges ut av 
Städtische Büchereien Wien. Denna kom till år 1955, tio år efter det att Städtische Büchereien 
åter upprättades efter andra världskriget. Det huvudsakliga innehållet består emellertid av 
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recensioner och diskussioner om av olika litterära verk, utställningar och kulturevenemang. 
Den andra facktidskriften som jag har gått igenom är ”Erwachsenenbildung i Österreich”, 
som utgavs 1970-1995 och som tidigare gått under benämningarna ”Buch und Bücherei” 
1950-53 och ”Neue Volksbildung” 1954-1969. Ansvarig utgivare för denna var 
Bundesministerium für Unterricht, det vill säga utbildningsministeriet. Denna tidskrift 
befattar sig med, förutom diskussioner och recensioner som rör olika litterära verk, olika 
folkbildningsfrågor däribland folkbiblioteksfrågor. Jag har inte stött på någon diskussion som 
berör olika utlåningsformer.  
 
För att spåra eventuellt förekommande diskussioner i samband med omställningen från 
Thekensystem till Freihandsystem skulle därmed det enda tillvägagångssättet vara att tala med 
de bibliotekarier som var med när den skedde. En så stor förändring kan knappast ha gått 
spårlöst förbi. En bibliotekarie menar att det fanns blandade känslor bland 
bibliotekspersonalen. Även om det nya systemet välkomnades, fanns det en rädsla för att det 
skulle kunna innebära rationaliseringsåtgärder och därmed en reducering av tjänsteposter. Det 
fanns också en rädsla för att kontakten med användarna skulle minska och att bibliotekariens 
rådgivande funktion skulle inskränkas. Förespråkarna för Freihandsystemet engagerade sig 
för användarens myndighet och ville frånkoppla bibliotekspersonalens förmyndarskap. 
Principiellt var övergången en modernisering av systemet, utan någon möjlighet till 
invändning från personalens sida. 97 

 
 

4.1.6  Barnavdelningar 
 
Arbetarbiblioteken betonade barnbiblioteket som sin stora uppgift. Detta ansågs vara ett mål 
för en proletariatisk uppfostran till socialism. Barnbibliotekets bestånd skulle främst vara 
anpassat för skolpliktig und läsekunnig ungdom.98 Arbetarbiblioteken förblev dock främst en 
inrättning för vuxen publik. Statistik från år 1932 berättar att det i Wien fanns 67 
arbetarbibliotek och utöver dessa dessutom fem barnbibliotek. 99   
 
I egenskap av arvtagare till arbetarbiblioteken, som i huvudsak var vuxenbibliotek, måste 
Städtische Büchereien i Wien utveckla egna barn- och ungdomsbibliotek. Detta skedde 
successivt. Först på 50-talet kunde alla filialer förses med barn- och ungdomslitteratur. 100 
Henriette Gabler, ansvarig för barn- och ungdomslitteratur på centralen för Städtische 
Büchereien, betonar i en artikel författad i början av år 1947 vikten av barn- och 
ungdomsbibliotek. Hon menade att det var mycket angeläget på grund av den rådande 
situationen. Det var viktigt att hjälpa barn och ungdomar att komma ut ur den andliga 
tröstlöshet som nazismen hade skapat genom att erbjuda dem en möjlighet till att ta del av det 
befintliga kulturgodset. 101 Hon beklagar sig i sin artikel över bristen på litteratur som uppstått 
på grund av det läge som råder på bokmarknaden. 102 

                                                
97 Intervju via e-mail med Elisabeth Duchkowitsch, 2005-11-11 
98 Aspler, A., Unsere grosse Aufgabe – die Kinderbücherei, s. 1 f. I Bildungsarbeit Blätter für sozialistisches 
Bildungswesen Nr. 1 1932 Årgång XIX 
99 Die Wiener Arbeiterbüchereien im zweiten Halbjahr 1932, s. 108 i Bildungsarbeit Blätter für sozialistisches 
Bildungswesen 1933. Årgång XX 
100 Gruber, H., Bücher aus dem Schutt, 1987, s. 47 
101 Ursprungligt citat “die Rückführung der Jugend aus der geistigen Trostlosigkeit der Nazizeit in die geistige 
Anteilnahme an allen Kulturgütern“.  
102 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 581/1947 
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4.2 Samhällsorganisationens påverkan på biblioteksväsendet  
 
4.2.1  Samhällets struktur 
 
Österrike är idag en republik, en federalistisk stat, som består av nio självständiga 
Bundesländer: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, 
Tirol, Vorarlberg och Wien. Det råder en kompetensfördelning mellan landet och dess 
förbundsländer. Förbundshuvudstaden Wien är tillika ett självständigt Bundesland och en 
Gemeinde med egen Statut. Varje Bundeslands territorium är indelat i flera Gemeinden, med 
undantag av Wien. Statsfunktionen är delad mellan stat och förbundsländer och dessa har 
möjlighet att medverka vid lagstiftning. Länderna har ett visst mått av självständighet. 103 
   
 
Förenklat skulle man kunna säga att Österrike politisk är indelat på följande sätt från största 
till minsta enhet: 
 

Bundesländer kallas de olika nio förbundsländerna. Om man jämför med andra federalistiska 
stater som Schweiz och USA, är federalism i Österrike inte speciellt utvecklad och de olika 
förbundsländerna tilldelas, enligt landets författning, relativt få egna kompetensområden. 
Inom det juridiska området, till exempel, har länderna ingen egen kompetens utan alla 
domstolar arbetar på statsnivå. Varje förbundsland har ett eget parlament som kallas Landtag 
eller Landesregierung. 104 
 
Landbezirke är distrikt som de nio förbundsländerna är indelade i.  
 
Gemeinde fungerar som minsta förvaltningsenhet. Hela landet och därmed också varje 
förbundsland består av ett sammansatt nät av Gemeinden. Dessa är territoriella enheter 
(organ) med rätt till självförvaltning. Varje Gemeinde har dessutom en ekonomisk 
självständighet i det att man har rätt till att äga all slags förmögenhet, bedriva företag, sköta 
sin egen ekonomi och att infordra egna avgifter. Den förvaltar så att säga över sitt eget 
hushåll. I grund och botten har varje enskild Gemeinde samma rättsliga ställning, dess 
uppgifter, rättigheter och skyldigheter är lika i hela landet oavsett hur stort eller rikt ett 
område är. Ett undantag är emellertid en stad med egen statut, stadsrätt. En Gemeinde med 
minst 20.000 invånare kan, om inte förbundslandets intressen äventyras, genom en ansökan 
hos sin Landesregierung (förbundslandets regering) få en egen statut. Ett sådant beslut om en 
sådan lag kan endast tas med instämmande från Bundesregierung (Österrikes regering). I och 

                                                
103 Ponzer, Das österreichische Bundesverfassungsrecht, s. 19 f 
104 Ibid., s. 20 f 

Bundesstaat = Hela landet Österrike 
Bundesländer= De olika nio förbundsländerna 

Landbezirke= De nio förbundsländerna är indelade i Bezirk (distrikt) som i sin tur är 
indelade i Gemeinden 
Gemeinden= Minsta förvaltningsenhet 

Stadtbezirke= En större stad är indelad i olika stadsdelar 
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med att en Gemeinde blir stad med egen statut har man inte bara en Gemeindeverwaltung att 
sköta utan även en Bezirksverwaltung. Med några undantag är städer med egna statuter 
förbundshuvudstäder. 105  
 
Man kan inte endast betrakta en Gemeinde som en administrativ enhet, utan det rör sig även 
om en lokal gemenskap med uppgift att få bukt med de lokala problemen. 106 Omfånget av 
varje Gemeindes egna verksamhetsområde bestäms av lagar på nationell och regional nivå. 
Till varje Gemeindes egna verksamhetsområde hör lokala angelägenheter, vissa officiella 
angelägenheter och alla angelägenheter för den privata sektorn såsom upprättande och drift av 
företag. Inom det egna verksamhetsområdet skall en Gemeinde ha ansvar för bland annat 
följande offentliga områden: förvaltning av vägar och parkeringsplatser, grundskolor och 
förskolor, äldreomsorg och socialhjälp, dricksvatten samt soptömning. Folkbiblioteken är 
också ett verksamhetsområde som ligger inom ansvarsområdet för varje Gemeinde. På senare 
tid har ansvarsområdet för Gemeinde förändrats från ordning till prestation, och man har blivit 
en serviceinrättning för den enskilde medborgaren. Enligt författningen är 
verksamhetsområdet för en Gemeinde dynamiskt och normerat efter lokala intressen och 
behov. 107 
 
Stadtbezirke finns inom huvudstaden Wien. Wiens stadsförvaltning är inte helt enkel att få 
grepp om för en utomstående. Under mina efterforskningar och samtal har jag insett att det 
inte ens är helt enkelt för varje Wienare. Detta ämne ingår som en del i utbildningen för 
bibliotekarie inom Büchereien Wien, så en blivande bibliotekarie måste kunna förklara hur 
stadsförvaltningen fungerar. För att skaffa mig information om denna, besökte jag Ulrike 
Liebl, som arbetar inom stadsförvaltningen. Hon är anställd på Magistratsdirektion der Stadt 
Wien med ansvar för rådgivning och controlling. Detta avsnitt bygger till stor del på den 
information och det material som jag fick ta del av i samband med detta samtal.  
 
Förbundshuvudstaden Wien är i egenskap av Gemeinde en egen territoriell instans med rätt 
till självförvaltning. Precis som varje annan österrikisk Gemeinde besitter Wien ett eget 
verksamhetsområde utöver det som tillämpas på nationell och regional nivå.  
De större städerna i Österrike, städer med egen statut, har en stadsförvaltning, som kallas 
Magistrat. Så är fallet i Wien. Staden har en borgmästare som är politiker och befinner sig i 
toppen av förvaltningen. Han är högsta ansvarig för stadsförvaltningens ledning och 
företräder Gemeinde Wien utåt i egenskap av juridisk person. Borgmästaren väljs av ett 
Gemeinderat, vilket har hundra medlemmar och är så att säga staden Wiens parlament.  
 
Wien har en särställning jämfört med andra städer, eftersom staden å ena sidan är 
förbundshuvudstad för hela landet Österrike och å andra sidan ett Bundesland precis som till 
exempel Burgenland eller Steiermark. Därför har organen dubbla funktioner. Gemeinderat i 
Wien är samtidigt Landtag, det vill säga det parlament som varje Bundesland har. 
Borgmästaren har även funktionen som Landeshauptmann 108 och Stadtsenat som 
Landesregierung och så vidare i angelägenheter som rör Wien på förbundslandsnivå. 
Medlemmarna i Gemeinderat väljs av folket. Av dessa hundra medlemmar i rådet väljs ett 

                                                
105 Ponzer, Das österreichische Bundesverwaltungsrecht, 1993, s. 83 
106 Tálos, E., Handbuch des politischen Systems Österreichs, 1997 (red), s. 868 
107 Tálos, E., Handbuch des politischen Systems Österreichs, 1997 (red), s. 870 
108 Tidigare kunde borgmästarens dubbla funktion krångla till det. Det hände att han råkade skriva ett beslut som  
riktades till Gemeinde Wien på ett brevpapper som var ämnat för angelägenheter på förbundslandsnivå. Detta 
beslut kunde då ignoreras på grund av det på Gemeindenivå hävdades att beslutet inte gällde dem. Numera är 
borgmästarens dubbla funktion i Wien noga formulerat i lagen för att undvika missförstånd.  
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Stadtsenat som består av fjorton Stadträte, det vill säga stadsråd, och en borgmästare. Dessa 
stadsråd har olika funktioner, det vill säga det finns någon som är ansvarig för exempelvis 
kultur och någon för miljö. Av de fjorton finns det åtta Stadsråd som är Amtsführende 
Stadträte, vilket betyder att de har ett speciellt kompetensområde som de är huvudansvariga 
för. De övriga stadsråden sitter endast i Stadtsenat och har ingen speciell ansvarsavdelning. 
Dessa åtta är de som enligt uppdrag är politiskt ansvariga för de olika 
Magistratsavdelningarna. Det finns därmed åtta Geschäftsgruppen, övergripande 
verksamhetsgrupper, och var och en av dessa har ett stadsråd som huvudansvarig ledare. 
Varje stadsråd är emellertid inom sitt verksamhetsområde ansvarig inför borgmästaren och 
Gemeinderat.  
 
Dessa åtta huvudgrupper är enligt följande: 

• Integration, kvinnofrågor, konsumentskydd och personal 
• Finansväsen, ekonomisk politik 
• Bildning, ungdom, det sociala, information och sport 109 
• Kultur och vetenskap 
• Hälso- och sjukvård, sjukhusväsen 
• Stadsutveckling och trafik 
• Miljö 
• Boende, byggande av bostäder och stadsförnyelse 
 

Under dessa åtta huvudgrupper finns det ungefär sjuttio avdelningar, Magistratsabteilungen, 
som bär förkortningen MA och ett nummer. Det kan hända att flera avdelningar slås ihop eller 
att det bildas någon ny avdelning. För att ge några exempel har MA 48 hand om 
gaturenhållning och sophantering, MA7 kultur och MA 54 centrala inköp. Avdelning MA 13, 
som benämns enligt följande: bildning och omsorg om ungdomar utanför skoltid, har ansvar 
för folkbiblioteken i Wien. Om ett bibliotek vill göra större inköp vänder man sig till MA 54 
med en förfrågan. Dessa 70 avdelningar finns utplacerade över hela Wien.  
Magistratsavdelningarna verkar alla operativt för stadens invånare. Det finns även en 
Magistratsdirektion, ledning, som anger strategier. Som chef för denna finns det en 
Magistratsdirektor som befinner sig direkt under borgmästaren i hierarkin. Inom varje 
magistratsavdelning finns det ett antal tjänstemän till exempel de som är sysselsatta som 
bibliotekarier. Allt som allt sysselsätter Magistrat Wien 62000 medarbetare. 110 
 
I egenskap av stad med egen statut har Wien även en Bezirksförvaltning. Själva stadsområdet 
är indelat i 23 Bezirke. I varje Bezirk finns det ett Bezirkshaus med en representation vars 
medlemmar kallas Bezirksrat, det vill säga Bezirksråd, som leds av en föreståndare, 
Bezirksvorsteher, och som förvaltar över en tilldelad Bezirksbudget, som är ämnad för 
genomförandet av lokala projekt. 111 En Bezirksförvaltning har som uppgift att medverka till 
att vissa lokala saker i området fungerar till exempel gatubelysning, gaturengöring, skötsel av 
parker och grönområden. Hur biblioteket stadspolitiskt sett är förankrat i Bezirket skiljer sig 
från område till område. Det finns Bezirk där kontakt mellan Bezirkvorstehung och bibliotek 
sker regelbundet och det finns Bezirk där det inte finns någon kontakt alls. 112 

                                                
109 Under denna huvudavdelning befinner sig bland annat MA 13 (Bildung und ausserschulische 
Jugendbetreuung), vars ansvarsområde även innefattar folkbiblioteken i staden, Büchereien Wien. 
110 Intervju med Ulrieke Liebl, 2004-12-01 
111 Waschek, H., Stichwort Österreich, 1992, s. 38 
112 Pfoser, A., Die Wiener Städtischen Büchereien, 1994, s. 93 
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4.2.2  Biblioteksstrukturen i Österrike och Wien 
 
Biblioteksväsendet i Österrike är inte enhetligt utan flerfaldigt uppdelat. Först och främst görs 
en klar och tydlig åtskillnad mellan Wissenschaftliche Bibliotheken och Öffentliche 
Büchereien. Med den första benämningen åsyftas vetenskapliga bibliotek, såsom de olika 
universitetsbiblioteken och nationalbiblioteket, med den senare menas offentliga bibliotek. De 
vetenskapliga biblioteken är sedan den 1 januari 2004 privatiserade och lyder under 
respektive universitet. Förut låg de under vetenskapsdepartementet. I och med privatiseringen 
tas beslut utifrån varje universitet och deras intressen. Därför tar vissa vetenskapliga bibliotek 
ut en avgift av sina användare medan andra väljer att inte göra det. 113  
 
Kategorin Öffentliche Büchereien är i sin del uppdelad i olika grupper efter vilka deras 
huvudmän är: Kommunale Büchereien eller Stadt- und Gemeindebüchereien (stads- och 
kommunbibliotek), Pfarrbüchereien eller kirchliche Büchereien (bibliotek med kyrkan som 
huvudman) och Betriebsbüchereien (företagsbibliotek) samt Arbeiterkammerbüchereien .114 
Arbeiterkammer är den största organisationen i Österrike som företräder arbetstagarnas 
intressen. Dessa bibliotek har endast fackböcker och framför allt litteratur som behandlar 
socialvetenskapliga ämnen till exempel sociologi.115 Kategorin under namnet Stadt- und 
Gemeindebüchereien eller Städtische Büchereien, vilket också är den största gruppen, är den 
som motsvarar dagens folkbibliotek i Sverige. De har Gemeinde som sin huvudman. Det finns 
även bibliotek med ”kooperative Trägerschaft” d.v.s. bibliotek som drivs i samarbete mellan 
flera olika huvudmän t.ex. kommunen och kyrkan. (Se tabell 4. nedan) 
 
De offentliga biblioteken är en viktig del av den kulturella grundförsörjningen i den lokala 
miljön. Det finns emellertid inte någon lag som ger skyldighet att upprätta och driva 
verksamhet i offentliga bibliotek i landet. De är frivilliga prestationer för respektive 
huvudmän.  I hela Österrike fanns det enligt statistik för år 2002 2 284 Öffentliche 
Büchereien. Av dessa har cirka 50,4 procent, vilket innebär 1 150 bibliotek, städer och 
Gemeinden som sin huvudman. I denna summa ingår emellertid 580 skolbibliotek. En stab 
bestående av 9 957 medarbetare har givit service åt bibliotekens användare. Av dessa är 
endast 867 eller 8,7 procent hauptberuflich, eftersom en del av dessa arbetar deltid innebär 
denna summa endast 561 fulla tjänster. I många offentliga bibliotek runt om i landet finns det 
överhuvudtaget ingen betald personal utan de drivs av de 7 771 medarbetare som ställer upp 
ehrenamtlich. Detta faktum är naturligtvis en svaghet, eftersom det inverkar på bibliotekets 
service som till exempel kortare öppettider och i vissa fall outbildad personal.  Här är det en 
stor skillnad mellan stad och land. I städer finns det flest bibliotekarier som är hauptberuflich 
sysselsatta, medan denna siffra är lägst på landsbygden. Inom den kategorin med bibliotek 
som har städer och Gemeinden som sin huvudman befinner sig majoriteten av de bibliotek 
som drivs med hjälp av personal som är hauptberuflich, något som visar sig i de prestationer 
som statistiksiffrorna återspeglar. Dessa bibliotek besöks av 61,1 procent av de offentliga 
bibliotekens totala användarantal. Där sker 70,7 procent av alla utlån och 59,2 procent av alla 
medier återfinns inom denna kategori. 116  
 

                                                
113 Information av Felizitas Bystedt, bibliotekarie på Boku Universitätsbibliothek, 2004-04-14 
114 Hamann, N., „Auch eine unendliche Geschichte?“ I Zur Geschichte der Öffentliche Bibliotheken in 
Österreich, 1995, s. 159 
115 Det största biblioteket med Arbeiterkammer som huvudman finns i Wien och har 400.000 band. Information 
Arbeiterkammerbücherei Wien, den 15 april 2004 
116 Leitner, Gerald, Bericht des Geschäftsführers. Zur Situation der Öffentlichen Bibliotheken i 
Büchereiperspektiven 2/04, s.32 
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Enligt statistik för år 2004 finns det totalt 2 395 offentliga bibliotek i Österrike. I denna 
summa är alla bibliotek oavsett huvudman samt skolbibliotek inberäknade. Detta betyder en 
ökning på totalt 111 bibliotek från år 2002. Om man räknar bort skolbiblioteken, som år 2004 
uppgår till 753, kvarstår summan 1 642. Detta åskådliggörs nedan i tabell 1.  
 
Tabell 1.  Statistik för 2004. Offentliga bibliotek totalt i Österrike 

 
 Bibliotek Medier Användare Besökare Utlån Medarbetare 
      ea.        nb.         hb. 
Offentliga bibliotek  
(OB) 

1 562 8 886 805 781 611 6 684 326 17 054 241 6 121 495 744 

OB och SB kombinerat     80    566 907 53 669 517 635 778 129 407 88 29 
Summa offentliga 
bibliotek 

1 642 9 453 712 835 280 7 201 961 17 832 370 6 528 583 773 

Skolbibliotek (SB) 753 3 127 713 289 550 9 828 1 899 043 1 836 1 168 2 
Summa Österrike 2 395 12 581 425 1 124 830 7 211 789 19 731 413 8 364 1 751 775 
Förklaringar till tabell: ea betyder ehrenamtlich, nb: nebenberuflich och hb: hauptberuflich. Orden förklaras i 
kap. 1.4. Offentliga bibliotek förkortas OB och skolbibliotek förkortas SB.   
Källa: Büchereiperspektiven 3/05, s.68 
 
I Österrike använder cirka 11-12 procent av befolkningen sig av de offentliga biblioteken. 
Denna siffra skiftar emellertid beroende på Bundesland. Högst ligger Vorarlberg, där cirka 24 
procent använder biblioteken, medan Burgenland endast når upp till 2,5 procent. 117 
 
Eftersom det saknas en koordinering för hela landet, som reglerar standarden för de offentliga 
biblioteken, kan det finnas stora skillnader inom landet. Det beror på hur mycket stad och 
Gemeinde eller andra huvudmän engagerar sig och hur mycket just det berörda området, d.v.s. 
respektive Bundesland gynnar biblioteken. Offentliga bibliotek i Bundesländer med flera 
större städer och Gemeinden är därmed bättre utvecklade. Så mycket som 90 procent av 
finansieringen av biblioteket ligger på varje huvudmans ansvar.118 Många offentliga bibliotek 
i Österrike har fortfarande alltför små lokaler och ett bokbestånd som är i behov av förnyelse.  
Se nedan för statistik 2004 för alla Öffentliche Büchereien enligt Bundesländer och 
invånarantalet i dessa. 
 
