Specialbibliotek i USA
Case studies 1-8 april 2017
Rapport
Annakarin Lindberg, Kungl Akademien för de fria konsterna, Kungl Konsthögskolan
Katarina Standár, Nordiska museet
29 december 2017

New York Public Library, New York
Foto: K. Standár

Innehållsförteckning

Bakgrund

3

Status och uppdrag för specialbibliotek

4

Personal vid specialbibliotek

5

Svenska jämförelser

6

Case Studies

7

Dag Hammarskjöld Library, United Nations

9

The New School Libraries & Archives

10

The Conjuring Arts Research Center Library

12

The Morgan Library & Museum

15

The New York Society Library

17

Brooklyn Museum Libraries & Archives

20

Thomas J. Watson Library, The Metropolitans Museum of Art

23

New York Public Library

24

Sammanfattning och strategier framåt

27

2

Bakgrund
Då vi upplever att specialbibliotekens roll i bibliotekssveriges infrastuktur är mer prekär än för
folkbibliotek eller universitets- och högskolebibliotek, ville vi ytterligare undersöka hur det stod till
med specialbiblioteken någon annanstans. Eftersom många bibliotekstankar utvecklades tidigt i USA,
tyckte vi att det kunde vara intressant att titta på just USA, eller som det blev i vårt fall – New York.
Inspirerade av vår egen Valfrid Palmgren som gjorde sin berömda studieresa till USA 1907 för att
studera biblioteken, bibliotekarier och tekniken gjorde vi vår studieresa 110 år senare 2017, med
hennes ord ringande i öronen:
”… Med alla medel bör den ej alltför sällsynta villfarelsen skingras, att nästan vem som helst kan
sköta ett bibliotek” (Folkbiblioteksbladet 1908:3, s. 98-100) och ”Den amerikanska library spirit grep
mitt hjärta” (Wallin, Valfrid Palmgren – kvinnlig pionjär på KB, 1998).
Vi kände att läget på specialbiblioteken är extremt svajigt med neddragningar, nedläggningar och
ofta oförstående organisationer om vad specialbibliotekens uppdrag och gärning kan vara.
Vi representerade dessutom specialbibliotek i olika former – ett museibibliotek - Nordiska Museet,
ett akademibibliotek - Konstakademien och slutligen Kungliga Konsthögskolans bibliotek, som trots
att det är ett högskolebibliotek också kan ses som ett specialbibliotek utifrån sitt bestånds
specialinriktning av arkitektur och konst.
Varför är då specialbiblioteken mer utsatta än andra biblioteksformer? Flera anledningar finns men
en är att det inte finns någon reglerande lag som styr biblioteksverksamheten på dessa bibliotek.
Folkbiblioteken styrs av bibliotekslagen medan högskolebiblioteken styrs av högskolelagen. De
statligt finansierade biblioteken ankommer på staten, men de är inte definierade som en egen
särskild verksamhet som kan regleras utifrån sin roll som informationsförsörjare utan räknas som alla
interna verksamheter på en myndighet. Många myndigheter och stiftelser har samlingar som byggts
upp under lång tid och som bör ses som en del av vårt gemensamma kulturarv. Kanske är det så att
de även sitter på unika specialsamlingar, som ibland gallrats på andra bibliotek i kölvattnet av
digitaliseringar. Allt som har digitaliserats på myndigheter är som bekant inte tillgängligt för alla på
samma sätt som de tryckta samlingar som finns på specialbiblioteken utan har ofta låsts in av
tekniska och upphovsrättliga begränsningar.
Biblioteket vid en institution både understödjer och fördjupar moderorganisationens uppdrag. Det
bidrar med relevant forskarservice både till den egna organisationen och det omgivande
(forskar)samhället. När Kungliga biblioteket idag talar om vikten av ”medborgarforskning” kommer
specialbiblioteken med säkerhet att kunna spela en viktig roll med sin stora ämnesbredd och
fördjupad kunskap samt tillgänglighet för alla medborgare.
I en tid av digitalisering när universitetsbiblioteken förvärvar mindre och mindre tryckt material, blir
kanske specialbibliotekens tryckta samlingar än viktigare? Det tryckta fungerar fortfarande för
fjärrlån och är inte inlåsta i restriktiva och kostsamma betaldatabaser, samtidigt som just det digitala
materialet skapar en ojämlikhet i informationsförsörjningen till olika myndigheters tjänstemän.
Specialbiblioteken är också helt i händerna på sina moderorganisationers prioriteringar. Bibliotek är
aldrig vinstdrivande, de kan omöjligt bära sina egna kostnader om de enbart skall hålla sig till
kärnverksamhet – att förse människor med information, oavsett format. Men biblioteken kan
anordna programverksamhet, de kan hyra ut sina lokaler och få in pengar den vägen. Frågan är om
bibliotekarier är de som är bäst på den uppgiften? Hur kan specialbibliotekens roll stärkas och hur
förhåller man sig till digitalisering?
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Många mindre institutioner behöver hitta samarbetsformer för bibliotek och arkiv för att på ett mer
effektivt sätt utnyttja resurserna och nå ut till fler. Man behöver samordna samlingarna fysiskt och
digitalt för att skapa mervärden för besökaren. För att uppnå detta så måste arbetet kanske
organiseras på ett annat sätt. Vi ville hitta goda exempel på detta.
Våra besökare är bland annat forskare och studenter på olika nivåer inom skilda delar av samhället
och primärt inte på universiteten och högskolorna. Specialbibliotekens roll som delaktiga i
forskningens infrastruktur är en realitet som vi som arbetar där är mycket medvetna om, men våra
resurser är långt ifrån de på universiteten och högskolorna. Hur skall vi nå ut med arkivmaterial,
biblioteksresurser och samlingar så att de blir synliga och intressanta för forskningen. Våra
specialbibliotek är i sammanhanget en viktig del i denna forskning då de har fördjupade samlingar
inom relevanta ämnen och många gånger djupare indexerade kataloger. Vi tror inte att allt handlar
om ekonomiska resurser, vi tror att vinsterna också kan ligga i olika sätt att organisera, samarbeta
och effektivisera arbetsrutiner.
- Hur kan vi fokusera bestånd, resurser och prioriteringar?
- Hur kan vi organisera oss så vi hittar resursvinster genom samarbeten?
- Hur arbetar man på ställen där man hittat förnyade arbets- och samarbetsformer?
Vi ville också titta på hur man kan marknadsföra sina resurser via t ex hemsidor, sociala medier
och/eller typer av katalogsystem. Vilka samsökningsmöjligheter använder man på olika institutioner
med t ex bibliotek, arkiv och föremål? Hur resonerar man kring användarvänlighet, tillgängliggörande
och synlighet? Hur anser man att man stödjer forskningen/utbildningen/allmänheten?

