
Mina erfarenheter från internationellt bibliotekshistoriskt samarbete i ett 

drygt 20-årsperspektiv 

Det finns många internationella arenor för bibliotekshistoriker. Den viktigaste finns inom 

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions). IFLA grundades 

1927 i Edinburgh och har nu cirka 1700 medlemmar i 155 länder. Den har årliga kongresser 

med cirka 3000 delegater från hela världen. 1990 hölls kongressen i Stockholm och i år 2010 i 

Göteborg. Inom IFLA finns ett bibliotekshistoriskt nätverk.  Undertecknad blev aktiv i 

nätverket 1988 och var dess sekreterare och kassör 1998-2002. Vid de årliga kongresserna har 

nätverket, nu under namn Library History Special Interest Group,  ”open sessions and 

workshops”. Vid sidan av detta har ett flertal seminarier ordnats av närverket utifrån speciella 

aspekter av bibliotekshistorien.(1) 

Världens första nationella biblioteksorganisation ALA (American Library Association) 

grundades 1876.  Inom ALA bildades ett bibliotekshistoriskt nätverk 1949 under namnet 

Library History Round Table (LHRT). LHRT har konferenser vart femte år under olika 

teman. Bidragen till konferenserna brukar publiceras som speciella utgåvor av tidskriften 

Libraries and Culture, en tidskrift knuten till School of Information vid University of Texas at 

Austin. (2) 

England fick sin biblioteksorganisation Library Association (LA) året efter USA d.v.s. 1877. 

Organisationen går nu efter en sammanslagning med Institute of Information Scientists (IIS) 

under namnet Chartered Institute of Library and Information Professionals (cilip). Det 

bibliotekshistoriska nätverket inom LA gick länge under namnet Library History Group och 

har nu utvidgats till ett biblioteks- och informationshistoriskt dito under namnet Library and 

Information History Group. Knutet till nätverket finns tidskriften Library and Information 

History, tidigare benämnd Library History. Detta är ett uttryck för att bibliotekshistorien 

utvidgats till biblioteks- och informationshistoria. Nätverket har en livlig 

seminarieverksamhet. Så till exempel ordnades ett internationellt seminarium i Croydon  2000 

med anledning av att bibliotekslagen för England och Wales då fyllde 150 år. 

Ovan ser vi ett exempel på att bibliotekshistorien kommit att ingå i det vidare begreppet 

biblioteks-  och informationshistoria. En utvidgning kan dock ske också i andra riktningar. 

Lärarna i bibliotekshistoria vid de nordiska biblioteksskolorna har träffats regelbundet sedan 

länge. Ett resultat av det samarbetet är boken Det siviliserte informsjonssamfunn, som 

innehåller artiklar om folkbiblioteken i de nordiska länderna historiskt och idag.(3) Boken 

används som lärobok vid bl. a. Bibliotekshögskolan.  För drygt 10 år sedan utvidgades vårt 

nätverk till bokens, bibliotekens och läsningens historia och lärare och forskare inom andra 

akademiska discipliner såsom litteratursociologi blev medlemmar. För fem år sedan vidgades 

nätverket till att också omfatta de baltiska länderna. Genom nordiska forskningsmedel fick vi 

möjlighet att bilda nätverket HIBOLIRE (The Nordic-Baltic-Russian Network on the History 

of Books, Libraries and Reading). Tyvärr har vi ej lyckats få med någon medlem från 

Ryssland. Nätverket har regelbundna seminarier och publicerade förra året en bok om 

folkbibliotekens historia i samtliga länder i de baltiska och nordiska länderna och med artiklar 

också från Färöarna, Grönland, Åland och Sameätnam (4) 



Engagemanget för folkbiblioteksforskning har ökat i de nordiska länderna under senare år. 

Våra länders biblioteks- och informationsvetenskapliga institutioner har samverkat för att 

åstadkomma större projekt inom området sedan länge. De länder som i det sammanhanget 

varit mest framgångsrika är Norge och Danmark. Den norska biblioteksskolan fyller 70 år i 

höst. Som en del av födelsedagsfirandet arrangerar skolan konferensen European public 

libraries today and in a historical context i mitten av december. Drygt 30 bidrag av forskare 

från främst de nordiska länderna presenteras vid konferensen. Programmet för konferensen 

finner du via länken nedan: 

http://www.hio.no/Enheter/Avdeling-for-journalistikk-bibliotek-og-

informasjonsfag/Konferanser/EUROPEAN-PUBLIC-LIBRARIES-TODAY-AND-IN-A-

HISTORICAL-CONTEXT 

Inom bokhistorien finns sedan några decennier ett nätverk benämnt SHARP (The Society for 

the History of Authorship, Reading and Publishing). Via SHARP:s hemsida kan man få 

information om det mesta, som berör bokhistoriens olika delområden. SHARP har årliga 

världsomspännande konferenser och emellanåt också regionala sådana. Ett exempel på det 

sistnämnda är den konferens, som hölls i Köpenhamn 2008 under rubriken Published Words, 

Public Pages. En världskonferens med titeln Book Cultures from Below gick av stapeln i 

Helsingfors tidigare i år. Vid båda dessa konferenser hölls presentationer om folkbiblioteken 

och deras historia och då inte minst av representanter från HIBOLIRE. Dessa bidrag 

publiceras ej av SHARP, men program med bidragens abstracts finns att finna via hemsidorna 

nedan: 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ilkm/Arrangementer/Konference/SharpKonf_

Kbh             

http://www.helsinki.fi/sharp2010/ 

En annan arena för folkbibliotekshistorisk forskning är den europiska organisationen ESREA  

(European Society for Research on the Education of Adults).  ESREA har ett nätverk benämnt 

Cross-cultural Studies in the Education of Adults. Detta nätverk har haft flera konferenser om 

folkbildningens historia i Europa. I det sammanhanget är folkbibliotekens historia en naturlig 

del. (5) 

2008 fyllde den nederländska folkbiblioteksföreningen 100 år.  Detta firades med ett 

seminarium i Amsterdam. Seminariet handlade om folkbiblioteken såväl historiskt som idag 

och inför framtiden. Till seminariet hade en bok tagit fram med artiklar om olika aspekter av 

folkbibliotekens historia i Danmark, Finland, Holland, Storbritannien, Sverige och 

Tyskland.(6) 

Som framgår ovan är folkbibliotekens historia något som är aktuellt i många olika kontexter. 

Det är ett mycket spännande område att få vara aktiv inom. 

Magnus Torstensson 
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