Tabell 2.  Statistik 2004 för offentliga bibliotek enligt 

Bundesländer 
 
Bundesland Bibliotek Medier Användare Besökare Utlån Medarbetare 
      ea   . nb.    hb. 
Burgenland   101      384 805 16 446 87 353    164 480 145 41 10 
Kärnten 71     515 550 32 114 245 722    463 947 71 48 29 
Niederösterreich 270 1 454 753        121 548 996 492 1 972 427 970 94   85 
Oberösterreich 384      1 658 446 162 528 1 528 390   3 403 855 2 123 102   138 
Salzburg    115       604 140 71 989 789 742      1 525 771 335 66 42 
Steiermark 261 1 310 030 127 381 990 400    1 676 944 964 115   91 
Tirol   189 870 870 88 442  716 503 1 273 891 967 67    33 
Vorarlberg    97 635 527 60 355 562 072 1 903 576 691 31 35 
Wien 154 2 019 591 154 477 1 285 287 5 447 479 262 19 310 
Summa Österrike 1 642 9 453 712 835 280 7 201 961 17 832 370 6 528   583 773 
Källa: Büchereiperspektiven Heft 3/2004 “Bibliotheken im Netz“, s.6 
                                                
117 Information per e-post av Elke Bazalka, myndighetschef, 2012-04-16 
118 Leitner, Gerald, Bericht des Geschäftsführers. Zur Situation der Öffentlichen Bibliotheken i 
Büchereiperspektiven 3/04, s.33 
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I tabellen nedan illustreras antalet invånare i de olika förbundsländerna för år 2004. 
 
Tabell 3.  invånarantal i de olika förbundsländerna 2004 
 
Bundesland Invånarantal 

1.1. 2004 
  
Burgenland  276.640 
Kärnten 559.078 
Niederösterreich 1.556.956 
Oberösterreich 1.389.170 
Salzburg    523.185 
Steiermark 1.192.014 
Tirol   686.410 
Vorarlberg    358.043 
Wien 1.598.626 
Summa 
Österrike 

8.140.122 

 
Källa: Statistik Austria 
 
Om man ser på medier per invånare finns det en tämligen balanserad bild mellan de olika 
förbundsländerna. Däremot finns det en radikal skillnad om man tittar på hur ofta varje 
medium i snitt lånas ut. Där ligger Vorarlberg i topp följt av Wien, Salzburg och 
Oberösterreich. Under genomsnittsvärdet 1,9 ligger Tirol, Niederösterreich, Steiermark med 
stort avstånd till Kärnten med 0,9 följt av Burgenland med 0,4. En tämligen identisk 
rangordning får man om man tittar på utlån per invånare, från Vorarlberg i topp med 5,4 och 
Kärnten i botten med 0,6. Om man jämför de båda länder som har lägst invånarantal, det vill 
säga Burgenland (276.640 invånare) och Vorarlberg ( 358. 043 invånare), ser man att de har 
ungefär lika många offentliga bibliotek, men där slutar likheten. Vorarlberg har cirka 50 
procent fler medier än Burgenland, mer än 10 gånger så många utlån, nästan 4 gånger fler 
användare. Om man räknar ut antalet medarbetare per bibliotek, blir det i Vorarlberg cirka 7,6 
medan det i Burgenland endast blir 1,96. Detta kan förklaras med att det engagerade 
biblioteksarbetet i Vorarlberg understöjdes och främjas effektivt av förbundslandet. 119  
 
Tabell 4.  Statistik 2004 offentliga bibliotek enligt huvudman  
 
Huvudman Bibliotek Medier Användare Besökare Utlån Medarbetare 
      ea   . nb.    hb. 
Kommun   601      4 831 207 456 322 4 198 480    12 255 640 1 010 308 606 
Kooperativ 480     2 493 969 234 386 1 935 307    3 744 930 3 205 121 90 
Kyrka 362 1 085 415        75 466 669 416 947 576 1 984 39   9 
ÖGB och AK 129 631 471 41 785 293 149    730 192 197 45   35 
Övrig    70 411 650 27 321 105 609 154 032 132 70 33 
Summa Österrike 1 642 9 453 712 835 280 7 201 961 17 832 370 6 528   583 773 
 
Källa: Büchereiperspektiven 3/05 s. 69 
 
De 601 kommunala biblioteken i landet står för över hälften av det totala mediebeståndet för 
de offentliga biblioteken. Detsamma gäller antalet besökare, användare och utlån. Endast 
knappt en tredjedel av personalen är hauptberuflich och över hälften arbetar oavlönat.  
                                                
119 Büchereiperspektiven Heft 3/2004 “Bibliotheken im Netz“ s.5-6 
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I stora kommuner och städer är ofta Öffentliche Büchereien organiserade som ett 
bibliotekssystem med central förvaltning, lektorat, centrala inköp och katalogisering. Det 
finns ett huvudbibliotek, ett antal filialer och eventuellt specialbibliotek såsom 
lärlingsbibliotek och sjukhusbibliotek samt bokbussar. Över filialernas katalog, OPAC 
(Online Public Access Catalog), har användaren tillgång till hela bibliotekssystemets 
mediebestånd. Ett fjärrlånesystem, Ringleihverkehr, ser till att det beställda mediet står till 
användarens förfogande i den egna filialen. 120 
 
Systemet Büchereien Wien är ett starkt organiserat bibliotekssystem, som har vuxit fram 
historiskt.  Biblioteken är förhållandevis små och tätt sammanflätade genom ett nätverk, något 
som är ett resultat av arbetarbibliotekstraditionen. Detta grundar sig på biblioteksfilosofin att 
invånaren skall ha tillgång till biblioteket i sin närmiljö. 121 Sedan 1970 finns det ett 
huvudbibliotek i Wien, vilket är sent om man jämför med Stockholm, som fick sitt 
stadsbibliotek 1928. Det finns 6 stycken Stützpunktbüchereien strategiskt utplacerade i staden. 
Varje Bezirk skall ha ett Bezirksbücherei. I det gradvis indelade systemet är Zweigstelle, det 
vill säga filialen i egenskap av den minsta biblioteksenheten, tänkt att kunna ge service åt 
invånaren precis där hon eller han befinner sig. Varje bibliotek i organisationen Büchereien 
Wien har ett nummer för att underlätta det administrativa arbetet. Om ett bibliotek byter 
lokaler och adress, är det praktiskt att dess nummer fortfarande är detsamma. Detta är 
emellertid bara känt för de som är sysselsatta inom biblioteksorganisationen. I folkmun 
betecknas varje bibliotek med namnet på gatan där det befinner sig.  
 
I slutet av år 2003 fanns det i Wien 43 filialer och 2 bokbussar. Det fanns 236 heltidstjänster, 
på vilka 321 personer arbetade. Av dessa var 202 kvinnor och 119 män.122 I slutet av år 2004 
hade antalet filialer reducerats till 41 men det fanns fortfarande 2 bokbussar. Det fanns 226 
tjänstposter och 4 poster för extrahjälppersonal. Totalt var 338 personer verksamma inom 
organisationen, varav 204 kvinnor och 134 män. 123 Eftersom det ute i landet finns en stor 
andel bibliotekarier som arbetar frivilligt utan betalning, är det viktigt att i detta sammanhang 
poängtera att denna grupp är mindre i städerna, och att alla som arbetar inom Büchereien 
Wien har detta som sin huvudsakliga inkomst, det vill säga hauptberuflich.  
 
Antalet biblioteksfilialer i Wien har under perioden 1990-2011 kraftigt reducerats från 65 till 
39. Eftersom ansatsen har varit att skapa mer attraktiva bibliotek med ett större utbud, har ofta 
flera filialer stängts i och med att en större har byggts. Det har varit en tendens att slå ihop 
flera mindre stadsdelsbibliotek. Olika specialformer såsom lärlingsbibliotek och 
sjukhusbibliotek har stängts och antalet bokbussar har reducerats. Nedan följer en översikt 
över utvecklingen av antalet filialer inom Büchereien Wien: 

                                                
120 Leitner, G. och Pascher, F., Aufgaben, Organisation und Verwaltung Öffentlicher Bibliotheken, 2001, s. 74 
121 Pfoser, A., Die Wiener Städtischen Büchereien, 1994, s. 82 
122 Jahresbericht 2003, Büchereien Wien 
123 Jahresbericht 2004, Büchereien Wien 
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Diagram 1. Antal biblioteksfilialer i Wien 1990-2011 
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Källa: Büchereien Wien 
 
Som det framkommer ur diagrammet ovan, har trenden varit att dra ner på antalet 
biblioteksfilialer inom Büchereien Wien. 
 
 
4.2.3  Bibliotekens rättsliga situation 
 
I motsats till de flesta europeiska länder finns det i Österrike ingen bibliotekslag som säkrar 
bibliotekens existens. Det existerar ingen laglig förpliktelse att upprätta och driva bibliotek 
för en Gemeinde, utan detta är en frivillig prestation. Inte heller finns det några föreskrifter 
om vilken standard som skall gälla vad beträffar lokaler, utrustning och personal.124 Detta 
medför enorma diskrepanser inom det österrikiska bibliotekslandskapet. Unikt inom Europa 
är att cirka 90 % av de offentliga biblioteken i Österrike bedrivs ehrenamtlich. 125 
 
Avgörande för uppdelningen och splittringen av Österrikes biblioteksväsen är enligt Nikolaus 
Hamann att man på 50-talet, efter grundandet av den andra republiken, och än i våra dagar 
inte lyckats skapa en gemensam bibliotekslag som gäller för hela landet.126 Det har nämligen 
under en längre tid förts en diskussion angående en sådan lag. Eftersom de offentliga 
biblioteken inte är lagligt förankrade, har det inte alltid varit så enkelt att göra upp några 
långfristiga planer. Deras finansiella läge och därmed utrustning är beroende av deras 
huvudmäns bedömning och beslut.  
 
Hamann menar vidare att centralt organiserade länder har det i allmänhet lättare att få igenom 
nationella lagar än förbundsstater som till exempel Österrike. Även om lagar inte är någon 
direkt garanti för ett blomstrande biblioteksväsen, så går det inte att förneka att länder med 
                                                
124 Büchereiperspektiven Heft 3/2004 “Bibliotheken im Netz“, s. 4 
125 Die Zukunft gestalten. Chance Bibliothek, 2009, s.16 
126 Hamann, N., Auch eine unendliche Geschichte? I Zur Geschichte der Öffentliche Bibliotheken in Österreich, 
1995, s.159 
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bibliotekslagar har kunnat utveckla sitt biblioteksväsen i högre grad än länder som saknar 
sådana. 127 
 
Franz Pascher, tidigare chef för Büchereien Wien, menar att det vore oerhört viktigt för 
biblioteken och utvecklingen av dessa att få till stånd någon form av bibliotekslag som gäller 
för hela landet. Idag är biblioteken och deras existens beroende av den Gemeinde de är 
situerade i och den politik som förs där, eftersom varje Gemeinde till stor del finansierar 
biblioteksverksamheten. Personalproblemet är ett vanskligt tema, eftersom personal kostar 
mycket. Österrike har en stor andel personal på sina bibliotek som arbetar på frivillig basis. 
Det finns inte intresse av att höja kostnaden för personal. De flesta bibliotek i Österrike är 
även inrymda i alltför små lokaler. 128  
 
Vidare menar Pascher att det är mycket svårt att få till stånd en bibliotekslag i Österrike. Då 
skulle staten, respektive Bundesland eller Gemeinde, beroende på hur lagen skulle se ut, vara 
förpliktade att betala för personal och ställa medel till förfogande. Han menar också att det 
faktum att Öffentliche Büchereien, som räknas till området folkbildning, och 
Wissenschaftliche Bibliotheken är helt åtskilda och avståndet dem emellan är stort, är 
ytterligare en orsak till att det är svårt att få till stånd en bibliotekslag. Det finns inte ens en 
gemensam utbildning för bibliotekarier inom de olika områdena. 129   
 
Temat bibliotekslag är något som under de senaste åren mer frekvent återkommit i debatt 
inom biblioteksvärlden. År 2009 gav BVÖ (se kapitel 4.2.2) ut en skrift vid namn Die Zukunft 
gestalten: Chance Bibliothek i syfte att stärka de offentliga bibliotekens ställning.  Denna 
publikation är ett koncept för vidareutveckling av de österrikiska offentliga biblioteken, som 
är tänkt att bidra till att få igång en nationell diskussionsprocess. Bibliotekens brister och 
styrkor analyseras, utvecklingspotentialen påvisas och förslag till strukturförbättrande 
åtgärder redovisas. Vikten av att investera i biblioteken poängteras. Det saknas en gemensam 
nationell strategi för biblioteken i Österrike. BVÖ anknyter här till Hamann i det att de 
understryker att i de länder med bibliotekslag t.ex. de skandinaviska länderna, används 
biblioteken som mest av befolkningen. 130 
 
Det faktum att die Öffentliche Bibliotheken för första gången omnämns i regeringens 
program, tyder på att det existerar ett intresse för detta tema på politisk nivå: ”De offentliga 
biblioteken är centrum för bildning, kultur, information och social integration. De är 
oersättliga lärcentra, genom att erbjuda rum för fri tillgång till kunskap, lärande och 
forskning. I och med detta utgör de ett viktigt bidrag till att täcka litteratur- och 
informationsförsörjningen, samt ger tillgång till nya medier. Därmed skall ett omfattande 
utvecklingskoncept för de offentliga biblioteken i samarbete med Bundesländer, städer och 
Gemeinden utarbetas.” (Översättning av författaren) 131  

                                                
127 Hamann, N., Auch eine unendliche Geschichte? I Zur Geschichte der Öffentliche Bibliotheken in Österreich, 
1995, s.171 
128 Intervju med Franz Pascher, chef för Städtische Büchereien Wien 1976-1998, 2004-05-18 
129 Intervju med Franz Pascher, chef för Städtische Büchereien Wien 1976-1998, 2004-05-18 
130 Die Zukunft gestalten: Chance Bibliothek. 2009, s. 16 
131 Bundeskanzleramt Österreich hemsida: www.bka.gv.at/DocView.axd?Cobid=32965 (2012-04-03) 
Regierungsprogramm 2008-2013, 2008-11-23, s. 234, origialtext: ”Die öffentlichen Bibliotheken sind Zentren 
für Bildung, Kultur, Information und soziale Integration. Sie sind als Orte des freien Zugangs zu Wissen, Lernen 
und Forschen unersetzliche Bildungseinrichtungen, die einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden 
Versorgung mit Literatur und Zugang zu Information und neuen Medien bieten. Dazu soll ein umfassendes 
Entwicklungskonzept für öffentliche Bibliotheken in Zusammenarbeit mit den Ländern, Städten und Gemeinden 
erstellt werden.  
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År 2008 ordnade alla bibliotek i Österrike för första gången gemensamt landets första 
litteraturfestival vid namn ”Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek”, vilken Gerald Leitner, 
ordförande för BVÖ, beskriver som ett värdefullt bibliotekspolitiskt marketinginstrument. 
Bibliotekens situation är ett offentligt tema. Rapporteringen från denna festival var 
omfattande i österrikisk media. Leitner menar att det inte var någon slump att de offentliga 
biblioteken den 23 november 2008, en månad efter litteraturfestivalen, omnämns i 
regeringsprogrammet. 132 
 
Vid plenarsammanträdet för det österrikiska nationella rådet den 31 mars 2011 tog alla partier 
enhälligt ett beslut att anta en resolution för en generalplan för de offentliga biblioteken. Det 
österrikiska miljöpartiet, ”Die Grünen”, krävde en bibliotekslag, för reglering av det 
offentliga biblioteksväsendets struktur samt mediautrustning, bibliotekslokalernas storlek och 
personal. De befann sig dock i minoritet. Ministern Claudia Schmied, Bundesministerin für 
Unterricht, Kunst und Kultur, ser resolutionen som ett stöd för sina ansträngningar att stärka 
det offentliga biblioteksväsendet. 133 
 
Det är första gången som det österrikiska parlamentet på ett så ingående sätt befattar sig med 
temat Öffentliche Bibliotheken, biblioteken har aldrig tidigare stått i centrum för det 
österrikiska nationalrådet. För första gången finns det en samstämmig vilja till stöd för det 
offentliga biblioteksväsendet, vilket kan påbörja arbetet med en utvecklingsplan för de 
offentliga biblioteken. 134 
  
 
4.2.4  Büchereiverband Österreichs  
 
Der Büchereiverband Österreichs (BVÖ) 135 är en sammanslutning för alla offentliga 
bibliotek i landet oavsett huvudman. Förbundet företräder bibliotekens intressen gentemot 
både politik och allmänheten. BVÖ har flera uppgifter till exempel att redovisa statistik för 
biblioteken, att organisera och utveckla utbildning och fortbildning för de offentliga 
bibliotekens personal. De understödjer och rådgiver biblioteken vid omorganisation och 
hjälper till vid planering av nya bibliotek.136  
 
Det österrikiska biblioteksförbundet BVÖ, Büchereiverband Österreichs, har utarbetat en så 
kallad Leitbild, en förebild för Öffentliche Bibliotheken Österreichs. Titeln lyder ”Die 
Bibliothek der Zukunft – Die Zukunft der Bibliotheken” ungefärligt översatt till svenska: 
”Framtidens bibliotek – bibliotekens framtid”. Denna lilla skrift har följande nyckelord: 
bildning, kultur, information och samhällsintegration. Dessa ord beskriver vilka ambitioner 
det moderna österrikiska biblioteket skall ha i samhället.  
 
Büchereien Wien… 

• är en viktig informations-, bildnings- kultur- och fritidsinrättning för staden Wien och 
en del av ett globalt nätverk av bibliotek. 

• ser sig som en kundorienterad och serviceinriktad verksamhet. 

                                                
132 Leitner, G., Büchereiverband Österreichs 2008-2010 Geschäftsbericht BVÖ, s.8  
www.bvoe.at/mediafiles/15/GB08-10.pdf (2012-04-03)  
133 Büchereiverband Österreich hemsida: 
www.bvoe.at/Oeffentliche_Bibliotheken/Masterplan_fuer_Oeffentliche_Bibliotheken/ (2012-04-05) 
134 Ibid, (2012-04-05) 
135 Grundades 1948 under namnet Verband Österreichischer Volksbüchereien. BVÖ har sitt huvudkontor i Wien. 
136 Leitner, G. och Pascher, F., Aufgaben, Organisation und Verwaltung Öffentlicher Bibliotheken, 2001, s. 24 
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• erbjuder alla intresserade – oavsett ålder, kön, religion, nationalitet, språk och social 
status- en enkel tillgång till information, bildning och kultur. 

• är platser för möten och kommunikation. 
• fäster stor vikt vid samarbete med andra kultur- och bildningsinstitutioner. 
• är en levande organisation, som ständigt möter aktuella utvecklingar och permanent 

vidareutvecklas. 
Büchereien Wien har som mål att med sitt utbud nå så många människor som möjligt.  
 
Var och en av deras filialer… 
• förfogar över ett kundorienterat, aktuellt och högkvalitativt utbud av olika medier, 

som antingen kan lånas hem eller användas i biblioteket.  
• erbjuder tillgång till Internet 
• erbjuder informationsförmedling och rådgivning 
 
Därutöver… 
• vill biblioteken profilera sig genom koordinerade tyngdpunkter på så många ämnen 

som möjligt. 
• organiserar de, fördelat över hela staden, evenemang med olika teman. 
• är flera av deras filialer aktiva i den mediala pedagogiska handledningen av barn och 

ungdomar.  
 
De vill att deras användare skall trivas hos dem och kunna utnyttja alla möjligheter som 
ett modernt bibliotek erbjuder. 137 
 

 
4.2.5  Beslutsfattningar inom biblioteksorganisationen 
 
Büchereien Wien är en myndighet inom Magistrat Wien (se kapitel 4.2.1). Beslut som rör 
biblioteksverksamheten tas därmed centralt inom ämbetsmannahierarkin. Beslutsstrukturen 
inom den offentliga förvaltningen är klart och tydligt strukturerad. Det finns en direktiv 
hierarki som ser ut enligt följande:  
 
Borgmästare  Valda politiker 
Ansvarigt stadsråd Valda politiker 
Avdelningschef Magistratsavdelning 13 
Myndighetschef Myndighet: Städtische Büchereien Wien: 
  * Franz Pascher 1976-1998 
  * Alfred Pfoser 1998-2008 

* Elke Bazalka (wirtschaftlicher Bereich) och  
   Markus Feigl (bibliothekarischer Bereich) 2008- 

Medarbetare  Alla anställda inom biblioteksorganisationen. 
 
