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Mötesplatsen bokcirklar.se hade premiär under bok- och biblioteksmässan, september 2007. 
Idén och initiativet till webbplatsen kommer från Nina Frid, bibliotekarie på Forumbiblioteket 
i Nacka, men det är inte ett biblioteksprojekt utan ett fritidsprojekt och ett nystartat 
aktiebolag. Trots det är ett av projektets mål att synliggöra folkbibliotekets roll som 
mötesplats för läsare och för boksamtal. 
 
Läsandet av skönlitteratur och försäljning av böcker har fått ett stort uppsving, medan 
biblioteken tappar både besökare och utlån. Kanske är det svårt för såväl kunskapssökare som 
läsare att möda sig att komma till biblioteket när det flesta faktafrågor kan besvaras med 
några enkla klick på internet och topplistans pocketböcker enkelt kan glida ner i korgen 
samtidigt som man ändå är och fyller på skafferiet i kvarterets Konsumbutik. 
 
Trots att vi de senaste 10 åren har kämpat för att få våra användare att associera biblioteket 
med allt annat än böcker – ny teknik, databaser, tv-spel… ”Vi stämplar faktiskt inte böcker, vi 
är informationsspecia lister…” och så vidare, är det trots allt fortfarande så att folkbibliotek för 
de flesta är lika med skönlitteratur och bibliotekarier synonymt med kunniga bokslukare. Och 
om det nu är så at läsningen faktiskt ökar och intresset för skönlitteratur är större än på 
mycket länge, är det kanske dags för oss att ta vara på och marknadsföra vårt kunnande och 
locka med det vi redan är och där Konsum inte har en chans att konkurrera med oss, nämligen 
en mötesplats för läsare och en plats där man inte bara tillgängliggör böcker utan även främjar 
den kulturella aktivitet som läsupplevelsen och boksamtalet faktiskt är. 
 
På internet vimlar det av bokläsare, privata bokbloggar med recensioner och egna 
läsdagböcker. Biblioteken syns också med biblioteksbloggar av olika slag, en hel del med 
inriktning på skönlitteratur, och flera webbplatser med bibliotekens boktips, t ex boktips.net. 
Det är bra, men läsare söker inte bara böcker, de söker också andra läsare att få diskutera 
böcker med, utbyta tips, dela läserfarenheter, bokcirkla… 
 
Vad gäller att skapa en sida som inte sätter enskilda böcker i centrum, inte 
författarpresentationer eller biblioteksrekommendationer utan fokuserar på läsaren och på 
mötet mellan olika läsare är www.bokcirklar.se först. Vårt syfte är att lyfta fram läsandet och 
läsarsamtalet som en kulturell aktivitet lika angelägen som skrivandet för en författare. Vi vill 
stärka läsaridentiteten och hylla läsarna! Vi vill få läsarna att känna stolthet över sitt intresse  
för böcker och stolthet över att ingå i en gemenskap med andra läsare. 
 
De virtuella bokcirklarna på bokcirklar.se liknar i mångt och mycket vanliga (fysiska) 
bokcirklar, där upp till 8 personer läser samma bok och samlas vi en viss tidpunkt för att dela 
sina läsupplevelser med varandra och på så sätt får boken att växa och läsningen att fördjupas. 
Vem som helst som blivit medlem i bokcirklar.se har möjlighet att sätta upp egna cirklar, det 
gäller såväl privatpersoner, som förlag, som bibliotek, vilka jag hoppas att vi kommer få se 
många av. Bokcirklar.se går runt med hjälp av reklamintäkter, men från biblioteken tänker vi 
inte ta ut några avgifter – det är fritt fram för biblioteken att utnyttja den här plattformen till 
att marknadsföra sig och nå fram till sina läsare (varav en del redan är biblioteksbesökare, 
men varav kanske lika många inte är det, …än). 
 
På bokcirklar.se kan du även inreda en egen läshörna (lite som facebook, fast smartare…) och 
söka efter andra läsare som är medlemmar av communityn. I din läshörna finns det möjlighet 



 

att lägga upp egna topplistor, skriva läsdagbok och göra läsprofiltest, och naturligtvis bjuda in 
andra medlemmar och göra dem till dina läsvänner. 
 
Utöver detta ingår det en redaktionsblogg på bokcirklar.se med tips och tankar om allt möjligt 
läsrelaterat och dessutom en gästblogg, skriven av författare. Gästbloggarna bytts ut en gång i 
månaden och vår premiärbloggare har varit författaren Staffan Malmberg, som debuterade 
våren-07 på Norstedts med romanen ”Aj människa”. 
 
Medlemskapet i bokcirklar.se är alldeles gratis, och min förhoppning är att många bibliotek 
ska anmäla sig, antingen som biblioteksmedlemmar (vilket hittills Malmö stadsbibliotek och 
Saltsjöbadens bibliotek i Nacka gjort) eller som enskilda bibliotekariemedlemmar, som 
känner sig angelägna att synas bland och boksamtala med läsare.  
 
Välkomna till www.bokcirklar.se - du är bland läsvänner. 
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