Status och uppdrag för specialbibliotek
De nationella museisammanslutningarna i USA skriver i sina årsrapporter om museernas arbete. Där
fokuserar man på bibliotekets roll som en publik inrättning inom museet, för att uppfylla sin
pedagogiska roll men nämner det oftast inte i termer av en forskningsfunktion. Biblioteket har
mycket mindre fysiskt utrymme än övriga funktioner på museet. I årsredovisningar nämns oftast inte
biblioteksfunktionen alls till skillnad mot dokumentation av samlingarna och pedagogiska program.
Dessa organisationer kommunicerar och betonar olika kvalitetsstandarder för museiverksamhet men
tar inte upp vikten av bibliotekets roll inom museet. Museernas bibliotekarier hjälper curatorer,
konsthistoriker, andra forskare inom de relevanta ämnesområden och andra kulturella sektorer att
uppfylla museets uppdrag. En organisation har uppmärksammat att trots att museibiblioteket kanske
har färre besökare än universitetsbiblioteket så behöver ofta curatorer och även vissa forskare mer
hjälp i forskningsprocessen än de akademiska forskarna, då de inte är så uppdaterade på de senaste
forskningsresurserna. Många förlitar sig på att kompetent bibliotekspersonal hjälper dem med detta.
Museibibliotek är små i relation till sina publika och akademiska kollegor. De servar färre, har mer
fokuserade låntagare i konkurrens med andra verksamheter i (ofta) ekonomiskt ansträngda
organisationer och prioriteras ofta bort.
I en utredning som gjordes 2016 säger en bibliotekarie: ”We are perceived as space-intensive and
expensive to run, with no revenue potential, and we are vulnerable to the persistent questions about
the value of physical libraries in the digital era” (Anonym. Evenhagen, Anne et al “Questions related
to the State of Art Museum Libraries” Online survey.)
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En lösning man testat på några ställen är att skapa en avdelning där bibliotek, arkiv och samlingar
ingår. Genom att göra detta hade man möjlighet att skapa print study room, lab space,
utställningsyta, goda utrymmen för arkiv och museisamlingar och en ökad närvaro av bibliotekets
specialsamlingar.