I praktiken planeras verksamheten av myndighetschefen, det vill säga 
biblioteksorganisationens chef, tillsammans med några centrala medarbetare, 
avdelningschefer inom myndigheten såsom personal- och ekonomichef. Man rådgör även 
med Magistratsabteilungsleiter, Magistratsavdelningschefen, och vid stora projekt inhämtas 
även ett instämmande från ansvarigt stadsråd. 138 
                                                
137 Webservice der Stadt Wien hemsida: http://www.wien.gv.at/ 2005-11-08 
138 Intervju per e-mail med Franz Pascher, chef för Städtische Büchereien Wien 1976-1998, 2005-11-11 
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Avgörande för verkställande av större projekt med finansiella och personalmässiga följder, är 
förhandlingar med finansavdelningen i budgetförhandlingarna i juni månad som berör det 
kommande årets budget. Vid dessa förhandlingar deltar alla från myndighetschefen och uppåt 
i hierarkin. Resultaten överläggs och beslutas vid årsslutet av Gemeinderat. Endast projekt, 
som är förankrade i budgeten, kan genomföras under kommande år. Vidare finns det noggrant 
angivna gränser för vad som myndighetschefen självständigt kan beställa och betala, från och 
med när han behöver Magistratsavdelningschefens underskrift, vid större utgifter den från 
ansvarigt stadsråd eller finansstadsråd eller om han måste inhämta ett beslut från 
Gemeinderat. 139 
 
 
4.2.6  Bibliotekarieutbildning 
 
I Österrike finns det olika former av bibliotekarieutbildning. Dessa sker internt och anpassar 
sig till varje institutions behov. Eftersom de vetenskapliga biblioteken och folkbiblioteken är 
klart separerade, skiljer sig också utbildningen av personal inom de båda instanserna åt. 140 
Sedan en tid tillbaka har det funnits ett behov i Österrike av att omstrukturera 
biblioteksutbildningarna i riktning fackhögskola eller universitet, med tanke på att en sådan 
redan existerar i flera länder inom den Europeiska Unionen. I Sverige skedde detta i samband 
med att undervisningen vid bibliotekshögskolan i Borås började sin verksamhet 1972. 141 
 
Hermann Vinzenz menar att i ett enat Europa är det viktigt med anpassning till de andra 
länderna inom unionen, att något så när samma standard eftersträvas, så att utbildningen kan 
godkännas inom hela EU. Det är viktigt att IFLA- normerna i detta sammanhang i största 
möjliga mån beaktas. Vinzenz ställer sig frågan hur en i Österrike arbetssökande bibliotekarie 
från ett annat EU- land med fyraårig högskoleutbildning erkänns i landet och omvänt den 
österrikiske bibliotekarien utomlands.142 Han menar att till skillnad från i Österrike är 
bibliotekarie i Sverige ett eget självständigt yrke som är erkänt i det svenska samhället. 
Vidare skriver Vinzenz att en förutsättning för detta är en omfattande erkänd akademisk 
utbildning. 143 Fram till hösten 1997 fanns det inte någon akademisk utbildning för 
bibliotekarier i Österrike. Då startades nämligen Der Fachhochschullehrgang für 
Informationsberufe i Eisenstadt, som är en fyraårig bachelorutbildning och leder fram till en 
magisterexamen. Österrikes inträde i EU var en bidragande orsak till denna nya 
utbildningsmöjlighet, eftersom man därmed ville anpassa utbildningen efter europeiska mått. 
En annan drivkraft var att man ville skapa en enhetlig utbildning för informationsyrkets alla 
områden. Österrikes bibliotekarier har inte varit riktigt nöjda med den befintliga 
ickeakademiska utbildningen, vad beträffar omfång och kvalitet. Detta är också ett faktum 
som lett till att man inrättat en utbildning på högskolenivå efter tysk förebild. 144 Denna 
akademiska utbildning har hittills inte haft någon större genomslagskraft bland de 
bibliotekarier som arbetar inom Büchereien Wien. De utbildas fortfarande till största del enligt 
den interna utbildning som ges för medarbetare inom organisationen. 145 En anledning till 

                                                
139 Intervju per e-mail med Franz Pascher, chef för Städtische Büchereien Wien 1976-1998, 2005-11-11 
140 Simon, E., Berufsbild: BibliothekarIn. Stellung, Aufgaben und Ausbildung am Beispiel der Büchereien Wien. 
2000, s. 
141 Ahlstedt, V., Att utbilda folkbibliotekarier. Stockholms stadsbiblioteks biblioteksskola 1948-1977, 1990, s. 46 
142 Vizenz, H., Die Bibliothekarausbildung in Schweden und Österreich, 1994, s. 2 
143 Ibid, s. 20 
144 Büchereiverband Österreich hemsida: www.bvoe.at/ausbildung.html  (2004-03-18) 
145 Information av Karin Claudi, ansvarig för utbildning och fortbildning inom Büchereien Wien, 2004-04-16 
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detta kan vara att de då är garanterade en tjänst, vilket innebär en fördel och en trygghet. En 
nackdel med den interna utbildningen är att det inte är så lätt att få en tjänst på en annan ort.  

 
Utbildningen för folkbibliotekarier i Österrike är som ovan nämnts ingen akademisk 
utbildning. Det finns ingen statligt erkänd kvalifikation, eftersom utbildningen inte är 
lagenligt reglerad. Den vilar på en privaträttslig överenskommelse som slöts 1965 mellan 
Bundesministerium für Unterricht, Österreichischer Städtebund och Verband der 
Österreichischen Volksbüchereien som idag bär namnet Büchereiverband Österreichs (BVÖ), 
Richtlinien für die Ausbildung der Mitarbeiter an Öffentlichen Büchereien. Den senaste 
omarbetningen av dessa riktlinjer skedde 1986 och det är åter dags att reformera dessa, 
eftersom det är mycket som på senare tid har förändrats inom bibliotekarieyrket. I och med att 
utbildning och fortbildning inte är stelt reglerad kan denna anpassa sig till förändrade behov. 
Språnget in i dataåldern har till exempel lyckats relativt bra. 146 
 
Den som är intresserad av att arbeta som bibliotekarie inom Büchereien Wien skickar in sin 
ansökan till ledningen för organisationen. Först måste den sökande genomgå en omfattande 
facktest som innehåller allmänbildnings- och litteraturfrågor. Sedan följer en psykologisk test, 
innan man kan bli antagen för en eventuell tjänstgöring inom organisationen. Den egentliga 
bibliotekarieutbildningen äger först rum någon gång under de tre första tjänsteåren. För de 
som har gymnasieutbildning i botten, pågår utbildningen ett och ett halvt år vid sidan av 
bibliotekstjänstgöringen. Fyra gånger åker den studerande till Strobl am Wolfgangsee till ett 
bildningsinstitut för vuxna för en vecka åt gången. Här sker examination av olika områden 
såsom biblioteksväsen (historia och utveckling), litteraturvetenskap, Internet och söktekniker, 
katalogisering, statskunskap och rättslära, bibliotekens uppgifter och framtid samt statistik. 
Den studerande måste regelbundet skriva recensioner och vid utbildningens slut skall även ett 
projektarbete, Hausarbeit, omfattande minst tjugofem sidor lämnas in. Det förekommer också 
en såväl muntlig som skriftlig sluttentamen innan studenten blir godkänd. 147  
 
Sedan år 2005 erbjuder Büchereien Wien en treårig lärlingsutbildning för arkiv- biblioteks- 
och informationsassisent (ABI). Under utbildningen varvas det praktiska arbetet inom 
Büchereien Wien (huvudbibliotek och filialer) varje år med en tre månaders teoretisk 
blockundervisning i en yrkesskola (Berufschule Hütteldorferstraße). Där studeras ämnen som 
politisk bildning, tyska och kommunikation, jobbrelaterad språkundervisning (främmande 
språk), företagsekonomi, arkiv- biblioteks- och informationsväsen, mediekunskap och 
informationskompetens, informatik, text- och informationsbehandling samt yrkespraktik. 
Under praktiktiden ska lärlingen ta del av en bibliotekaries olika arbetsuppgifter och 
arbetstekniker. 148 
 
Sedan 2004 finns det i samarbete mellan Wiens universitet och nationalbiblioteket en 
Universitätslehrgang Library and Information Studies, som varar 4 terminer. Denna var från 
början tänkt som en gemensam utbildning för de vetenskapliga universiteten, men sedan 2009 
finns det en möjlighet, att förutom en grundutbildning, välja till en extra utbildningsmodul, 
”Öffentliches Bibliothekswesen”. Denna utbildning erkänns då av Büchereien Wien. Detta ger 
de vetenskapliga bibliotekarierna större utrymme och karriärmöjligheter, samtidigt som 

                                                
146 Information av Karin Claudi, ansvarig för utbildning och fortbildning inom Büchereien Wien, 2004-04-16 
147 Information av Robert Löffler, bibliotekarie Erdbergstraße, som genomgår den interna 
bibliotekarieutbildningen, 2005-11-11 
148 Büchereien Wiens hemsida: 
www.buechereien.wien.at/media/file/580_Bibliothekarische_Lehre_bei_den_B_chereien_Wien_10_2011.pdf 
(2012-04-04) 
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Büchereien Wien får en mer kvalificerad personal. Sedan 2007 finns det en  
Universitätslehrgang med samma struktur även vid universiteten i Graz och Innsbruck, som  
en ansats att koordinera bibliotekarieutbildning i Österrike. Universitätslehrgang Library and 
Information Studies är en mer målinriktad och en utförligare utbildning för bibliotekarie än 
bachelorutbilningen i Eisenstadt enligt Marion Duchek, en av de utbildningsansvariga. 149 
 
 
5 Samhällssystemets påverkan på den enskilda filialen 
 
I följande kapitel undersöker jag på vilket sätt samhällssystemet och samhällsstrukturen 
influerar den enskilda biblioteksfilialen i dess utveckling och verksamhet. Inledningsvis 
kommer ett kapitel med en kort presentation av de tre utvalda biblioteksfilialerna, som är 
föremål för min undersökning: Rabengasse, Erdbergstraße och Fasangasse, och det område 
dessa ligger i, tredje Bezirk.  Därpå avhandlas biblioteken i tur och ordning med avseende på 
följande punkter: bibliotekens framväxt, datorisering, lokal och bestånd, öppettider och 
avgifter samt personal och besökare.  
 
 
5.1 Utvalda biblioteksfilialer 
 
I min undersökning har jag valt tre bibliotek som ligger i Wiens tredje Bezirk, Landstraße. Det 
är ett område som på ett exemplariskt sätt återspeglar metropolen Wiens många ansikten. 
Praktfulla palats och vidsträckta bostadsområden, borgerliga representationsbyggnader och 
betydande industriområden berättar om en växlande historia. 150 Wiens tredje Gemeindebezirk 
uppstod 1850 ur de tre självständiga förstäderna Landstraße, Erdberg och Weissgerber. De 
ursprungligen tydliga gränserna mellan dessa tre förstäder är sedan länge helt borta. Tills 
mitten av 1800-talet var bosättningen ännu relativt ringa i området och byggnaderna var till 
största del upprättade längs huvudgatorna. Det fanns stora grönområden. Mot slutet av 1800-
talet ändrades stadsdelens utseende kraftigt. Under die Gründerzeit 151 byggdes det mycket 
och befolkningen växte snabbt. År 1910 fanns det mer än 157.000 invånare i tredje Bezirk. 152 
 
Landstraße har en yta bestående av 7,41 kvadratkilometer och kommer på trettonde plats i 
storleksordning bland alla stadens Bezirk. Det räknas till ett av de inre områdena genom sin 
närhet till innerstan. Landstraße är ett tätbebyggt och livligt trafikerat område. Hela 57,8 
procent av ytan är bebyggd, vilket är mycket om man jämför med genomsnittet i Wien som är 
32,3 procent.153  År 2005 hade området 84.800 invånare. 154  
 
Bezirket har ett centralt läge och anses genom sin närhet till innerstan vara ett relativt 
attraktivt område. År 1984 började man bygga ut tunnelbanelinjen U3 och denna invigdes 
1991. Detta medförde en oerhörd förbättring för många invånare i tredje Bezirk i form av 
kortare och bekvämare restid.   
 
                                                
149 Intervju med Marion Duchek, utbildningsansvarig Bibliotheks- und Archivwesen an der Universität Wien, 
2012-04-04 
150 Wiener Bezirkshandbücher, 3. Bezirk Landstraße 2002, inledningen. 
151 Tid för ekonomiskt uppsving i tyskland från 1871 till cirka 1895. Källa: Wahrig Illustriertes Wörterbuch, 
2001 
152 Römer, C., Wien-Landstraße Ein Bilderbogen, 2001, s. 7 
153 Wiener Bezirkshandbücher, 3. Bezirk Landstraße, 2002 s. 9 f 
154 Webservice der Stadt Wien hemsida: http://www.wien.gv.at/ (2005-11-08) 
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Biblioteket på Erdbergstraße 5-7, Städtische Bücherei nummer 12, är det största av de tre. Det 
är centralt beläget i området och är lätt att nå med offentliga kommunikationsmedel. 
Biblioteket ligger ett stenkast från tunnelbanestationen Rochusgasse. I närheten ligger också 
marknaden Rochusmarkt med ett stort utbud av försäljningsstånd, caféer och restauranger. 
Denna filial hade tidigare nummer 1 fram till 1981, då huvudbiblioteket datoriserades och fick 
överta denna siffra av organisatoriska skäl. De andra båda mindre filialerna i området är 
ungefär lika stora och befinner sig i olika delar av stadsdelen. Städtische Bücherei nummer 5, 
filialen på Fasangasse 35-37, ligger i området Fasanviertel och kan nås med spårvagn eller 
snabbtåg. Direkt utanför biblioteket finns en spårvagnshållplats. Den tredje filialen, Städtische 
Bücherei nummer 7, ligger på Rabengasse 6 och är ett av de äldsta före detta 
arbetarbiblioteken i Wien. Även detta bibliotek har ett bra läge med hänsyn till 
kommunikationsmedel, eftersom det finns en tunnelbanestation i närheten av lokalen.  
 
Varje bibliotek i organisationen har ett nummer för att underlätta det administrativa arbetet. 
Om ett bibliotek byter lokaler och adress, är det praktiskt att dess nummer fortfarande är 
detsamma. I fortsättningen kommer jag att benämna de olika filialerna efter gatunamnen, 
vilka också är bibliotekens benämningar för allmänheten, alltså Rabengasse, Erdbergstraße 
och Fasangasse.  
 
 
5.2 Bibliotekens framväxt 
 
5.2.1  Rabengasse 
 
Det äldsta av de tre bibliotek som jag har tagit med i min undersökning, och som än idag har 
sin verksamhet i tredje Bezirk, är det gamla arbetarbiblioteket på Rabengasse. Detta bibliotek 
har än i våra dagar sin verksamhet i samma lokal som när det grundades. I det arkivmaterial, 
som berör filialen, finns inget exakt datum för grundandet av denna dokumenterat. Det troliga 
är att den kom till ungefär samtidigt som byggnaden, det vill säga Rabenhof, upprättades år 
1927-1928. Under många år investerades det varken i bibliotekets inredning eller i dess 
exteriör.   
 
Liksom i flera andra biblioteksfilialer i Wien skedde inte heller på Rabengasse övergången 
från Thekenbücherei till Freihandbücherei av hela boksamlingen på en gång. Redan 1962 
omarbetades barnavdelningen från slutna till öppna hyllor. 155 Det skulle sedan dröja cirka 
trettio år, ända fram till 1993, tills disken togs bort och hela biblioteket fick systemet med 
öppna hyllor. Detta skedde i samband med att en grundlig renovering utfördes i filialen. 
Personalen började redan innan renoveringen, närmare bestämt 1988, att öppna upp några 
hyllor, så att läsaren själv hade möjlighet att få tillgång till vissa böcker ur sortimentet. De 
började med skönlitteraturen, eftersom användaren, enligt filialchefen Eva Janisch, tycker om 
att botanisera fritt inom denna genre. Janisch beslöt att biblioteket inte skulle stängas under 
omvandlingen till Freihandsystem, vilket medförde att det tog ett par år att genomföra denna. 
Under denna tid bedrevs biblioteket som ett Teilfreihandbücherei. En snickare monterade till 
och med ner en bit av disken för att underlätta för läsaren. Sedan omarbetades hela 
sortimentet stegvis, men det var först 1993 som biblioteket blev Freihandbücherei och läsaren 
fick full tillgång till hela boksamlingen. När Janisch tog över filialen i egenskap av filialchef 
1988, uttryckte ledningen för Städtische Büchereien en önskan om att hela sortimentet i 

                                                
155 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 723/63. Leistungsbericht 1962 av Rudolf Müller, 
chef för Städtische Büchereien.  
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biblioteket skulle bli Freihandsystem. Detta var förhållandevis sent om man jämför med andra 
filialer i Wien. Att omvandlingen skedde just vid denna tidpunkt berodde på att det var 
filialchefbyte. Eftersom den före detta filialchefen var äldre och sjuklig, tog man troligtvis 
hänsyn till denne, och väntade tills han gick i pension. Det fördes ingen diskussion i samband 
med omställningen, eftersom denna var en nödvändighet. Vid denna tidpunkt fanns det tre 
bibliotekarier anställda i biblioteket och alla välkomnade beslutet. Det fanns inget färdigt 
koncept för hur sortimentet skulle omvandlas till Freihandsystem, utan personalen fick helt 
enkelt improvisera. 156 
 

 
Bild 1. Biblioteket på Rabengasse 1950157 

 
5.2.2  Erdbergstraße 
 
Det bibliotek som idag ligger på Erdbergstraße grundades den 15 oktober 1940158, men 
verksamheten befann sig då på Hinzerstraße 1, en gata som ligger i närheten av den 
nuvarande lokalen. Antagligen föregicks detta bibliotek i sin tur av ett arbetarbibliotek på 
Gerlgasse 20, som stängde sina lokaler den 1 oktober 1940 i samband med att biblioteket på 
Hinzerstraße öppnades. Den 11 oktober 1940 skriver ställföreträdande chef för Städtische 
Büchereien i ett meddelande till informationsavdelningen för staden Wien, att på tisdag den 
15 oktober invigs ett bibliotek i nya lokaliteter på Hinzerstraße 1. Det befintliga bokbeståndet 
omarbetades och kompletterades med talrika nya verk från olika kunskapsområden. 
Biblioteket, som skulle stå till allas förfogande mot en ringa avgift, skulle ha öppet följande 
tider: måndag, tisdag, onsdag, fredag 16-19 samt torsdag 11-14. 159 

                                                
156 Intervu med Eva Janisch, filialchef på Städtische Bücherei Rabengasse 6, 2004-05-27 
157 Används med tillstånd av Media Wien 
158 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien. Protokollbücher 1940 
159 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 1213/40  
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Bilden nedan visar biblioteksfilialen på Hinzerstraße 1950. 
 

 
Bild 2. Biblioteket på Hinzerstraße 1950160 

 
Biblioteket på Erdbergstraße har bytt lokaler två gånger sedan det grundades 1940 på 
Hinzerstraße 1. Om lokalerna på Hinzerstraße i ett privatägt hus, där biblioteket befann sig i 
nästan tjugofyra år, finns inte så mycket dokumenterat i Archivbestände der Büchereien Wien. 
Redan i februari 1959 påpekar chefen för Städtische Büchereien, Rudolf Müller, att det är 
angeläget att hitta en större och bättre anpassad bibliotekslokal för att kunna höja bibliotekets 
kapacitet. 161 I juni 1960 skriver Müller vidare i ett brev till stadsbyggnadsnämnden, att han 
meddelats via en medarbetare på bilblioteket på Hinzerstraße, att en ny byggnad planläggs av 
Gemeinde Wien på Kundmanngasse i samma område. Eftersom bibliotekslokalerna på 
Hinzerstraße är ogynnsamma med tanke på utrymme, belysning, uppvärmning och sanitära 
inrättningar menar han att det är nödvändigt med en överflyttning och ber att hänsyn skall tas 
till eventuella bibliotekslokaler på minst 120 kvadratmeter vid byggnadsplanering. 162 Det 
skulle dock dröja ända till den 15 juli 1964 innan biblioteket flyttade till en ny lokal på 
Kundmanngasse 30. 163 Det rörde sig om en byggnad som upprättades av Gemeinde Wien 
1962-63. 164 I de nya lokalerna drevs biblioteket vidare i form av ett Thekenbücherei. Även 
om, enligt det arkivmaterial som finns, diskussionen genom åren funnits vad beträffar större 
och bättre lokaler, som i sin tur skulle ha medfört möjligheten till ett Freihandbücherei, blev 
det av olika andledningar inga resultat. Biblioteket förblev sedan i lokalerna på 
Kundmanngasse 30 i över trettio år. Detta trots att det redan under slutet av sjuttiotalet fanns 
tankar på en större och mera ändamålsenlig lokal. Flera försök gjordes att hitta en ny lokal, 
men utan resultat.  Bibliotekets yta uppgick nämligen endast till 145 kvadratmeter. ”Auf 
diesem Raum kann keine zeitgemässe und entwicklungsfähige Büchereiarbeit geleistet 

                                                
160 Används med tillstånd av Media Wien 
161 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 82/59. Skrivelse från chefen för Städtische 
Büchereien Dr. R. Müller till Magistratsavdelning 7.  
162 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 286/60. Skrivelse från chefen för Städtische 
Büchereien Dr. R. Müller till Stadtbaudirektion. 
163 Archivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 1573/64.  Förvaltningsrapport av chefen för 
Städtische Büchereien Dr. R. Müller till Magistratsabteilung 7.  
164 Enligt skrift på den aktuella byggnaden på Kundmanngasse 30-32: ”Dieses Volkswohnhaus wurde in den 
Jahren 1962-63 von der Gemeinde Wien unter dem Bürgermeister Franz Jonas errichtet.“  
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werden.“ 165 En av bibliotekarierna som var verksam på Kundmanngasse minns 
bibliotekslokalerna som mycket små och trånga samt mörka med dålig belysning. 166 Först 
1985 kunde biblioteket utvidgas en aning, eftersom lokalerna utökades med ett litet extra rum. 
I och med att en lädervaruaffär som låg i direkt anslutning till biblioteket skulle upphöra, gavs 
denna möjlighet till utvidgning i form av en extra lokal på 44 kvadratmeter. 167 Denna före 
detta affärslokal blev då barnavdelningen och det gavs en möjlighet att omvandla åtminstone 
denna avdelning av biblioteket till Freihandsystem. 168 I samband med denna lokalutvidgning 
betonade Franz Pascher på nytt vikten av att få större yta för biblioteket på Kundmanngasse. 
Han menade att 145 kvadratmeter precis räcker för ett Thekenbücherei, men att denna 
biblioteksform inte längre motsvarar kraven på ett modernt bibliotek. Därför påbörjades, trots 
platsbristen, en omställning av systemet och i och med denna menade Pascher att det varken 
fanns plats för läsaren att sätta sig ner i lugn och ro eller för att ta emot skolklassbesök i 
biblioteket längre. Vidare menade han att biblioteket hade ett gynnsamt läge i centrum av 
tredje Bezirk nära marknaden, och att detta skulle bli ännu bättre när utvidgningen av 
tunnelbanelinjen U3 blev klar. 169 1994 beskriver Alfred Pfoser biblioteket som centralt, men 
med ett något undangömt läge och en skabbig fasad, samt alldeles för litet. 170  
 
Redan i april 1977 nämndes planerna på att bygga ett nytt bostadshus på Erdbergstraße 5-7. I 
en skrivelse till stadsbyggnadsnämnden framförde chefen för Städtische Büchereien en 
förfrågan angående en bibliotekslokal i denna framtida bostadsanläggning. Denna skulle vara 
situerad på bottenvåningen med skyltfönster ut mot Erdbergstraße och uppgå till en yta på 350 
kvadratmeter. 171 Avgörande för ett biblioteks framgång är, enligt Pascher, dess läge och att 
det skall vara synligt för människor som passerar förbi. Närheten till marknaden och den stora 
affärsgatan Landstraßer Hauptstraße är en viktig faktor som inte bör underskattas. På grund av 
dessa orsaker vore en förflyttning till nya lokaler på Erdbergstraße 5-7 ideal. Det vore också 
en praktisk lösning, eftersom de nuvarande bibliotekslokalerna befinner sig mittemot de nya 
lokalerna, vilket gör att man inte behöver vara rädd för att förlora läsare vid förflyttning. 172 I 
november 1979 togs det politiska beslutet att inte genomföra planerna på nya 
bibliotekslokaler inom ramen för byggnadsprojektet Erdbergstraße. Dessutom meddelades att 
inga övriga byggnader, som skulle vara ägnade för bibliotekslokaler för närvarande förelåg i 
tredje Bezirk. 173 Det skulle dröja länge innan de nya lokalerna på Erdbergstraße trots allt blev 
en realitet, närmare bestämt ända fram till 1996. Lokalfrågan för biblioteket på 
Kundmanngasse blev minst sagt en utdragen procedur.  
 
I november 1986 initierades diskussionen angående en bibliotekslokal i ett äldre hus på 
Kundmanngasse 35-37, mittemot den dåvarande bibliotekslokalen på Kundmanngasse 30. Det 
var från början meningen att det skulle bli både en bibliotekslokal på 375-475 kvadratmeter 
och en Kindergarten d.v.s. ett daghem i samma byggnad. Dessa planer gick dock inte att 

                                                
165 På denna yta kan inget tidsenligt och utvecklingsbart biblioteksarbete utövas. (Översättning från 
originaltexten av författaren) Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 1183/77. Brev från 
chefen för Städtische Büchereien Franz Pascher till Stadtbaudirektion.  
166 Intervju med Norbert Freistetter den 2004-05-21 
167 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 1523/85 
168 Intervju med Norbert Freistetter 2004-05-21 
169 Intervju med Franz Pascher , 2004-05-18 
170 Pfoser, A., Die Wiener Städtischen Büchereien, 1994, s. 86 
171 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 1183/77. Brev från chefen för Städtische 
Büchereien Franz Pascher till Stadtbaudirektion.  
172 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 1122/79. Brev från chefen för Städtische 
Büchereien Franz Pascher till Magistratsabteilung 13, den 10 juli 1979.  
173 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 1122/79. 
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förverkliga, utan man var tvungen att besluta sig för ett av alternativen. 174 Nästan två år 
senare, i september 1988, beslutades det dock slutgiltigt att på Kundmanngasse 35-37 skulle 
en Kindergarten, en lokal och 14 lägenheter inrättas och ingen bibliotekslokal. Detta beslut 
togs delvis på grund av finansiella skäl. Ett annat skäl var att lokalerna inte riktigt var ägnade 
för ett bibliotek. 175  
 
Redan i april 1962, då planeringen för överflyttningen från Hinzerstraße till Kundmanngasse 
diskuterades, var tanken att biblioteket skulle drivas som ett Freihandbücherei i de nya 
lokalerna. ”Die Zweigstelle Nr. 1 wird als Freihandbücherei geführt.” 176 Ungefär ett år 
senare, i augusti 1963, meddelade chefen för biblioteksorganisationen, att det inte blev något 
av planerna att upprätta ett Freihandbücherei på Kundmanngasse, då de nya lokalernas yta 
skulle bli mindre än planerat, och inte skulle uppnå kraven och behoven för att driva ett 
bibliotek av detta slag. 177 År 1979 konstaterar Franz Pascher att Kundmanngasse tillhör ett av 
de utlåningsstarkaste biblioteken som fortfarande drivs i form av ett Thekenbücherei, vilket 
bevittnar om ett stort läsintresse i tredje Bezirk. Han menar dock vidare att mellan år 1975 och 
1978 har antalet läsare inom Städtische Büchereien generellt ökat med 5%, medan det i 
filialen på Kundmanngasse har minskat med 4%. Detta beror enligt Pascher otvivelaktigt på 
att ett Thekenbücherei i dagens samhälle inte längre har samma attraktivitet, utan läsaren vill 
själv kunna gå runt bland hyllorna och i lugn och ro botanisera och välja. 178 
 
Det ideologiska beslutet att införa Freihandsystem togs alltså långt tidigare, men 1981 
omarbetades barnavdelningen till detta system och 1985, då bibliotekets lokaler utökades med 
ett extra rum, flyttade denna avdelning in i detta. Det var vid denna tid en allmän uppfattning 
inom biblioteksvärlden att barn behöver ett Freihandsystem, där de själva kan välja bland 
utbudet. Därför började man omställningen i denna del av biblioteket och just under 
sjuttiotalet omarbetades flertalet barnavdelningar som fortfarande hade Thekensystem. Även 
för de vuxna fanns det vid denna tidpunkt vissa hyllor, framför allt med nyutkomna böcker, 
som innefattades av Freihandsystemet. 1985, när det nya rummet togs i bruk av bibliotekets 
aktiviteter, var ungefär en fjärdedel av sortimentet Freihand. Omställningen skedde alltså 
undan för undan under pågående biblioteksverksamhet, vilket innebar vissa svårigheter för 
personalen. Under något år, innan hela sortimentet hade omarbetats, drevs följaktligen 
biblioteksverksamheten med hjälp av två olika system samtidigt, såväl Thekensystem som 
Freihandsystem, samtidigt. 179  
 
En bibliotekarie, verksam i biblioteket på Kundmanngasse vid tiden för omställningen, 
berättar att han inte upplevde att det fanns några kontroversiella åsikter i samband med denna, 
utan kollegorna välkomnade förändringen. Initiativet att införa Freihandsystem kom 
visserligen uppifrån, från ledningen för Städtische Büchereien, men det hade även blivit till en 
trend inom de mindre filialerna. Fördelarna med Freihandsystemet var vid denna tidpunkt 
tydliga för bibliotekarierna. Detta innebar att det inte fördes några direkta diskussioner 
angående meningen med det nya systemet, utan de diskussioner som fördes vid denna 
                                                
174 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 1511/86 
175 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 1213/88 
176 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 924/62. Skrivelse från chefen för Städtische 
Büchereien Rudolf Müller till Magistratsabteilung 7. “Bibliotek nr. 1 kommer att drivas som ett 
Freihandbücherei.“ (Översättning av uppsatsförfattaren). 
177 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 267/63. Skrivelse från chefen för Städtische 
Büchereien Rudolf Müller till Magistratsabteilung 34. 
178 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 1122/79. Skrivelse från chefen för Städtische 
Büchereien Franz Pascher till Magistratsabteilung 13.  
179 Information Karl-Heinz Schuster, 2005-11-07 
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tidpunkt rörde framför allt hur man på bästa och snabbaste sätt kunde omvandla ett 
Thekenbücherei till Freihandbücherei. Hur man skulle lösa uppställningsfrågan av de olika 
ämnesgrupperna för att dessa skulle bli presenterade på bästa sätt i och med det nya systemet, 
var en fråga som diskuterades. I biblioteket på Kundmanngasse var vid denna tidpunkt ämnet 
sociologi en viktig ämnesgrupp inom beståndet. 180 
 

Obwohl wir den BesucherInnen der kommenden Freihandbücherei Selbständighet und Mündigkeit 
zugestanden haben, wollten wir die Soziologie doch nicht ins letzte Eck stellen, man sollte sie leicht 
finden können. Ins letzte Eck haben wir dann die Reiselitteratur gestellt, weil wir wussten dass sie 
ohnehin gern genommen werden. 181  

 
 
5.2.3  Fasangasse 
 
Det yngsta av de tre biblioteken i tredje Bezirk är Fasangasse, som upprättades år 1957 i form 
av ett Thekenbücherei med 5 539 böcker. I en skrivelse från den 26 april 1956 till berörda 
Magistratsabteilung 54, som hanterar centrala inköp, ansöker ledningen för Städtische 
Büchereien i Wien om möbler för att inreda de nya bibliotekslokalerna, som består enligt 
följande: 182 
 

1. Utlåningsrum för vuxna 
2. Utlåningsrum för barnbiblioteket 
3. Arbetsrum 
4. Hall 
5. Tvättrum (toalett) 
 

I en förvaltningsrapport för verksamhetsåret 1957 står skrivet att biblioteket på Fasangasse 
35-37, som upprättades den 27 juli 1957, hade 1253 läsare i december månad samma år, ett 
faktum som kvalificerade filialen till att räknas som en av de största och mest framgångsrika 
filialerna. Detta kunde uppnås inte minst tack vare personalens utmärkta arbete. 183 
 
Biblioteket på Fasangasse har befunnit sig i samma lokal ända sedan det invigdes den 27 juli 
1957. Ursprungligen var det tänkt att biblioteket även skulle ta över lokalen från en kemtvätt, 
men dessa planer fick stå tillbaka för kommersiella anspråk. 184 Det har även under årens lopp 
funnits tankar på att utvidga biblioteket, men av dessa har det inte blivit något konkret. Den 
30 maj 1984 ansökte Städtische Büchereien, i ett brev till magistratsavdelning 52, som 
förvaltar kommunala hus i staden, om att få upprätta en terrass på 25 kvadratmeter i 
anslutning till bibliotekslokalens innergård. För att upprätta denna terrass behövde man byta 
ut ett fönster mot en dörr. Syftet med detta var att höja filialens attraktivitet. Läsaren skulle få 
möjlighet att vid vackert väder få sitta ute i det fria. Önskan om denna uteplats väcktes av 
filialens användare under en diskussionskväll, där man behandlade aktuella 
biblioteksproblem. Diskussionen rörde önskan om en starkare betoning på folkbibliotekets 

                                                
180 Intervju per E-mail med Norbert Freistetter, 2005-11-11 
181 Intervju per E-mail med Norbert Freistetter , 2005-11-11. Fastän vi ville ge de kommande besökarna i det nya 
systemet med öppna hyllor självständighet och myndighet, ville vi inte placera ämnet sociologi längst bort, 
eftersom avdelningen skulle vara lätt att hitta. Där placerade vi reselitteraturen eftersom vi visste att den i vilket 
fall som helst gärna lånas. (översättning av författaren)  
182 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 1481/56 
183 Arkivmaterial från Archiv Archivbestände der Büchereien Wien, 1165/58 s. 3. Förvaltningsrapport av chefen 
för Städtische Büchereien Dr. R. Müller till Magistratsavdelning 7.  
184 Pfoser, Die Wiener Städtischen Büchereien, 1994, s. 128 
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sociala funktion. Den 13 september samma år kom svaret från magistratsavdelning 52 att 
ansökan om en uteplats hade avslagits. En röstning har ägt rum bland de andra hyresgästerna i 
bostadsanläggningen i vilken 70 procent har deltagit. En majoritet av de röstande avslog 
ansökan.185 
 
Som tidigare har nämnts har en renovering av bibliotekslokalerna på Fasangasse länge 
diskuterats, men denna har hela tiden blivit uppskjuten. Renoveringen är nu genomförd och 
den 25 mars 2008 öppnade man åter upp verksamheten i biblioteket.  
 
Även på Fasangasse skedde övergången från Thekenbücherei till Freihandbücherei stegvis 
med barnavdelningen först och en tid senare vuxenavdelningen. I samband med en stor 
renovering år 1978 blev till slut hela biblioteket Freihandsystem. Städtische Bücherei nummer 
5, på Fasangasse 35-37, totalrenoverades under innevarande år och återupptog sin verksamhet 
i juli månad som ett modernt Freihandbücherei utrustat med 15 769 medier. Så skriver chefen 
för Städtische Büchereien, Franz Pascher, i en rapport daterad den 25 juli 1978. 186 
Barnavdelningen var dock vid denna tid redan Freihandsystem, eftersom denna övergång 
hade skett tidigare, närmare bestämt år 1972. I en skrivelse daterad den 15 mars 1972 från 
dåvarande chef för Städtische Büchereien Heinz Rieder till Magistratsabteilung 54 står det att 
biblioteket på Fasangasse kommer delvis att byggas om till Freihandsystem, och då åsyftas 
barnbiblioteket. Vissa möbler såsom hyllor och ett bord för utlämning av böcker behövdes i 
och med denna omstrukturering. 187 Herr Kammerer, dåvarande filialchef på Fasangasse, 
skickade en ansökan daterad 25 april 1977 till ledning för Städtische Büchereien, i vilken han 
bad om hyllor som passar för 400-500 böcker. Han ville nämligen skapa en möjlighet till 
Freihand för målgruppen unga människor från 14 år separat från barnbiblioteket. Denna 
målgrupp hade hittills ingått som ett litet provisorium inom barnbiblioteket och skulle nu bli 
ett litet separat bibliotek. 188 
 
 
5.3 Datorisering i filialerna 
 
Datorisering utfördes inte samtidigt i de olika biblioteken inom Büchereien Wien. Först 
skedde omställningen till datorer i huvudbiblioteket 1981. Sedan skedde en successiv 
omställning och det skulle dröja fram till år 2000 innan alla bibliotek inom organisationen 
hade datoriserats. Det rörde sig om en tidsperiod på tjugo år från det att man påbörjade 
datoriseringen till att denna slutfördes inom organisationen. Inte heller i de filialer i tredje 
Bezirk som jag har undersökt, skedde dataomställningen vid samma tidpunkt. Det bibliotek i 
tredje Bezirk som var tidigast med datorer är Erdbergstraße. Omställningen skedde 1996 i 
samband med att verksamheten överflyttades till nya lokaler. 189 I bilblioteket på Fasangasse 
datoriserades biblioteksarbetet först i oktober månad 1999. Detta var en stor omställning och 
kostade mycket extra arbete. På grund av den lilla personalstyrkan i filialen var det svårt att få 
arbetstiden att räcka till. Trots allt gick omställningen relativt bra och läsarna var till största 
delen positiva. 190 Det skulle dröja ända fram till maj månad år 2000 tills filialen på 

                                                
185 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 1413/84 
186 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 1448/78 
187 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 1705/72 
188 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien, 2101/77 
189 Intervju med Monika Beckmann, filialchef på Städtische Bücherei Erdbergstraße 5-7, 2004-05-21  
190 Schäfer, G. “Umstellung in der St.B.5 auf EDV- Betrieb“ i Büchereien Wien aktuell. Zeitschrift für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nummer 4, 1999, s. 11 f 
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Rabengasse datoriserades. Detta bibliotek var ett av de sista i gruppen Büchereien Wien som 
fick datorer. 191 
 
 
5.4 Lokal och bestånd 
 
I tabellen nedan visas det totala antalet medier under perioden 1979-2010 inom 
biblioteksorganisationen Büchereien Wien.  
 
Tabell 5. Totalt bestånd inom alla filialer inom Büchereien Wien 
 

År Barn Belletristik Fackbok Övrigt Totalt 
1970 103 985 216 636 224 936 1 887 547 444 
1975 143 441 240 542 267 741 2 021 653 745 
1980 188 571 284 090 333 402 13 072 819 135 
1985 244 497 342 459 394 227 41 079 1 022 262 
1990 286 753 392 542 473 091 65 040 1 217 426 
1995 298 908 388 709 510 394 98 301 1 296 312 
2000 301 224 406 896 534 179 169 690 1 411 989 
2005 310 117 343 491 587 271 351 021 1 591 900 
2010 318 168 310 967 597 498 366 511 1 593 144 

 
Antal medier ökar successivt för varje år. Mellan 1970 och 1985 har det nästan fördubblats. 
Märkbart är att de nya medierna kommer in i beståndet. Dessa återges i gruppen övrigt. År 
1970 och 1975 redovisas endast främmande språk i denna grupp. Från och med 1980 finns 
ljudkasetter och tidskrifter. Från och med 1990 finns CD-skivor representerade. Från och med 
år 2000 finns det 5 583 CD-Rom i gruppen övrigt. Från år 1970 till 2010 har Büchereien Wien 
tredubblat sitt bestånd.  
 
 
5.4.1  Rabengasse 
 
Biblioteket på Rabengasse ligger i en byggnad som kallas Rabenhof, som upprättades av 
Gemeinde Wien under åren 1927 och 1928, finansierat av skattemedel. 192 Rabenhof är ett 
exempel på de talrika Gemeindebauten som socialdemokraterna upprättade under 
mellankrigstiden och med mer än 1.100 lägenheter var det en av de största. 193 Biblioteket har 
allt som allt en yta på 143 kvadratmeter inklusive kontor, WC, förråd. Bibliotekslokalen 
totalrenoverades 1993, då disken från det forna systemet med slutna hyllor togs bort. 
Bibliotekslokalen har en avlång form och man kan än idag ana var disken stått.  
 
Fram till år 2009 var lokalen tydligt uppdelad i två olika avdelningar, barn- och 
vuxenavdelning. Barnbiblioteket var en egen liten avdelning omedelbart till vänster när man 
kommer in genom dörren. Detta var under eran med slutna hyllor avskilt med egen ingång 
och det fanns en egen bibliotekarie som tog hand om barnen.194 Numera har de båda 
                                                
191 Intervu med Eva Janisch, filialchef på Städtische Bücherei Rabengasse 6, 2004-05-27 
192 Enligt skrift på byggnaden: “Erbaut von der Gemeinde Wien in den Jahren 1927 und 1928 aus den Mitteln 
der Wohnbausteuer.“ 
193 Klusacek, C. och Stimmer, K., Erdberg. Dorf in der Stadt, 1992, s.  
194 Intervju med Frau Janisch, filialchef på Städtische Bücherei Rabengasse 6, 2004-05-27 
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avdelningarna en gemensam ingång. Bibliotekets lokaler ger ett ljust, fräscht och inbjudande 
intryck. Rabengasse räknas som en av de mindre filialerna inom organisationen och beskrivs 
av Alfred Pfoser som en arkitektoniskt tilltalande, men alldeles för liten filial med ett icke 
centralt läge. 195 
 
Rabengasse hade 2004 ett bestånd på 19 600 medier. Platsmässigt kunde biblioteket inte 
utöka detta. När det kom nya böcker måste gamla sorteras ut. Dessa gavs bort gratis till de 
användare som var intresserade. Personalen trodde inte att Gemeinde Wien var intresserad av 
att utöka lokalen för biblioteket, vilket skulle innebära högre kostnader både vad beträffar 
hyra och personal. Det hade funnits möjlighet till utökning i och med att lokalen bredvid var 
ledig, men det visades inget intresse från ledningen. Filialchefen Janisch menade att det inte 
lönade sig att ha tyngdpunkter på beståndet i ett så litet bibliotek. Litteratur för det dagliga 
livet som hälsa och friskvård, rådgivning, psykologi, hus och trädgård och reselitteratur är 
dock grupper som var bra representerade för ett så litet bibliotek. Personalen ansåg litteratur 
inom detta område vara viktig. 196 Beståndet på Rabengasse för 1970-2010 åskådliggörs 
nedan i tabell 6. I den gruppen, som kallas övrigt ingår AV-medier och tidskrifter. Denna 
grupp är relativt liten fram till 2000. I statistiken för 2005 ökar den märkbart till 2272 och för 
2010 till 4124.  
 
Tabell 6. Bestånd Rabengasse 1970-2010 
 
År 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Barn 2581 2404 3299 3964 4472 4288 4636 4530 4071 
Belletristik 5025 4911 5050 6115 6177 4052 4434 4072 4185 
Facklitteratur 4594 5195 5693 6374 6837 6705 6622 7896 5504 
Övrigt 106 0 208 375 518 589 845 2272 4124 
Totalt 12306 12510 14250 16828 18004 15634 16537 18770 17844 
 
Källa: Büchereien Wien 
 
Mitt första samtal med bibliotekspersonalen på Rabengasse hade jag under våren 2004 och år 
2009 genomförde jag en intervju med nuvarande filialchef Jana Kopittke-Gaida. Det hade 
skett en generationsväxling inom personalen. År 2007 byttes denna ut i och med att den ena 
medarbetaren gick i pension och den andra flyttade till en annan större filial. En äldre man 
skötte ensam verksamheten i biblioteket tills februari 2009, då Kopittke-Gaida tog över 
ledningen för filialen. Platsen utannonserades internt inom Büchereien Wien och hon sökte 
den och fick den. Kopittke-Gaida, som tidigare arbetade på det större biblioteket 
Philadelphiabrücke,  beskriver Rabengasse som gemytligt, familjärt, vackert och hon arbetar 
hellre på ett mindre filialbibliotek. 197 
 
I uppsatsförfattarens ögon i egenskap av biblioteksbesökare verkade bibliotekets lokaler större 
2009 än 2004, men personalen menade att med små medel kan man uträtta mycket. De hade 
nämligen rensat en hel del i bibliotekssortimentet för att få mer luft mellan hyllorna. Medier, 
som sällan lånades ut, till exempel facklitteratur inom konst, teknik och musik, fick 
huvudbiblioteket till sitt sortiment. En hel del litteratur utrangerades och man hade en två 
dagars bokutförsäljning. Kopittke-Gaida menade att tiden hade stått stilla i filialen och att det 

                                                
195 Pfoser, A., Die Wiener Städtischen Büchereien, 1994, s. 86 
196 Intervju med Frau Janisch, filialchef på Städtische Bücherei Rabengasse 6, 2004-05-27 
197 Intervju med Jana Kopittke-Gaida, filialchef på Städtische Bücherei Rabengasse, 2009-05-29  
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tidigare inte hade gjorts mycket för att förnya. Mediabeståndet var tämligen föråldrat. Hon 
menade vidare att eftersom besöksfrekvensen hade gått ner, stod Büchereien Wien inför ett 
val, att antingen stänga filialen eller att satsa på den. Beslutet togs att utforma ett helt nytt 
koncept, nämligen att ge biblioteket en tyngdpunkt på barnlitteratur, teater- och 
cabaretlitteratur, något som ingen annan filial i Wien har. Barnlitteratur skulle betonas 
eftersom det finns flera skolor och daghem i närheten och teaterlitteratur eftersom 
Rabenhofteatern ligger mittemot biblioteket. Förhoppningen var att man genom detta 
speciella koncept även skulle locka till sig fler biblioteksbesökare från andra Bezirk i staden. 
Biblioteket skulle även ha ett bassortiment, som passar biblioteksbesökaren i närmiljön, 
såsom skönlitteratur och reselitteratur. Kopittke-Gaida menade att dessa planer för 
Rabengasse aldrig kommit till stånd utan den nya biblioteksledningen. I och med att denna är 
positiv till de mindre filialerna i närmiljön, ”Grätzlbüchereien”, ingår det enligt henne i deras 
koncept att rädda dessa. 198 
 
Den 6 juli 2009 stängdes filialen på Rabengasse för renovering, vilken var klar i oktober 
2009. En vägg mellan kontoret och den dåvarande bibliotekslokalen togs bort och kontoret 
blev en större barnavdelning. Det blev istället ett mindre kontor, eftersom två medarbetare 
inte behöver så mycket plats. De båda tyngdpunkterna i biblioteket fick därmed tydligt 
åtskilda avdelningar. Det målades om och lokalen fick nytt golv. På biblioteket Rabengasse 
befinner man sig i en uppbyggnadsfas och har en spännande tid framför sig. Kopittke-Gaida 
ser filialen som en föregångare för andra. Nu får man vänta och se hur det går, om det 
fungerar bra kanske flera mindre biblioteksfilialer kommer att gå samma väg. Det görs 
mycket reklam till skillnad från tidigare och denna nya trend började enligt Kopittke-Gaida i 
samband med det nya huvudbiblioteket som invigdes år 2003. Om Büchereien Wien säger 
hon: ”Wir sind aus dem Dornrösschenschlaf aufgewacht.” 199 
 
Att Büchereien Wien, precis som i filialen Rabengasse, satsar alltmer på barn och ungdomar 
och verksamheten som vänder sig till denna grupp framgår tydligt, inte minst i exemplet 
Philadelphiabrücke, där biblioteket speciellt med 3000 medier av det totala beståndet vänder 
sig till gruppen ungdomar i åldern 12-18 år 200 
 
År 2011 har biblioteket på Rabengasse sammanlagt 17.800 medier, varav 2000 har temat 
teater och kabarett. Av det sammanlagda antalet medier är 9.700 böcker för vuxna, 4.100 
böcker för barn, 1.900 CD- skivor och ljudböcker, 1.400 videofilmer och dvd-filmer och 18 
tidskrifter. 201  
 

                                                
198 Intervju med Jana Kopittke-Gaida, filialchef på Städtische Bücherei Rabengasse, 2009-05-29 
199 ”Vi har vaknat upp ur vår Törnrosasömn.” (Översättning av uppsatsförfattaren). Intervju med Jana Kopittke-
Gaida, 2009-05-29 
200 Büchereien Wien hemsida: 
www.buechereien.wien.at/de/standortoeffnungszeiten/zweigstellen/meidlingerhauptstraße/jugendschwerpunkt 
(2012-04-09) 
201 Büchereien Wien hemsida: www.buechereien.wien.at/de/standortoeffnungszeiten/zweigstellen/rabengasse 
(2011-08-10) 
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5.4.2  Erdbergstraße 
 
Biblioteket Erdbergstraße är sedan 1996 situerat i ett bostadshus som upprättades av 
Gemeinde Wien under åren 1993-1995. 202 Bibliotekets lokaler, som består av en yta på totalt 
350 kvadratmeter, befinner sig på markplan och utöver dessa består huset av vanliga 
bostadslägenheter. Överflyttningen till dessa lokaler hade en stor betydelse för bibliotekets 
verksamhet, bibliotekslokalen blev mycket större och därmed kunde beståndet utvidgas. Från 
att tidigare har räknats till de små filialerna, blev biblioteket framgångsrikt och välbesökt. 
Idag är detta bibliotek ett av de största inom organisationen och det är både ett 
Bezirksbücherei för tredje Bezirk, på grund av att det är det största i området, och ett 
Stützpunkbücherei, i och med att det har ett större upptagningsområde och därmed även en 
större budget. 203 
 
Biblioteket hade år 2004 ett bestånd på totalt 42 000 medier. I denna siffra ingår videofilmer, 
cd-skivor, dvd-filmer, cd-rom och tidskrifter. Detta bestånd har blivit mer och mer 
moderniserat på grund av att de nya moderna medierna idag finns representerade i allt högre 
grad. Dagstidningar finns inte alls, utan de ingår endast i huvudbibliotekets sortiment. 
Argumentet emot dagstidningar är enligt filialchefen att de så snabbt blir inaktuella, dessutom 
läser Wienare gärna dagstidningen på ett av de många caféer som finns i staden. Det har inte 
funnits den traditionen och det behovet av att läsa dagstidningar på biblioteksfilialen. 
Däremot har biblioteket på Erdbergstraße tidskrifter. Bibliotekets bestånd kan inte växa i en 
alltför stor omfattning på grund av den platsbrist som råder i lokalen. Även om 
bibliotekslokalerna är rymliga går det inte att få in så många fler hyllor, eftersom man vill 
behålla den tillgänglighet som finns idag för till exempel barnvagnar och rullstolar. Därför 
måste gamla medier sorteras ut när nya köps in. Bibliotekets lokaler är ljusa och verkar 
inbjudande och luftiga på besökarna. Det finns ett atrium i mitten av biblioteket, där den som 
vill kan sitta ute i friska luften. Enligt medarbetarna är det inte så enkelt att realisera en 
utvidgning av lokalerna, eftersom det finns hyreslägenheter i de övriga delarna av huset. 
Tidigare var det tänkt att det skulle byggas en terrass med en trappa som förbindelse, men av 
dessa idéer har det hittills inte blivit något. Personalen tror att det är en alldeles för dyr 
lösning för Gemeinde Wien och att den därmed inte kommer att bli verklighet.204 Flera av de 
olika filialerna har speciella tyngdpunkter i sitt bestånd. Delvis fastställs dessa av den centrala 
organisationen, delvis är de ett medvetet beslut av personalen. Dessa tyngdpunkter formas 
med hänsyn till vilket område filialen befinner sig i och därmed vilka bibliotekets besökare är. 
Biblioteket på Erdbergstraße har följande ämnesområden som speciella tyngdpunkter: 
datalitteratur, reselitteratur, främmande språk med hänsyn till vilka grupper som bor i området 
samt barnböcker. 205 
 
Sedan bokmässan i Frankfurt år 2006, vid vilken Indien blev särskilt uppmärksammat, finns 
det en tyngdpunt i biblioteket på indisk litteratur. Denna tyngdpunkt består av romaner, 
facklitteratur, barnlitteratur, tidskrifter, filmer och filmmusik med tema Indien. 206 
I tabellen nedan åskådliggörs mediebeståndet i biblioteket på Erdbergstraße under åren1970-
2010. I den gruppen, som kallas övrigt ingår AV-medier och tidskrifter. 

                                                
202 Enligt skrift som står att läsa på byggnadens gavel: ”Wohnhaus der Gemeinde Wien errichtet in den Jahren 
1993-1995”. 
203 Intervju med Monika Beckmann, filialchef på Städtische Bücherei Erdbergstraße 5-7, 2004-05-21 
204 Intervju med Monika Beckmann, filialchef på Städtische Bücherei Erdbergstraße 5-7, 2004-05-21 
205 Intervju med Monika Beckmann, filialchef på Städtische Bücherei Erdbergstraße 5-7, 2004-05-21 
206 Büchereien Wien hemsida: www.buechereien.wien.at/de/standortoeffnungszeiten/zweigstellen/Erdbergstraße 
(2011-08-10) 
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Tabell 7. Bestånd Erdbergstraße 1970-2010 
 
År 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Barn 2068 2604 3495 4566 6133 7076 7021 9177 11333 
Belletristik 4439 4796 5840 7005 8031 8010 7817 7907 8149 
Facklitteratur 4438 5390 6921 7869 9665 10641 11497 14239 14154 
Övrigt 77 0 263 486 1343 2301 6989 11592 11911 
Totalt 11022 12790 16519 19926 25172 28028 33324 42915 45547 
 
Källa: Büchereien Wien 
 
Beståndet är fyra gånger så stort år 2010, som det var 1970. Den grupp som ökat mest är 
övriga medier, vilket är helt naturligt. Barnlitteraturen har ökat i takt med att biblioteket 
utökat sina lokaler. År 1985 kan man se den första lite större ökningen.  
 
År 2011 har biblioteket 45.400 medier, varav 25.200 är böcker för vuxna, 11.300 böcker för 
barn, 3.800 cd-skivor och ljudböcker, 3.000 videofilmer och dvd-filmer, 500 cd-rom och dvd-
rom, 63 tidskrifter. 207 
 
 
5.4.3  Fasangasse 
 
Biblioteket på Fasangasse befinner sig på en livligt trafikerad gata med spårvagnshållplats 
omedelbart utanför dörren, vilket medför att många människor går förbi utanför och spontant 
kommer in. Det har ett bra läge med många affärer runtomkring. Bibliotekslokalerna på 
Fasangasse är inrymda i ett bostadshus som upprättades 1954-1955 av staden Wien och har en 
yta på 141 kvadratmeter. Kontoret, som ligger i mitten av lokalen, medför en tydlig 
uppdelning i två delar nämligen vuxenavdelningen och barnavdelningen och gör att lokalen 
känns mindre. Filialchefen Hartl-Klasna menar att bibliotekets lokaler borde vara större, men 
att de utnyttjas optimalt i sitt nuvarande tillstånd. 208  
 
Ledningen för Büchereien Wien talade länge om att renovera bibliotekslokalerna på 
Fasangasse, vilka gav ett slitet och gammaldags intryck. Det var även opraktiskt med 
uppdelningen där kontoret låg i mitten och splittrade bibliotekets utrymme i två delar. 
Renoveringen av bibliotekslokalerna på Fasangasse genomfördes dock till slut och den 25 
mars 2008 öppnade biblioteket åter sin verksamhet i nya fräscha lokaler. Filialen hölls stängd 
från den 8 oktober 2007 till invigningen av de nya lokalerna den 25 mars 2008.  Anledningen 
till tidpunkten för renoveringen var att det fanns pengar över. Två filialer stod på kö för 
ombyggnad, men valet föll på Fasangasse vid detta tillfälle, eftersom dessa lokaler var mindre 
och passade bättre in i budgeten. Intressant är att renoveringen ägde rum under en tidsperiod 
då Büchereien Wien stod utan ledning. Alfred Pfoser lämnade nämligen sin chefspost i juli 
2007 och de nya cheferna Markus Feigl och Elke Bazalka tilträdde först i april 2008. Detta 
medförde att biblioteksfilialens personal, som var verksamma på andra bibliotek under tiden, 
fick medverka i högre grad i de beslut som rörde renoveringen. Arkitekten Ernst Mayr är den 
samme som vid upprättandet av huvudbiblioteket. 209  

                                                
207 Büchereien Wien hemsida: www.buechereien.wien.at/de/standortoeffnungszeiten/zweigstellen/Erdbergstraße, 
(2011-08-10) 
208 Intervju med Frau Hartl-Klasna, filialchef på Städtische Bücherei Fasangasse 35-37, 2004-05-28 
209 Intervju med Frau Hartl-Klasna, filialchef på Städtische Bücherei Fasangasse 35-37, 2008-12-13 



 55 

När man efter renoveringen stiger in igenom dörren till biblioteket på Fasangasse, får man 
intrycket av att det är en helt ny lokal. De ljusa och fräscha lokalerna med inslag av starka 
färger, orange, som kontrasterar till det vita, ger en rymd så man tror att lokalen blivit större. I 
själva verket har lokalen precis samma yta som tidigare, den är bara bättre planerad och 
utnyttjad. Däremot har man i och med renoveringen förlorat tillgången till sitt källarutrymme, 
något som personalen beklagar. Alla kontrakt sågs över och det uppdagades att biblioteket 
inte hade något giltigt avtal för sitt källarförråd. Då förlorade man tillgången till detta 
utrymme, ett faktum som kräver mer planering av personalen när det gäller inköp. 210 
 
Före renoveringen fick låntagarna låna med sig så många medier som de ville och sedan fick 
de ha dessa hemma under den period då biblioteket hölls stängt. Övriga medier och inredning 
som skulle sparas togs till ett centralt lager för Büchereien Wien. 211 
 
Intresset för biblioteket har ökat efter renoveringen. I och med denna upptäckte många 
biblioteksfilialen. Direkt efter återöppnandet märkte man av en stark uppgång vad beträffar 
besöksfrekvensen. Denna har emellertid gått tillbaka något men är högre än innan 
renoveringen. 212 
 
Biblioteket på Fasangasse tillhör en av de mindre filialerna inom Büchereien Wien och hade 
2004 18 500 medier inklusive böcker, tidskrifter, videofilmer, Cd-skivor och Cd-rom. 
Dagstidningar har de inga. Filialchefen Hartl-Klasna menar att biblioteket är för litet för att 
man skall kunna sitta ner i lugn och ro och läsa en dagstidning. Det är inte lönsamt för de 
mindre filialerna. Det lönar sig inte heller att ha någon speciell tyngdpunkt på bokbeståndet, 
något som även budgeten begränsar, dock betonar personalen vikten att ha så stort utbud som 
möjligt. Eftersom det regelbundet förekommer skolklassbesök i biblioteket, försöker man 
prioritera barnböcker. ”Wichtig ist immer, finde ich, den Kinderbereich. Die Kinder sind halt 
ganz einfach die zukunftige Kunden.” 213 I tabellen nedan visas beståndets utveckling i 
biblioteket på Fasangasse under perioden 1970-2010. I den gruppen, som kallas övrigt ingår 
AV-medier och tidskrifter. 
 
Tabell 8. Bestånd Fasangasse 1970-2010 
 
År 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Barn 2467 2926 3908 3756 4190 3937 3261 4306 4916 
Belletristik 5574 5384 6227 5991 6545 5849 5552 3653 3514 
Facklitteratur 4962 5484 6385 6902 7573 7683 6015 6170 4229 
Övrigt 299 323 550 951 1266 2084 2364 4269 4349 
Totalt 13302 14117 17070 17600 19574 19553 17192 18398 17008 
 
År 2011 har biblioteket totalt cirka 17.000 medier. 8.200 av dessa är böcker för vuxna, 4.900 
böcker för barn, 2.000 cd-skivor och ljudböcker, 1.100 videofilmer och dvd-filmer, 100 cd-
rom och 20 tidskrifter. 214 

                                                
210 Intervju med Frau Hartl-Klasna, filialchef på Städtische Bücherei Fasangasse 35-37, 2008-12-13 
211 Intervju med Frau Hartl-Klasna, filialchef på Städtische Bücherei Fasangasse 35-37, 2008-12-13 
212 Intervju med Birgit Hartl-Klasna, filialchef på Städtische Bücherei Fasangasse, 2008-12-13 
213 ”Barnböcker är alltid viktiga, tycker jag. Barnen är ju trots allt våra framtida kunder.” (Översättning av 
författaren). Intervju med Frau Hartl-Klasna, filialchef på Städtische Bücherei Fasangasse 35-37, 2004-05-28 
214 Büchereien Wien hemsida:  www.buechereien.wien.at/de/standortoeffnungszeiten/zweigstellen/fasangasse 
(2011-08-10) 
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5.5 Öppettider och avgifter 
 
Öppettiderna inom Büchereien Wien är i det stora hela enhetliga. En anledning till detta är att 
det skall vara enkelt för användarna att lägga tiderna på minnet, eftersom de använder sig av 
flera olika biblioteks tjänster. Huvudbiblioteket har emellertid generösare öppettider än de 
andra biblioteken. Det håller öppet varje dag utom söndag och stänger inte för middagspaus. 
Den näst största filialen, Philadelphiabrücke, har tagit över huvudbibliotekets öppettider, 
förutom att det har stängt på lördagar. De större Stützpunktbüchereien har något mer öppet än 
de mindre filialerna. Det har under de senaste åren pågått en diskussion angående 
öppettiderna i framför allt organisationens Stützpunktbüchereien. Ledningen för Büchereien 
Wien menar att det finns ett behov av att utvidga verksamheten och därmed även införa 
generösare öppettider. Under år 2004 pågick en evaluering av biblioteksverksamheten och 
därmed även öppettiderna, vilket innebar och kommer att innebära förändringar även i 
framtiden. 215 Som en direkt följd av denna evaluering ändrades öppettiderna i de sex 
Stützpunktbüchereien som finns inom organisationen från och med september 2005. De nya 
tiderna medförde för dessa bibliotek en ökning på tre timmar i veckan. Från att ha haft öppet 
23 timmar i veckan utökades det till 26 timmar. Den största förändringen kanske blev att 
tidigare hade varje Stützpunktbücherei helt stängt på onsdagar, medan det numera är öppet 
även denna veckodag i dessa biblioteksfilialer. Öppettiderna för de övriga biblioteken förblev 
oförändrade.216 I september 2007 utökades de med ytterligare med 6 timmar i varje 
Stützpunktbücherei, vilket medförde till att öppettiderna för biblioteket på Erdbergstraße 
uppgick till sammanlagt 32 timmar per vecka. Efter renoveringen år 2009 ändrades 
öppetiderna något i biblioteket på Rabengasse. Se nedan för öppettiderna i de olika 
biblioteken. 217   
 
Öppettider för huvudbiblioteket:  
Måndag-fredag 11-19 
Lördag 11-17 
(46 timmar/vecka) 
 
Öppetider för biblioteket på Rabengasse från och med 2009: 
Syftet med att Rabengasse fick andra öppettider än de andra biblioteken i samma storlek var 
att biblioteket skulle hålla öppet torsdagskvällar, eftersom Rabenhofteatern har föreställning 
då. Man ville i detta sammanhang marknadsföra sin speciella tyngdpunkt på teaterlitteratur. 
Eftersom detta inte lönade sig, ändrade man åter öppettiderna, så att de blev enhetliga med de 
andra mindre filialerna inom organisationen. 218 
Måndag 10-12 och 14-18 
Tisdag 14-18 
Onsdag stängt 
Torsdag 10-12 och 14-19.30 
Fredag 14-18 
(21,5 timmar/vecka) 

                                                
215 Intervju med Monika Beckmann, filialchef på Städtische Bücherei Erdbergstraße 5-7, 2004-05-21 
216 Information av Monika Beckmann, filialchef på Städtische Bücherei Erdbergstraße 5-7, 2005-09-28 
217 Büchereien Wien hemsida:  www.buechereien.wien.at/de/standortoeffnungszeiten/zweigstellen (2011-08-10) 
218 Intervju med Jan Koppitke-Gaida, filialchef på Städtische Bücherei Rabengasse 6 (2009-), 2012-04-10 
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Öppettider för biblioteket på Erdbergstraße i egenskap av Stützpunktbücherei från och 
med september 2007:  
Måndag 11-18 
Tisdag 11-18 
Onsdag 14-18 
Torsdag 11-18 
Fredag 11-18 
(32 timmar/vecka) 
 
Öppettider för biblioteket på Fasangasse och Rabengasse: 
(Fram till renoveringen år 2009 hade Rabengasse också dessa öppettider. Då gjordes en kort 
försöksperiod med andra öppettider, se ovan.) 
Måndag 10-12 och 14-19 
Tisdag 14-18 
Onsdag stängt 
Torsdag 10-12 och 14-18 
Fredag 14-18 
(21 timmar/vecka) 
 
De mindre filialerna har stängt onsdagar, lördagar och söndagar, medan nästa 
biblioteksstorlek inom organisationen har stängt på lördagar och söndagar. Det enda 
biblioteket som har öppet på lördagar är huvudbiblioteket och inget bibliotek har öppet på 
söndagar. Detta beror enligt nuvarande myndighetschef Elke Bazalka på att budgeten och 
personalen inte räcker till för detta. Det finns ambitioner att ha söndagsöppet, men enligt 
Bazalka, kommer det nog att dröja ett tag. 219 
 
Utlåningsavgifter på folkbibliotek är en något kontroversiell fråga. Public libraryidéerna 
bygger på att biblioteksverksamheten är kostnadsfri och öppen för alla. Några länder i Europa 
som tar ut avgifter för sina användare är Nederländerna, Belgien, Tyskland och Österrike. I 
Sverige måste användaren enbart betala förseningsavgifter eller för beställning av ett medium.  
 
Avgiftsbelagd biblioteksverksamhet har en tradition i Wien, som går tillbaka ända till år 1945, 
då ekonomin var ett stort problem för de krigshärjade biblioteken. Büchereien Wien tar ut en 
avgift av sina läsare, vilken ser likadan ut i de olika filialerna. Användaren betalar en avgift 
och med sitt bibliotekskort kan han/hon sedan ta del av tjänsterna i alla bibliotek inom 
organisationen. Det finns olika möjligheter att betala denna avgift. Flitiga biblioteksanvändare 
kan lösa ett årskort. För ungdomar och studenter mellan 18 och 27 år, de som gör militärtjänst 
och personer med låg inkomst är årskortet billigare. För användare som endast tillfälligt vill 
låna något finns ett dagskort, som gäller för ett utlån på upp till 25 medier med den normala 
lånetiden på fyra veckor, dock ej med möjlighet till förlängning. Barn och ungdomar upp till 
18 år är befriade från avgifter med undantag av beställningsavgift, förseningsavgift eller vid 
förlust av medier. Dessutom finns en avgift per medium vid lån av videofilmer, DVD-filmer 
eller CD-rom. 220  

                                                
219 Information per e-post av Elke Bazalka, myndighetschef, 2012-04-16 
220 Büchereien Wien hemsida:  www.buechereien.wien.at/de/benutzung/gebuehren (2011-08-10) 
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Tabell 9. Biblioteksavgifter 2010 och 2011 för Büchereien Wien.  
 
 Till och med 31.12.2010 221 Från och med 01.01.2011 222 
Årskort vuxen 18 Euro 22 Euro 
Årskort ungdom/student 18-27 år, 
de som gör militärtjänst, personer 
med låg inkomst 

3 Euro 3,50 Euro 

Dagskort 3 Euro 3,50 Euro 
Lån av video, DVD, CD-rom (per 
medium) 

1 Euro 1,50 Euro 

 
Sedan 1993 finns det nuvarande systemet med möjlighet till att lösa ett årskort för alla 
biblioteksfilialer.  Då uppgick denna avgift till 200 schilling. 223 Tidigare förräknades varje 
enskild tjänst som biblioteksbesökaren utnyttjade, det vill säga en utlåningsavgift per 
medium. Dessa avgifter kallades ”Bandgebühren”. Fram till år 1970 betalade även barn och 
ungdomar en sådan avgift. 224 För en flitig biblioteksanvändare kunde systemet med 
”Bandgebühren” bli dyrt och årskortsystemet en gynnsammare lösning. 1989 var 
utlåningsavgiften 6 schilling per medium. Det kan emellertid ses som en nackdel med 
årskortet att en större summa måste betalas på en gång.  
 
Tabell 10. Biblioteksavgifter 1970-1989 för Städtische Büchereien Wien 
 

Datum för 
fastställande av 
utlåningsavgift 

Avgift för vuxen 
(i schilling) 

Avgift för ungdom 
(i schilling) 

Avgift för barn 
(i schilling) 

1 jan. 1970 1:- 0,50 0,25 
1 jan. 1977 2:- - - 
1 jan. 1981 3:- - - 
1 jan. 1983 4:- - - 
1 jan. 1986 5:- - - 
1 jan. 1989 6:- - - 

  
Källa: Büchereien Wien 
 
Eftersom det inte finns någon nationell lag i Österrike, som reglerar folkbiblioteken, 
bestämmer varje Gemeinde hur eventuella utlåningsavgifter skall se ut. Hur avgifterna ska se 
ut inom Büchereien Wien beslutas i Wiener Gemeinderat. Därför kan avgifterna skilja sig 
åtskilligt åt. I vissa kommuner tillämpar biblioteken systemet med årsavgifter, medan andra 
tar ut en låneavgift per medium. Det finns även områden i Österrike, där man tar ut 
biblioteksavgifter av ungdomar, men vanligast är avgiftsfritt upp till 16 eller 18 år. 225 
 
 
5.6 Personal och besökare 
 
En bibliotekarie är i Österrike en Beamter, det vill säga en tjänsteman, inom Gemeinde Wien. 
För en heltidsanställd bibliotekarie uppgår en arbetsvecka till fyrtio arbetstimmar.  
                                                
221 Büchereien Wien hemsida:  www.buechereien.wien.at/de/benutzung/gebuehren (2008-08-10) 
222 Büchereien Wien hemsida:  www.buechereien.wien.at/de/benutzung/gebuehren (2011-08-09) 
223 Ebner, B., Gebührenmodelle der Büchereien Wien, 2010, s. 13 
224 Arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien 344/92 
225 Information per e-post av Elke Bazalka, myndighetschef, 2012-04-16 
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I tabellen nedan redovisas antalet utlån totalt inom alla biblioteksfilialer som tillhör 
Büchereien Wien. 
 
Tabell 11. Antal utlån Büchereien Wien totalt 1970-2010 
 

År Utlån 
1970 1 671 108 
1975 2 127 416 
1980 2 860 001 
1985 3 552 117 
1990 4 204 126 
1995 5 124 607 
2000 3 497 758 
2004 5 265 209 
2010 5 877 595 

 
Källa: Büchereien Wien 
 
Under perioden 1970-2010 har biblioteken ökat sina utlån tre gånger så mycket. Utlånen ökar 
successivt. Endast mellan 1995 och 2000 kan man se en betydlig minskning av utlånen. Från 
1998 till 2000 skedde en successiv omställning från handskriven dokumentation till 
elektronisk lagring, vilket gjorde att alla inmatningsfel uteblev. 226 Detta syns i statistiken för 
utlån från alla de olika biblioteksfilialerna.  
 
I tabellen nedan åskådliggörs antalet besökare inom Büchereien Wien totalt. En besökare 
räknas en gång per besök med åtminstone ett utlån.  
 
Tabell 12. Antal besökare inom Büchereien Wien totalt 1970-2010 
 

År Barn-14 år Ungdomar 14-
18 år 

Vuxna Totalt 

1970 227 771 92 414 439 280 759 466 
1975 294 468 117 175 467 924 879 567 
1980 330 820 168 524 469 356 968 700 
1985 291 557 163 709 509 526 964 792 
1990 317 969 150 630 531 310 999 909 
1995 317 222 131 423 641 742 1 090 387 
2000 304 957 102 329 570 839 978 125 
2005 290 648 91 970 843 590 1 235 046 
2010 314 176 82 689 1 017 697 1 425 129 

 
Källa: Büchereien Wien 
 
År 1995 nådde man över en miljon biblioteksbesökare inom hela systemet Büchereien Wien. 
Gruppen ungdomar 14-18 år är den gruppen, som använder biblioteket minst. För åren 2005 
och 2010 fanns det en post i besöksstatistiken för Wien totalt som benämns institution. Detta 

                                                
226 Ebner, B., Gebührenmodelle der Büchereien Wien, 2010, s. 17 
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är besök genom en institution t. ex. skolor och Kindergarten. För 2005 uppgick denna post till 
8838 och för 2010 till 10 567.  
 
 
5.6.1  Rabengasse 
 
I personalstyrkan på Rabengasse ingick år 2004 två personer, som hade varsin heltidstjänst. 
År 1998 gick en tredje kollega i pension och blev aldrig ersatt av någon ny, ett inte helt 
ovanligt sätt att skära ner på personal. På grund av personalnedskärning har arbetet blivit 
stressigare och det har också enligt personalen medfört en försämring av servicen. Tidigare 
var biblioteket öppet året runt, eftersom personalen turades om att ha semester. Nu för tiden 
håller biblioteket stängt i juli månad och de båda medarbetarna har semester samtidigt, en 
lösning som enligt personalen inte är helt tillfredsställande.227 
 
De båda bibliotekarierna som arbetade 2004 på Rabengasse hade teoretisk 
gymnasieutbildning, den ena holländsk och den andra österrikisk. Båda hade intern 
bibliotekarieutbildning, den var utbildad i Holland. Denna tvååriga utbildning kunde 
emellertid ungefärligt jämföras med den som finns i Wien. Hon hade även erfarenhet av 
biblioteksarbete från Holland. När hon i början av 1970-talet började sitt arbete inom 
Städtische Büchereien i Wien, var hon tvungen att komplettera vissa delar av utbildningen, 
som var specifika för systemet där. Hon valde då i stället att genomgå hela internutbildningen 
i Wien. Den andra bibliotekarien hade varit verksam i tjugo år inom Städtische Büchereien. 
Dessförinnan var hon verksam inom resebyråbranschen och som sekreterare på ett företag. 
Ingen av de båda bibliotekarierna hade akademisk utbildning. 228 
 
År 2007 lämnade dessa båda bibliotekarier filialen på Rabengasse. Fram till år 2009 sköttes 
denna av en ensam kollega som arbetade heltid i denna filial fram till sin pension. Sedan år 
2009 finns det 3 anställda i biblioteket, 2 arbetar 40 timmar per vecka och 1 arbetar 20 
timmar. Alla tre har utbildningen från Büchereien Wien, de båda heltidsanställda har en 
lärlingsutbildning och erfarenhet inom bokhandelsbranschen och den halvtidsanställde har 
arbetslivserfarenhet från teaterbranschen. 229  
 
De större biblioteken har naturligtvis ett mer attraktivt utbud som biblioteket på Rabengasse 
aldrig kan konkurrera med, menar personalen, men fördelen med den lilla filialen i 
närområdet är att den når människor som inte är så mobila längre. Den kan också erbjuda en 
personlig kontakt och ett gemyt som det stora biblioteket kanske inte har möjlighet att 
erbjuda. De flesta användarna är boende i området, men en del har sin arbetsplats i tredje 
Bezirk. Det finns stora företag som till exempel Siemens i närheten av filialen. Besöksgrupper 
som kommer till filialen på Rabengasse är bland annat mödrar med små barn, skolbarn som 
kommer själva till fots, äldre människor som kanske inte så gärna vill åka iväg med 
tunnelbana och rullstolsburna. Fördelen nuförtiden är att varje filial har tillgång till beståndet i 
alla andra filialer genom datasystemet. 230 Publiken på Rabengasse har sedan renoveringen 
2009 förändrats något genom att flera yngre familjer flyttat in i området. Gruppen besökare 
med annan nationalitet har ökat. Även gruppen låntagare från andra Bezirk är större, av den 
anledningen att biblioteket har ett exklusivt utbud av teaterlitteratur, som inget annat bibliotek 

                                                
227 Intervu med Eva Janisch, filialchef på Städtische Bücherei Rabengasse 6, 2004-05-27 
228 Information av de berörda bibliotekarierna, 2005-12-05 
229 Intervju med Jan Koppitke-Gaida, filialchef på Städtische Bücherei Rabengasse 6 (2009-), 2012-04-10 
230 Intervu med Eva Janisch, filialchef på Städtische Bücherei Rabengasse 6, 2004-05-27 
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har. Biblioteket måste marknadsföra sig och sitt speciella utbud ännu mer, för att locka till sig 
till exempel teaterstudenter. 231 
 
Tabellen nedan visar hur antalet besökare har förändrats från 1970-talet till 2010. 
 
Tabell 13 . Antal besökare Rabengasse 1970-2010 
 
År 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Barn   
-14 år 

5428 6452 5461 5468 6018 6124 2189 2533 3542 

Ungdomar 
14-18 år 

1143 2477 2614 3244 2175 2915 934 419 407 

Vuxna 9649 8778 8743 7918 7258 6942 4324 4981 8121 
Totalt 16220 17707 16818 16630 15451 15981 7436 8032 12250 
 
Källa: Büchereien Wien. 
 
Antalet ungdomar som besöker biblioteket på Rabengasse har minskat. Även här syns tydligt 
att besöksstatistiken minskat mellan 1995 och 2000. Även år 2005 var besökssiffrorna 
tämligen låga, men år 2010 ökade de för alla grupper utom ungdomar. I statistiken för 2005 
och 2010 finns det en extra grupp representerad som kallas “institution“. Här åsyftas besök av 
t.ex. skolor och daghem, men även kulturevenemang för vuxna. År 2005 uppgick denna grupp 
till 99 besökare och år 2010 till 180. Personalen på Rabengasse prioriterar dessa evenemang 
och Koppitke-Gaida betonar vikten av att vara ett levande bibliotek. 232  
 
Tabell 14. Antal utlån Rabengasse 1970-2010 
 
År 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Utlån 37255 46842 60165 61163 70822 75285 29254 37675 36917 
 
Källa: Büchereien Wien. 
 
Antalet utlån ökade successivt fram till och med år 1995, sedan minskade de markant mellan 
1995 och 2000. År 2010 var utlånen ungefär lika många som år 1970. Flest antal utlån 
noterades för 1995.  
 
 
5.6.2  Erdbergstraße 
 
Biblioteket på Erdbergstraße hade år 2004 en personalstyrka på åtta personer, men det rörde 
sig om sju och en halv tjänster, eftersom en kollega arbetade deltid. Detta kan eventuellt 
komma att förändras eftersom det för tillfället inom organisationen pågår en diskussion om 
utökade öppettider. Tendensen inom organisationen är emellertid att det sparas in på personal 
och att arbetet därmed blir stressigare. Om det till exempel på grund av sjukdom eller 
semester saknas personal på någon biblioteksfilial, kan det hända att man bli ditskickad från 
någon annan filial som vikarie. Därmed är det inte alltid säkert att stampersonalen finns på 
plats i biblioteket. I samband med diskussionen angående utökade öppettider, har en lösning 

                                                
231 Intervju med Jan Koppitke-Gaida, filialchef på Städtische Bücherei Rabengasse 6 (2009-), 2012-04-10 
232 Intervju med Jan Koppitke-Gaida, filialchef på Städtische Bücherei Rabengasse 6 (2009-), 2012-04-10 
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med ”tiotimmarspersonal” nämnts. Detta skulle vara en sorts extrapersonal, som inte är 
utbildad och anställs på tio veckotimmar. Den ordinarie personalen på Erdbergstraße fruktar 
att denna lösning endast skulle bli merarbete för dem och att deras yrkesbild hotas, eftersom 
det signalerar att det går att utföra arbetet utan utbildning. 233 Det kan hända att man alltmer 
löser personalproblemet med hjälp av apparater där låntagarna själva kan lämna tillbaka eller 
låna sina medier. Sådana Selbstverbuchungsmaschinen finns idag i de två nyaste biblioteken 
det vill säga på huvudbiblioteket och det nya biblioteket på Philadelphiabrücke. Det är 
planerat att biblioteket på Erdberggasse skall få Selbstverbuchungsmaschinen, men det är 
ännu inte fastlagt när. 234 Däremot har biblioteket sedan hösten 2005 i samband med de 
utökade öppettiderna fått två assistenter, det vill säga studenter som arbetar åtta veckotimmar 
vardera. 235 
 
Av de åtta anställda bibliotekarier på Erdbergstraße har sju genomgått den interna 
utbildningen inom Büchereien Wien. En av de anställda utbildar sig för närvarande vid sidan 
om sitt arbete i filialen. 236 
 
Biblioteket på Erdbergstraße har en mycket blandad besökspublik. På grund av att det finns 
flera skolor och Kindergarten i närheten, kommer många barn till biblioteket. Ofta kommer 
hela familjer, mödrar eller fäder tillsammans med sina barn. Många äldre människor boende i 
området har förblivit stambesökare på biblioteket. Här, menar filialchefen Beckmann, är det 
viktigt att behålla den personliga rådgivningen och den sociala kontakten med besökarna. 
Många äldre vågar inte besöka det nya huvudbiblioteket, eftersom de är osäkra och känner sig 
vilsna. Ungdomar är en något svagare grupp biblioteksbesökare på Erdbergstraße. De läser 
helt enkelt mindre, men de kommer för att använda Internet, för att söka material till 
skolarbetet eller för att göra läxor. 237 Tabellen nedan visar antalet besökare på Erdbergstraße 
under perioden 1970 till 2010. 
 
Tabell 15. Antal besökare Erdbergstraße 1970-2010 
 
År 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Barn  
-14 år 

6291 6303 7075 5404 7701 9201 12339 10504 14523 

Ungdomar 
14-18 år 

2069 2847 3644 2734 3246 4601 4239 3119 3533 

Vuxna 14990 14894 12308 11038 12275 13246 18644 28918 44594 
Totalt 23350 24044 23027 19176 23222 27048 35222 42740 63019 
 
Källa: Büchereien Wien 
 
Antal besökare på Erdbergstraße har under åren ökat successivt i alla grupper, även 
ungdomar. Omställningen till elektronisk lagring av statistiken 1998-2000 utgjorde ingen 
minskning. Det märks snarare en ökning. Mellan 2005 och 2010 noteras en större ökning från 
42740 besökare till 63019. I tabellen nedan visas antalet utlån i biblioteket på Erdbergstraße 
1970-2010.  

                                                
233 Intervju med Monika Beckmann, filialchef på Städtische Bücherei Erdbergstraße 5-7, 2004-05-21 
234 Information av Monika Beckmann, filialchef på Städtische Bücherei Erdbergstraße 5-7, 2005-05-19 
235 Information av Monika Beckmann, filialchef på Städtische Bücherei Erdbergstraße 5-7, 2005-11-11 
236 Intervju med Monika Beckmann, filialchef på Städtische Bücherei Erdbergstraße 5-7, 2004-05-21 
237 Intervju med Monika Beckmann, filialchef på Städtische Bücherei Erdbergstraße 5-7, 2004-05-21 
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Tabell 16. Antal utlån Erdbergstraße 1970-2010 
 
År 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Utlån 53716 56674 74917 77290 117134 138401 130542 195033 237520 
 
Källa: Büchereien Wien 
 
Utlånen på Erdbergstraße har under perioden 1970-2010 mer en fyrdubblats. Detta har skett 
successivt i takt med att biblioteket har utökat sina lokaler. Mellan 1985 och 1990 skedde 
procentuellt sett en större höjning av statistiken. Det kan ha att göra med att det var 1985 som 
Erdbergstraße utökade sina lokaler med ett separat barnbibliotek. Det är även först från och 
med 1990, som Erdbergstraße genom antalet utlån kan ses som det största biblioteket i 
Bezirket. Tidigare låg antalet utlån i ungefärlig nivå med de mindre filialerna Fasangasse och 
Rabengasse.   
 
 
5.6.3  Fasangasse 
 
På biblioteket på Fasangasse arbetade 2004 två personer, båda hade heltidstjänster. Enligt de 
anställda var det lagom med personal för att driva denna filial. Med färre personer i 
personalstyrkan skulle det inte fungera, eftersom användarnas anspråk bara ökar och 
personalen måste lägga ner mer tid på varje besökare. Biblioteket på Fasangasse hade öppet 
året runt, eftersom man ansåg att det gick bra att turas om att ta ut semester. Personalstyrkan 
har med åren kraftigt reducerats. Tidigare var Fasangasse känt för sitt stora utbud vad 
beträffar kulturevenemang. Detta var under Frithjof Kammerers som filialchef (1977-1997). 
Då behövdes det mer personal för att kunna utföra dessa aktiviteter, men för utbudet idag 
passar egentligen storleken på personalstyrkan. De båda anställda på Fasangasse har 
gymnasieutbildning, samt den interna bibliotekarieutbildningen. Den ena har dessutom 
genomgått en bokhandelsutbildning och har erfarenhet av detta område och den andra är 
utbildad förskollärare med erfarenhet inom detta område. 238 
 
Efter renoveringen av bibliotekslokalen, som blev klar i mars 2008, bestod personalstyrkan av 
tre personer, två som arbetar heltid och en som arbetar 35 timmar per vecka. 239 
 
Biblioteket på Fasangasse har en mycket blandad läsepublik. Denna återspeglar områdets 
mångfald. Å ena sidan finns det flertalet ambassader i närheten och skolor såväl privata, dit 
eleverna reser från hela staden, som kommunala, å andra sidan finns det en hel del invandrare. 
Flera besökare är också stamgäster och kommer regelbundet sedan många år tillbaka. Det 
finns användare som varit med sedan filialen öppnades och känner till filialen från sin 
barndom. Eftersom biblioteket ligger längs en genomfartsväg, är det flera som stannar till när 
de ser att det finns ett bibliotek. Filialchefen Hartl-Klasna betonar vikten av den lilla filialen i 
närområdet med den sociala gemenskap den innebär. Även om människan numera är mer 
flexibel och lätt kan ta sig över hela staden, ser invånarna i området fortfarande filialen som 
sitt bibliotek. 240 Följande citat belyser hennes syn på den lilla biblioteksfilialen: ”Die 
Bücherei ist ein Nahversorger. Die Verbundenheit mit den Geschäften ist auch hier sehr gut. 
Alle kennen sich aus. Nebenan ist die Putzerei, der Friseur und die Tabak. Das ist immer noch 

                                                
238 Intervju med Birgit Hartl-Klasna, filialchef på Städtische Bücherei Fasangasse 35-37, 2004-05-28 
239 Intervju med Birgit Hartl-Klasna, filialchef på Städtische Bücherei Fasangasse 35-37, 2008-12-13 
240 Intervju med Frau Hartl-Klasna, filialchef på Städtische Bücherei Fasangasse 35-37 , 2004-05-28 
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ein Grätzel.“ 241 Tabellen nedan visar antalet besökare på Fasangasse under perioden 1970 till 
2010. 
 
Tabell 17. Antal besökare Fasangasse 1970-2010 
 
År 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Barn  
-14 år 

6820 6618 5089 5487 6054 3018 2033 4937 7949 

Ungdomar 
14-18 år 

1611 1817 2721 3158 2303 1154 634 886 740 

Vuxna 16913 13357 12870 13275 10852 8377 6097 8513 11774 
Totalt 25344 21792 20680 21920 19209 12549 8764 14465 20748 
 
Källa: Büchereien Wien 
 
I besöksstatistiken för Fasangasse finns en post som benämns institution. Detta visar de besök 
som gjorts via en institution t.ex. skolor och daghem. För år 2005 registrerades 129 besök som 
institutionsbesök och för 2010 uppgick dessa till 285.  
 
Tabell 18. Antal utlån Fasangasse 1970-2010 
 
År 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Utlån 50073 50488 60010 88363 68723 62112 24918 55485 72525 
 
Källa: Büchereien Wien 
 
Antalet utlån har i biblioteket på Fasangasse varit relativt konstant. Den högsta siffran noteras 
för år 1985, då antalet utlån till och med var högre än 2010. Att Fasangasse vid denna tid var 
en mycket aktiv biblioteksfilial med ett stort utbud av olika kulturevenemang, skulle kunna 
vara en bidragande orsak till detta.  
 
 
6 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel analyserar jag de resultat jag har kommit fram till i min uppsats. Analysen delas 
upp i tre olika delkapitel med rubrikerna samhällets påverkan på biblioteket och dess ideologi, 
influensernas förändring under bibliotekens framväxt och slutligen samhällssystemets 
påverkan på den enskilda biblioteksfilialen.  
 
 
6.1 Samhällssystemets påverkan på biblioteket och dess ideologi. 
 
Om man ser på det österrikiska biblioteksväsendet i ett nationellt perspektiv, framträder ett 
tämligen heterogent biliotekslandskap. Österrike är en federalistisk stat uppdelad i nio olika 
förbundsländer med visst mått av självständighet, vilket medför skillnader mellan biblioteken 
                                                
241 Intervju med Frau Hartl-Klasna, filialchef på Städtische Bücherei Fasangasse 35-37 , 2004-05-28: 
”Biblioteket är en närleverantör. Närheten till affärerna är mycket bra här. Alla känner till det. Bredvid 
biblioteket ligger kemtvätten, frisören och tobaksaffären.  Det är fortfarande ett ’Grätzl’ d.v.s. ett närområde. 
(Översättning av uppsatsförfattaren) 
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i de olika områdena. Det faktum att varje Gemeinde i landet är huvudansvarig för 
folkbiblioteksverksamheten är en av orsakerna till den differentierade bilden av 
bibliotekssituationen, som framträder i denna uppsats. Biblioteken är beroende av hur den 
Gemeinde, som de tillhör, prioriterar dem, hur stora medel de vill satsa på 
biblioteksverksamheten. Detta påverkar direkt biblioteket och dess ideologi och sätter sin 
prägel på biblioteksstrukturen i respektive område.   
 
Österrike har ingen bibliotekslag, där det fastställs regler för biblioteken eller riktlinjer för hur 
verksamheten ska se ut. Det finns emellertid en lobby som aktivt arbetar med att få till stånd 
en sådan, men det har blivit en tämligen utdragen process. Det faktum att Österrike är 
federalistiskt har, enligt min mening, inte underlättat denna process, eftersom det är svårt att 
ena stat och förbundsländer i en bibliotekslag. Följden av att det saknas en bibliotekslag och 
att det inte finns några fastställda direktiv, är att många bibliotek i landet har små lokaler, hög 
procent av icke utbildad/icke avlönad personal. Biblioteken är en frivillig prestation av varje 
Gemeinde, utan förpliktelse. Hypotetiskt sett skulle då en borgmästare kunna låta stänga ett 
bibliotek, vilket han inte skulle kunna låta ske med en skola eller en Kindergarten, eftersom 
dessa måste finnas enligt lag.  
 
Det är stor skillnad mellan de offentliga biblioteken i provinsen och i de större städerna, vilket 
medför att kvaliteten på biblioteken för invånarna skiljer sig markant. Det är väldigt 
godtyckligt vilken biblioteksverksamhet som erbjuds. Detta ger en obalans i 
informationsförsörjningen, som är viktig i ett demokratiskt samhälle. Jag anser att situationen 
i Wien, som jag har undersökt i denna uppsats, skiljer sig från den i övriga landet i flera 
avseenden t.ex. i det att all personal inom organisationen är avlönad, vilket även höjer 
kvalitén på verksamheten. Büchereien Wien är även ett starkt samordnat system.  
 
Det faktum att det länge inte fanns någon samordnad bibliotekarieutbildning i Österrike 
medförde att biblioteken i en internationell jämförelse, i större utsträckning hade bristfälligt 
utbildad personal. Att det på österrikiska offentliga bibliotek runtom i landet fortfarande år 
2004 fanns så stor del antal bibliotekarier, som arbetade oavlönat d.v.s. ehrenamtlich, endast 
775 av det totala antalet personal 10 890 var hauptberuflich, är anmärkningsvärt. Som tidigare 
nämnts, är detta ett fenomen som är vanligare på landsbygden och inom Büchereien Wien 
existerar överhuvudtaget inte denna grupp. Icke avlönad personal ger bibliotekarieyrket en 
lägre status, vilket i sin tur påverkar bibliotekens status. Det påverkar även 
biblioteksverksamheten i form av öppettider och kvalitet på ett negativt sätt.   
 
Stadsapparaten i Wien präglades länge av en byråkrati. Eftersom Büchereien Wien är en 
myndighet inom Wiens stadsförvaltning påverkade detta i hög grad bibliotekets verksamhet i 
form av långa beslutsprocesser. Viktiga förändringar t.ex. renoveringar tar lång tid att 
genomföra. Detta är förödande för biblioteksverksamheten och hämmar utvecklingen av 
biblioteken.  
 
Anmärkningsvärt är att det i Österrike länge inte har funnits någon oficiell biblioteksdebatt.   
Biblioteken stärkte egentligen sin ställning och existens i och med att Wien fick ett nytt 
modernt huvudbibliotek med ett stort utbud av medier, aktiviteter och en hög standard. Detta 
väckte ett nytt intresse för biblioteket. Büchereiverband Österreichs har i egenskap av  
paraplyorganisation för alla offentliga bibliotek i Österrike aktivt arbetat och arbetar för 
bibliotekens ställning och utveckling. Detta innebär att politiker har fått upp ögonen för 
bibliotekens viktiga ställning i landet och att debatten om en bibliotekslag åter är aktuell.  
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6.2 Influensernas förändring under bibliotekens framväxt. 
 
Folkbiblioteken i Österrike har sina rötter i folkbildningsrörelsen, vilket har påverkat 
bibliotekens ideologi, genom att bildningstanken redan från början stod i centrum för 
biblioteksarbetet. Detta är en tanke som sedan har följt med i utvecklingen av det österrikiska 
biblioteksväsendet. 
 
Även inom arbetarbiblioteken var bildningstanken ett centralt begrepp, en djupt rotad 
biblioteksideologi. Det var deras uppgift att bilda och upplysa den enkla människan. 
Arbetarbiblioteken var som starkast under mellankrigstiden, “Det Röda Wien”, som man även 
kallar den socialdemokratiska perioden 1919-34. Den socialdemokratiska tanken om 
jämlikhet medförde att även arbetaren fick tillgång till biblioteksväsendet i sin närmiljö. Jag 
anser att dessa ambitioner, som ledde till ett starkt och blomstrande biblioteksväsende under 
denna period, medförde till att biblioteken trots allt överlevde den svåra period, som den 
nazistiska eran medförde.  
 
Österrike har upplevt två olika fascistiska totalitära regimer under perioden 1934-1945, som i 
Wien inleddes med konfiskering av arbetarbibliotekens organisation med sina 53 filialer och 
förbud av det socialdemokratiska partiet. Antalet lokaler hade mer än halverats till 23 och en 
stor del av dessa var förstörda. Nästan 40 procent av beståndet var obrukbart och brist på 
lämplig personal gjorde att det var svårt att bedriva en kvalitativ verksamhet. Det är inte 
konstigt att bibliotekssystemet länge var eftersatt, eftersom denna totalitära period var 
förödande för biblioteken och dess utveckling.  
 
Efter 1945 kom de gamla arbetarbibliotekarierna tillbaka och fortsatte i samma 
bildningsideologiska anda som före 1934. De tog helt enkelt vid där de slutat sin verksamhet i 
form av ett Thekenbücherei med bibliotekarien som den som skulle utbilda den outbildade 
arbetaren. Det är anmärkningsvärt att man efter 1945, när man ville starta om verksamheten 
på nytt efter en totalitär period, inte övergick till ett demokratiskt system med 
Freihandbücherei, där låntagaren fritt får välja sin littertur själv. På detta sätt fortsatte en form 
av censur att prägla biblioteksverksamheten. Antagligen var detta system så djupt rotat att det 
inte fanns någon vilja att förändra detta. Man var helt enkelt trogen Hofmanns idéer. Något 
positivt var dock att Städtische Büchereien fick avlönad personal, vilket kan ses som en 
markering för att höja statusen på verksamheten och ett stort steg i utvecklingen mot ett 
modernt bibliotekssystem. 
 
Övergången från Thekenbücherei till Freihandbücherei skedde förhållandevis sent i Wiens 
folkbibliotek och det faktum att denna inte skedde samtidigt i alla filialer är underligt, 
eftersom Städtische Büchereien var en samordnad organisation. Samtidigt var lokalerna för 
små för ett Freihandbücherei. På grund av byråkratin och långa beslutsprocesser, tog det lång 
tid att lösa lokalfrågan. Samhällssystemets påverkan var alltså även i detta hänseende mycket 
stor. Jag anser även att bildningstanken var så djupt rotad inom bibliotekspersonalen att det 
var svårt att genomföra en ideologiförändring.  I min undersökning har jag kunnat fastställa 
att myndighetschefen har viss möjlighet att påverka bibliotekens verksamhet och struktur.   
Rudolf Müller (myndighetschef 1950-1975) pläderade i början av sin verksamhetstid tydligt 
för Thekenbüchereien. Även om han med tiden ändrade sin ideologi och blev positiv till ett 
Freihandsystem, poängterade han emellertid att förutsättningen för en systemförändring var 
att det existerade adekvata lokaler. Argumenten angående detta tema var ideologiska och 
ekonomiska. Franz Pascher (myndighetschef 1976-1998) stöttade systemet med 
Freihandbücherei helt och fullt och under hans verksamhetsperiod genomfördes denna 
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systemförändring. Eftersom det var ett så kontroversiellt ämne, är det anmärkningsvärt att det  
inte existerade någon debatt i media angående fördelar och nackdelar av de två olika systemen 
och behovet av en övergång till ett Freihandssystem. Den diskussion som förekom, pågick 
endast internt.  
 
I och med att arbetarbiblioteken främst vände sig till en vuxen publik, så kom 
barnverksamheten på allvar igång först i slutet av 1940-talet. Även här kan vi alltså se 
samhällssystemets påverkan på bibliotekens utveckling. Det är anmärkningsvärt att 
arbetarbiblioteken inte hade barnavdelningar i större utsträckning före kriget. Eftersom 
bildningstanken stod i centrum för deras ideologi, borde det enligt min mening varit av vikt 
att prioritera barnen, som ska växa upp i samhället och bli den nya generationen. Efter kriget 
insåg man vikten av att barnen skulle ta del av det kulturella utbudet. Kanske blev det extra 
angeläget efter denna totalitära period. I ett internationellt perspektiv uppkom separata 
barnavdelningar därmed relativt sent i Wien.  I USA och England skedde detta redan i slutet 
av 1800-talet och i Skandinavien i början av 1900-talet. En orsak till den sena utvecklingen av 
barnavdelningar i Wien var antagligen även platsbristen i biblioteken, det huvudsakliga 
problemet för bibliotekens utveckling. Många av lokalerna var små och platsen räckte inte till 
för ett separat barnbibliotek.  
 
 
6.3 Samhällssystemets påverkan på den enskilda filialen 
 
Det äldsta biblioteket Rabengasse är ett typiskt arbetarbibliotek och upprättades 1927. 
Samhällstrukturerna påverkade biblioteket i den mån att det var en utdragen process innan 
Freihandsystemet infördes fullt ut i biblioteket. Man började ställa om till Freihandbücherei 
1962 och slutförde processen först 1993. Bibliotekets verksamhet präglades i nästan trettio år 
av strukturen Teil-Freihandbücherei. Det är anmärkningsvärt att det skulle ta så lång tid.  
 
Troligtvis föregicks även Erdbergstraße av ett arbetarbibliotek, men på grund av bristande 
dokumentation i detta ämne har det inte kunna fastställas. Under sin framväxt är 
Erdbergstraße det bibliotek i den här undersökningen, som har bytt lokaler flest gånger. 
Lokalfrågan för biblioteket blev minst sagt en lång och utdragen process. Redan 1959 betonar 
myndighetschefen behovet av en större bibliotekslokal. När biblioteket 6 år senare flyttar till 
en större lokal, känns det som en kompromisslösning, eftersom även dessa lokaler är för små 
för ett Freihandbücherei.  I studien märks att arbetarbibliotekens bildningstanke genomsyrar 
biblioteksideologin ända in på 1980-talet i det att bibliotekarien påverkade läsarens val av 
litteratur genom placering av böckerna i biblioteket. Det faktum att sociologilitteraturen fick 
en mer framstående plats än den populära reselitteraturen vittnar om att bildningstanken var 
fast förankrad hos bibliotekarien även efter systemförändringen.  
 
Fasangasse är det yngsta biblioteket och hade 5539 böcker vid starten. Det räknades då till en 
av de mest framgångsrika filialerna. Biblioteket föregicks inte av ett arbetarbibliotek, utan 
startades av Städtische Büchereien. Detta visar sig bland annat i att det fanns ett separat 
utlåningsrum för barnbiblioteket redan från början. Precis som de andra biblioteksfilialerna 
har Fasangasse brottats med långa beslutsprocesser, bland annat när det gäller renoveringen 
av lokalerna.  
 
Alla tre bibliotekslokalerna ligger eller har legat i hus som ägs av Gemeide Wien. I dessa hus 
finns det integrerade bostäder och affärer. Det är inte separata byggnader, som är upprättade 
för ändamålet att bedriva biblioteksverksamhet.  Att man hade denna policy, har antagligen 
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medfört till att det var så svårt att hitta en passande lokal för biblioteket på Erdbergstraße. 
Denna struktur som går tillbaka till ”Det Röda Wien” där bibliotekspolitik och bostadspolitik 
gick hand i hand, medförde problem t. ex. när Fasangasse ville utvidga sina lokaler, eftersom 
utvidgningen fick stå tillbaka för ”kommersiella behov”. Det skulle finnas även andra 
serviceinrättningar intregerade med bibliotekslokalerna. Biblioteket ville även ha en terass för 
att utveckla sin sociala versamhet. Husets invånare fick möjlighet att rösta och majoriteten 
röstade nej. Enligt min åsikt har denna policy vad gäller bibliotekslokalfrågan förhindrat 
bibliotekens möjligheter att växa och därmed fördröjt deras utveckling.  
 
Trots att Büchereien Wien är en väl samordnad organisation, tog det nästan 20 år från det att 
huvudbiblioteket datoriserades tills det att alla filialer hade datorer, vilket påvisar en viss 
tröghet i systemet.  Erdbergstraße var den filial som datoriserades först av de tre undersökta 
biblioteksfilialerna, nämligen 1996. Anledningen till detta var antagligen att det var det största 
biblioteket i Bezirket och att det bytte lokaler vid denna tidpunkt. I samband med de nya 
större lokalerna fick biblioteket en statushöjning inom organisationen.  
 
Det faktum att Rabengasse inte har haft någon möjlighet att utvidga sina lokaler har gjort att 
biblioteket platsmässigt inte har kunnat växa. När det kom nya böcker måste gamla sorteras ut 
i stor utsträckning. Enligt personal i biblioteket hade de tidigare äldre bibliotekarierna inte 
velat rensa bort äldre litteratur, vilket ledde till att bibliotekets bestånd blivit föråldrat. Detta 
kan man se om man jämför beståndet med biblioteket på Fasangasse. De båda filialerna är 
ungefär lika stora och har ungefär lika stort bestånd, men om man tittar på antalet medier 
inom gruppen övrigt (AV-medier och tidskrifter), är det relativt stor skillnad. Först 2010 är 
denna grupp ungefär lika stor för de båda filialerna. Tidare hade Rabengasse alltid färre antal 
medier inom denna grupp och så långt fram som 2005 var siffran endast hälften så stor som 
för Fasangasse. Det var just mellan 2005 och 2010 som personalen byttes ut på Rabengasse. 
Statistiksiffrorna kan tolkas som om acceptansen för de nya medierna tidigare nådde 
Erdbergstraße och Fasangasse än Rabengasse.  
 
I mitten av 2000-talet när huvudbiblioteket upprättades var det en trend inom Büchereien 
Wien att slå ihop flera mindre filialer och upprätta nya större bibliotek. Mellan 1990 och 2011 
har antalet filialer reducerats från 65 till 39. Jag har i mitt material sett tecken på att 
inställningen till större bibliotek och mindre biblioteksfilialer har skiftat beroende på 
myndighetschef. Inställningen till biblioteket på Rabengasse och dess existens har under åren 
diskuterats. Filialchefen Jana Kopittke-Gaidas idé om att ha en tyngdpunkt i biblioteket 
förankrades hos den ansvarige myndighetschefen, vilket troligtvis räddade bibliotekets 
existens. Rabengasses tyngdpunkt är för närvarande barnböcker och teaterlitteratur. Detta 
försök att erbjuda ett exklusivt bestånd är, enligt min mening, ett bra initiativ, eftersom 
biblioteken ligger tätt och låntagaren kan gå till nästa bibliotek om litteraturen inte finns 
tillgänglig. Jag antar att detta ger Rabengasse i form av ett litet bibliotek, ett 
existensberättigande, även om det ligger ganska nära Bezirksbücherei Erdbergstraße. 
 
Erdbergstraße har gått från att vara en av de minsta filialerna till att bli det största i Bezirket 
från och med 1996 när biblioteket fick ny lokal. Det är mer än dubbelt så stort som de andra 
båda biblioteken i området. Precis som de andra biblioteken begränsas Erdbergstraßes bestånd 
av att de inte kan utvidga sina lokaler. Bibliotekets verksamhet begränsas även av 
kommunens ekonomi, vilket bland annat visar sig i just lokalfrågan. Precis som Rabengasse 
har Erdbergstraße profilerat sig genom olika tyngdpunkter på beståndet, bland annat 
barnlitteratur och främmande språk. På Erdbergstraße ser man bevis på att filialchefen kan 
påverka beståndet, eftersom de även har en tyngdpunkt som rör all litteratur om Indien. Detta 
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skedde efter filialchefens resa till bokmässan i Frankfurt 2006. Erdbergstraße var den enda av 
de tre bibliotekeken som ökade sin besöksstatistik mellan åren 1995 (27 048) och 2000  
(35 222), trots omställningen av statistikhanteringen.  Jag antar att detta beror på att 
biblioteket 1996 flyttade in i sina nya större lokaler, vilket höjde bibliotekets standard och 
attraktivitet. Biblioteksstrukturen påverkar verksamheten. Till skillnad från i de båda andra 
biblioteken, hade inte andelen ungdomar, som besökte biblioteket, minskat under perioden 
1970-2010. Kanske söker denna grupp sig till större bibliotek med större utbud.  
 
På Fasangasse ser man också hur filialchefen påverkar beståndet. Birgit Hartl-Klasna menar 
2004 att filialen är för liten för att ha en tyngdpunkt och att budgeten begränsar detta. Hon vill 
istället ha ett så stort utbud som möjligt. Biblioteket på Fasangasse vill precis som de andra 
filialerna prioritera barnlitteratur. Det verkar vara en allmän inställning i de olika biblioteken, 
att barnlitteraturen ska prioriteras. Bland de evenemang som ordnas i de olika biblioteken 
överväger även här de som vänder sig till barn.  
 
Det faktum att biblioteken är organiserade i Büchereien Wien leder till att de samordnar sina 
öppettider och avgifter. Dessa bestäms centralt av Gemeinderat. För låntagaren är detta 
praktiskt, eftersom det är lättare för dem att fritt besöka vilka filialer de vill. En enhetlighet i 
öppettiderna ökar bibliotekens tillgänglighet, eftersom det underlättar för besökaren att 
använda biblioteket. Det faktum att endast huvudbiblioteket har öppet på lördagar och att 
inget bibliotek inom organisationen har öppet på söndagar, minskar däremot tillgängligheten. 
Biblioteket håller stängt när de flesta är lediga och skulle kunna ha möjlighet att besöka det. 
Enligt myndighetschef Bazalka saknas det budget och personal för att på detta sätt öka 
tillgängligheten. Jag anser att detta är ett tydligt exempel på hur biblioteket prioriteras i 
samhället. Det borde ligga i politikernas intresse att förbättra öppettiderna, så att 
tillgängligheten ökar. 
 
Avsaknaden av bibliotekslag visar sig tydligt i det att biblioteksavgifterna varierar betydligt i 
de olika offentliga biblioteken i Österrike. Inom Büchereien Wien är avgifterna däremot 
enhetliga. Visserligen har Wien en lång tradition med biblioteksavgifter, men jag anser att det 
kan utesluta besökare och på detta sätt minska tillgängligheten. Avgiftssystemet strider 
egentligen mot den Leitbild som Büchereiverband Österreich utarbetat, där det står att 
Büchereien Wien ”erbjuder alla intresserade – oavsett ålder, kön, religion, nationalitet, språk 
och social status- en enkel tillgång till information, bildning och kultur.” 
 
Alla bibliotekarier på de undersökta biblioteken har den interna bibliotekarieutbildningen från 
Büchereien Wien. Det positiva med detta är att de har yrkeserfarenhet från olika områden, till 
exempel bokhandels-, teater- och resebyråbranschen, vilket ger en mångfacetterad kompetens. 
Vidare är det positivt att bibliotekarien genom denna utbildning lär sig det som en 
bibliotekarie verkligen behöver i sin yrkesutövning, eftersom det är en skräddarsydd 
utbildning. I och med att utbildning och praktik varvas, learning by doing, är bibliotekarien 
redan inne i biblioteksarbetet när utbildningen är slut, vilket enligt min mening är positivt. Det 
negativa kan vara att ingen av bibliotekarierna har akademisk utbildning i en filial, som t.ex. i 
Rabengasse. Det faktum att det är en centralstyrd organisation medför att personalantalet 
varierar i biblioteksfilialen. Om personal behövs i en annan filial, förflyttas de tillfällig från 
andra filialer. Detta är å ena sidan positivt att de får en helhetsbild av organisationen och lär 
känna andra filialer, medan det å andra sidan innebär att en filial inte vet exakt hur stor 
personalstyrkan är en viss dag.  
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Till Rabengasse kommer främst besökare från närmiljön, ett arv från de gamla 
arbetarbiblioteken. Det positiva med att detta täta biblioteksnät lever kvar är närheten till 
biblioteket. Rabengasse har t.ex. även funktionen av ett skolbibliotek i och med att det finns 
flera skolor alldeles i närheten. Det negativa med den mindre filialen är det begränsade 
utbudet, som blir en naturlig följd, men å andra sidan är det ju inte långt till nästa bibliotek, i 
detta fall Erdbergstraße. Du kan även beställa medier från alla filialer och lämna tillbaka dem 
i vilket bibliotek som helst inom organisationen. 
 
Erdbergstraße har en blandad besökspublik och är den största filialen med åtta bibliotekarier. 
Precis som i de andra filialerna uppger personalen att arbetet har blivit stressigare, eftersom 
de ibland måste hjälpa till i andra filialer. Det pågår en diskussion om att införa 
tiotimmarspersonal för att kunna utöka öppettiderna. Personalfrågan skulle lösas med att ta in 
outbildad personal. Detta skulle enligt min och bibliotekspersonalens åsikt sänka kvaliteten på 
biblioteken. 
 
Fasangasses besökare kommer liksom Rabengasses besökare från närmiljön. I och med 
renoveringarna har både Rabengasse och Fasangasse fått utökad personalstyrka med en 
person, från att tidigare ha varit två personer är de nu tre. Jag ser detta som ett led i 
ambitionen att utöka de båda biblioteksfilialernas verksamhet och höja deras status. 
Bibliotekslokalerna har blivit ljusa, luftiga och attraktiva. De har inte utvidgats 
storleksmässigt, men den yta de har, används optimalt. Detta hänger samman med Gemeinde 
Wiens ökande intresse att satsa på biblioteken, samt Büchereien Wiens intresse för att ha kvar 
de mindre filialerna. De skulle lika gärna ha kunnat stänga Rabengasse, eftersom den filialen 
ligger nära Erdbergstraße, men istället valde man att satsa på det biblioteket. 
Samhällsstrukturerna är alltså avgörande för bibliotekens utveckling, även på filialnivå. De 
påverkar biblioteksstrukturen i Wien i allra högsta grad. 
 
 
6.4 Slutsatser 
 
Eftersom Österrike är ett federalistiskt land och att varje Gemeide beslutar om biblioteken och 
hur stora medel som ska satsas på dessa i området, blir biblioteksverksamheten väldigt 
differentierad. Det är stor skillnad mellan stad och landsbygd. Även det faktum att det inte 
finns någon bibliotekslag i Österrike, som samordnar biblioteken och ger riktlinjer för dessa, 
medför att biblioteksverksamheten blir mycket heterogen. Eftersom det uppstår en 
kvalitetsmässig skillnad, vad beträffar biblioteksväsendet i Österrike mellan olika 
förbundsländer, blir det en obalans i den informationsförsörjning som erbjuds invånarna.  
 
På grund av att det länge inte fanns någon samordnad utbildning och ingen utbildning på 
akademisk nivå, så har bibliotekets status och kvaliteten påverkats negativt i form av t.ex. 
begränsade öppettider. Österrike har en förhållandevis stor andel icke avlönad personal på 
sina offentliga bibliotek runtom i landet, något som inte alls existerar inom Büchereien Wien, 
där alla medarbetare är avlönade. De långa beslutsprocesserna inom Wiens statsförvaltning är 
också något som bromsar biblioteksverksamheten. 
 
Büchereiverband Österreichs stärker de offentliga bibliotekens ställning genom att de 
tillvaratar deras intressen, pläderar för en bibliotekslag och skapar den debatt som länge 
saknats.  
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Bibliotekens bildningstanke, som började i folkbildningsrörelsen, var länge central i det 
österrikiska biblioteksväsendet. Det tydliga sambandet mellan bostadspolitik och 
biblioteksbibliotek hade en positiv inverkan på biblioteksväsendet i Wien, eftersom det 
medförde att invånaren fick tillgång till biblioteket i närmiljön. 
 
Perioden mellan 1934 och 1945 bromsade det österrikiska bibliotekssystemets utveckling, 
eftersom denna period var förödande för biblioteken. Efter kriget fortsatte man med samma 
bildningsideologi i form av Thekenbücherei, vilket innebar att låntagaren styrdes i sitt val av 
litteratur. En milstolpe i utvecklingen mot ett modernt bibliotekssystem var att Büchereien 
Wien nu fick avlönad personal.   
 
Övergången från Thekenbücherei till Freihandbücherei skedde förhållandevis sent i Wien och 
inte heller samtidigt i alla bibliotek. Det var en långt utdragen process, som hade både 
ekonomiska och ideologiska orsaker, som brist på lämpliga lokaler och bibliotekarier som 
höll fast vid den traditionella bildningstanken. I detta sammanhang har myndighetschefens 
ideologi även haft en viss påverkan. Samhällssystemet påverkade även barnbibliotekens 
existens i och med att man började inse vikten av att barnen skulle ta del av det kulturella 
utbudet efter kriget.  
 
De långa beslutsprocesserna märks tydligt i de mindre filialerna, vilket i alla tre undersökta 
bibliotek på något sätt har hämmat biblioteksutvecklingen. Detta märks bland annat i 
lokalfrågan. Alla tre biblioteken ligger i byggnader som ägs av staden Wien och som inte 
upprättas i syfte att bedriva bibliotek, något som gjort det svårt för biblioteken att växa. 
Förändringar som genomförts har tagit mycket lång tid och inte skett samtidigt i alla filialer 
t.ex. genomförandet av bibliotekens datorisering. Myndighetschefen har emellertid viss 
möjlighet att påverka utvecklingen. 
 
I min undersökning har jag märkt att filialcheferna påverkar beståndet i de olika 
biblioteksfilialerna. Detta har skett i alla tre undersökta bibliotek.  
 
Den centrala organisationen leder till samordnade öppettider och avgifter, vilket är praktiskt 
för den enskilda låntagaren. Öppettiderna är däremot styrda av samhällsstrukturen och inget 
av biblioteken inom Büchereien Wien har öppet på söndagar. En avsaknad av bibliotekslag 
medför att avgifterna inte är enhetliga för Österrikes offentliga bibliotek. 
 
Samhällsstrukturen påverkar personalen och besökarna i de olika filialerna i hänseende på 
personalens utbildning och bibliotekens verksamhet.  
 
Besökaren kommer ofta från närmiljön, ett arv från arbetarbibliotekets koppling mellan 
biblioteks- och bostadspolitik. Barn är en stark besöksgrupp, medan ungdomar är en svagare 
grupp. Alla tre filialerna fick en statushöjning i samband med renovering eller lokalbyte. 
 
 
6.5 Slutord  
 
Wien är en stad som har präglats och i viss mån fortfarande präglas av en stark tradition. 
Detta kan man se inom olika områden i staden. Förändringar sker inte över en natt. Det rör sig 
om ett djupt rotat system. Denna starka tradition har också påverkat bibliotekens utveckling. 
En iakttagelse jag gjort när jag har gått igenom materialet på biblioteksarkivet, är att för varje 
liten förändring som har genomförts, har det förekommit en omfattande brevväxling mellan 
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de olika berörda instanserna. Det har i de flesta fall tagit en ganska lång tid. 
Stadsförvaltningen i Wien karaktäriserades länge av en omfattande byråkrati. Det rörde sig 
om en omfattande och ineffektiv apparat, en stämpel som man framgångsrikt på senare tid 
försökt att tvätta bort genom att verka för effektivitet och service. En generationsväxling inom 
systemet har medfört till detta.  
 
Samtidigt som kvarnarna länge har malt mycket långsamt vad beträffar 
biblioteksutvecklingen i Wien, har utvecklingen under de senaste tio åren gått 
häpnadsväckande snabbt, och det har hänt mycket inom bibliotekens värld på en 
förhållandevis kort tid. Det är förändringarnas tid på bibliotekens arena. Upprättandet av ett 
modernt och välsorterat huvudbibliotek höjde Büchereien Wiens status avsevärt och blev 
något av en vändpunkt i utvecklingen. Enligt min teori kommer den närmaste tioårsperioden 
att vara en spännande utvecklingsprocess för biblioteken.  
 
Följande citat av filialchefen Jana Koppitke-Gaida: ”Wir sind aus dem Dornrößchenschlaf 
aufgewacht”, där hon beskriver situationen och den utvecklingsfas som Büchereien Wien 
befinner sig i, är mycket talande.   
 
 
7 Sammanfattning 
 
Syftet med den här magisteruppsatsen är att undersöka hur samhällssystemet i Österrike har 
påverkat folkbiblioteksväsendet och dess framväxt. Vidare är ambitionen att analysera på 
vilket sätt dessa influenser har förändrats under folkbibliotekens framväxt och utveckling. 
 
Eftersom biblioteksväsendet i Österrike är differentierat, fokuserar jag mitt arbete på 
folkbiblioteken i Wien och huvudsakligen på de tre biblioteksfilialer, som finns i det tredje 
distriktet: Rabengasse, Erdbergstraße, Fasangasse.   
 
För att uppfylla syftet med uppsatsen, utgår jag från följande frågeställningar:  
 

• Hur påverkar landets samhällssystem bibliotekets organisation och dess ideologi? På 
vilket sätt har denna influens förändrats under bibliotekens framväxt?  

 
• Hur återspeglas detta i den enskilda biblioteksfilialens situation? 

 
I min uppsats använder jag mig av en kvalitativ metod för att besvara mina frågor. Jag 
använder mig av både skriftliga och muntliga källor. Det huvudsakliga skriftliga materialet 
för min uppsats är arkivmaterial från Archivbestände der Büchereien Wien. Jag använder även 
litteraturstudier. Dessutom bygger jag min resultatredovisning på de kvalitativa intervjuer, 
som jag gjort med filialföreståndarna för de tre olika biblioteksfilialerna.  
 
I början av uppsatsen behandlar jag olika biblioteksideologier med exempel från USA och 
England, Tyskland och Österrike. I både USA och England var public libraryidéerna starka 
och principen med öppna hyllor slog igenom tidigt, redan i slutet av 1800-talet. Public 
libraryrörelsen gav inspiration till Bücherhallenbewegung i Tyskland på 1890-talet, som så 
småningom splittrades i två lägen: Alte och Neue Richtung och utlöste en debatt, 
Richtungstreit, som dominerade den tyska folkbiblioteksverksamheten 1910-33. Hofmann, 
som företrädde Neue Richtung, pläderade för Thekenbüchereisystemet och betonade 
bibliotekariens styrande funktion, medan Alte Richtung förespråkade Freihandsystemet. I 
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Österrike fick Hofmanns idéer starkt fotfäste och dessa påverkade biblioteksverksamheten 
stort.  
 
Därpå behandlar jag samhällssystemets påverkan på biblioteksväsendets utveckling och hur 
dessa influenser har förändrats. Jag börjar med en historisk genomgång från de tidiga 
biblioteken, där Verein Zentralbibliothek hade den största betydelsen. Büchereien Wien har 
sitt ursprung i arbetarbiblioteken och sambandet mellan bibliotekspolitik och bostadspolitik 
visade sig tydligt under ”Det röda Wien”, i det att socialdemokraterna byggde bibliotek och 
bostäder inom sitt socialprogram under mellankrigstiden. Detta kan man än idag se tydligt, 
eftersom biblioteken är inhysta i bostadshus, som tillhör Gemeinde Wien och som inte är 
upprättade i syfte att driva bibliotek. Såväl den austrofascistiska perioden (1934-1938) som 
den nationalsocialistiska (1938-1945) hade förödande effekter på bibliotekens situation och 
utveckling.  
 
Vidare behandlar jag övergången från Thekenbücherei till Freihandbücherei, vilken inte 
skedde samtidigt i alla filialer inom Büchereien Wien. Denna kunde även ske gradvis inom en 
och samma filial och under en viss tid drevs verksamheten i form av ett Teil-
Freihandbücherei. En orsak till detta var platsbristen i de alltför små lokalerna, men det fanns 
även ideologiska skäl. Ett tydligt exempel på detta är biblioteket på Rabengasse, där 
biblioteket började omarbetas i riktning Freihand redan 1962 och var klart först i samband 
med en renovering 1993. I nästan trettio år drevs biblioteket som ett Teil-Freihandbücherei. 
Dessa kompromisslösningar var vanliga inom Büchereien Wien.  
 
Jag har undersökt hur samhällets influenser återspeglas i den enskilda biblioteksfilialens 
situation. De bibliotek, som jag har tittat närmare på är Rabengasse, Erdbergstraße och 
Fasangasse, som ligger i Wiens tredje Bezirk. I min undersökning har jag koncentrerat mig på 
följande punkter: bibliotekens tillkomst, eventuella lokalbyten, övergången från 
Thekenbücherei till Freihandbücherei, datorisering, lokal och bestånd, öppettider och 
avgifter, samt personal och besökare.  
 
I min studie har jag kommit fram till att det österrikiska samhället i hög grad har influerat 
biblioteksutvecklingen och biblioteksstrukturen i Wien. Ett av det tydligaste exemplet på detta 
är den sena övergången från bibliotekssystemet med slutna hyllor till öppna hyllor, från 
Thekenbücherei till Freihandbücherei. De huvudsakliga orsakerna till denna sena utveckling 
var alltför små bibliotekslokaler och bibliotekariernas ideologi, som länge präglades av 
arbetarbibliotekens bildningstanke. Walther Hofmanns idéer levde kvar ända in på 1970-talet, 
då det inom Büchereien Wien skedde en uppluckring i och med en generationsväxling.  
 
De förändringar som skett i de olika biblioteksfilialerna till exempel lokalbyten och 
renoveringar har i de flesta fall tagit mycket lång tid och föregåtts av utdragna processer. 
Lokalbyten för biblioteket på Erdbergstraße och renoveringarna av lokalerna på Rabengasse 
och Fasangasse är tydliga exempel på detta. Synen på de mindre filialernas existens och 
intentionerna att satsa på dessa har även skiftat beroende på myndighetschef.  
 
Avsaknad av en bibliotekslag medför signifikanta skillnader i biblioteksstrukturen i olika 
delar av Österrike. Varje Gemeinde (kommun) bestämmer hur mycket de vill prioritera 
biblioteken. Wien har en särställning, eftersom folkbiblioteken där är väl organiserade 
tillsammans inom Büchereien Wien och biblioteksstrukturen är koordinerad. Inom Büchereien 
Wien är alla bibliotekarier avlönade för sitt arbete, medan andra förbundsländer har stor andel 
oavlönad personal på sina bibliotek.  
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I min undersökning har jag kommit fram till att folkbiblioteksutvecklingen i Wien länge var 
mycket långsam, men det märks tydligt att denna har tagit fart i och med upprättandet av det 
nya huvudbiblioteket 2003 och därmed även renoveringarna av Rabengasse och Fasangasse, 
som efter en lång process äntligen ägde rum 2008 och 2009. Det har hänt mycket på relativt 
kort tid. Det finns en vilja hos Gemeinde Wien att satsa på biblioteken.  
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Bilaga 1. 
 
 
Intervjufrågor 
 
Följande mall låg till grund för mina intervjuer. Jag anpassade frågorna efter situation och 
respondentens svar. Jag började med att samla bakgrundsinformation om respondenten, i det 
att jag ställde frågor som: Vad heter du? Vilken utbildning och yrkeserfarenhet har du? Hur 
länge har du varit verksam inom Büchereien Wien? I vilka filialer? Hur länge har du arbetat i 
den här filialen? 
 
Jag övergick sedan till att ställa frågor om den aktuella biblioteksfilialen. Jag tog upp följande 
frågor: 
 

• Hur skulle du kunna beskriva biblioteksfilialen? 
 

• Hur många arbetar här idag? Heltid? Deltid? 
• Vilken utbildning och bakgrund har de? 
• Är det tillräckligt med personal för att driva filialen? 
• Hur har antalet bibliotekarier i denna filial förändrats under din tid? 
• På vilket sätt kan man som bibliotekarie i den lilla enskilda filialen påverka 

verksamheten? 
 

• Vilka är biblioteksbesökarna? 
• Vilka målgrupper? 
• Varifrån kommer de? 
• Har filialen aktiviteter och evenemang? Vilka vänder dessa sig till? 

 
• Finns det tyngdpunkter inom beståndet? 
• Kan bibliotekarien påverka beståndet? 
• Hur ser det ut med AV-medier? 

 
• Hur ser öppettiderna ut? 

 
• Berätta om dina arbetsuppgifter. 
• Hur har dessa förändrats under din tid som bibliotekarie? 
 
• På vilket sätt har biblioteksfilialen förändrats? 
• Vilka var de viktigaste förändringarna? 

 
• Hur upplevde du omställningen från Thekenbücherei till Freihandbücherei? 
• Fanns det några diskussioner i samband med detta? 
• Varifrån kom beslutet? 
• Hur upplevde du arbetet i ett Thekenbücherei? 
• Fanns det för- och nackdelar med systemet? Vilka var dessa? 

 
• Har biblioteket bytt lokaler? 
• Finns det planer på utvidgning av lokalerna? Renovering? 
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• Berätta om detta. 
 

• När skedde omställningen till datorer? 
• Hur upplevde du denna omställning? 
• Vad tror du om framtiden för den här biblioteksfilialen? 

 