Personal vid specialbibliotek
Bibliotekarierollen har förändrats mycket de senaste femton åren. Kompetenser har förändrats
radikalt, fler och fler arbetsuppgifter läggs på specialbiblioteken, men resursmässigt kompenseras
biblioteket inte alls. Snarare tvärtom, då tjänster istället dras in.
Det finns en oförståelse hos ledningarna inom många organisationer. Inom vilka andra yrkesgrupper
måste man konstant bevisa att man behövs och tala om vad man kan som professionell akademiker?
Många anser att de ”kan” biblioteksarbete och grundar den bilden på en nostalgisk bild av sitt eget
barndomsbibliotek. Så här känner en modern bibliotekarie på ett specialbibliotek vi pratat med
ganska ofta:
”Nästa som pratar om ”doften av bibliotek och böcker” med ett saligt leende stryper jag! Tänk om jag
gick in på Hemköp och ville ha tillbaka 40-talets handelsbod med allt från falukorv till yllestrumpor
över disk. Det var tider det!”
Valfrid Palmgren var också som bekant den person som tog initiativ till den första kursen för
bibliotekarier i Sverige när hon redan 1907 tyckte att ”vår efterblifvenhet hvad själfva
bibliotekstekniken beträffar, och det förhållandet, att våra bibliotek, med undantag af de
vetenskapliga, icke äga för sin verksamhet särskildt utbildade bibliotekarier”.
Vi känner igen oss i nästan alla delar av det vi hittade på amerikanska specialbibliotek. Det är svårt
att vara ”tärande” och samtidigt se ett behov av och arbeta för att öka budgeten. Samtidigt tror vi
också på att samarbeta med närliggande verksamheter är en god lösning där man kan finna
synergieffekter utan att för den skull göra avkall på sin professionalitet.
Dessvärre har vi exempel på att sådana försök har gått i stöpet, av flera anledningar. Till exempel är
ofta kulturerna inom de olika professionerna totalt olika, även arbetsprocesser, tekniska lösningar
och mål. En tydlig ledning och ett tydligt uppdrag där alla måste samarbeta och släppa gamla invanda
mönster och tänka nytt är nödvändigt när vi talar om museer och dess verksamheter.
Det är viktigt att koppla moderorganisationens uppdrag till bibliotekets uppdrag för att kunna
utveckla en relevant verksamhet.
I de amerikanska studierna vi tagit del av är många bibliotekarier på specialbibliotek
ensambibliotekarier, ibland inte ens på heltid. Detta hör inte ihop med museets storlek; många
museer är stora med många anställda men har ändå få bibliotekarier. Volontärer täcker upp för
ordinarie löpande verksamhet.
Bibliotekarier på museer är ofta specialiserade på att stödja forskning inom humaniora och det
kräver mycket hög universitetsutbildning, minst en master i biblioteksvetenskap och ofta även en
master i ett humaniora-relaterat ämne. Deras arbete inkluderar samlingsutveckling, referensservice,
cirkulation, katalogisering, programmering, digitalisering, strategisk planering och budgetering. Av de
jobb som annonserats 2010 - 2015 var den största meriten tidigare erfarenhet och mastergrad och
det vanligaste jobbet var referens och/eller undervisningstjänster samt systemtekniska tjänster.
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När museer ställs inför sparbeting så är det lättare att skära på biblioteket än i
utställningsverksamheten eller kommunikationsverksamhet. Fler och fler bibliotek får klara sig med
färre personal och måste än mer lita till volontärer, praktikanter och tillfälliga anställningar för den
ordinarie löpande verksamheten.
Biblioteken beskriver det som att de under de senaste tio åren gör mer men med färre anställda. Det
är ett stort problem för många bibliotek att få ihop service och samlingsarbete.
När museerna väljer att ta bort tjänster istället för att ersätta dem, så måste den befintliga
personalen göra andra arbetsuppgifter som ligger utanför deras profession. Att bibliotekspersonal
blir involverad i andra uppgifter på museet är i sig inget fel, men konsekvensen blir naturligtvis att
vissa biblioteksuppgifter får stå tillbaka, ofta uppgifter som den fysiska samlingen med bokvård och
gallring. Arbetet måste ändå fortlöpa på biblioteket så att ersätta utbildade bibliotekarier med
volontärer och praktikanter gör att kvaliteten på service och strategiskt arbete blir lidande. Dessutom
minskar tillgängligheten av materialet på detta sätt istället för ökar och en ond cirkel förblir
permanent. Det kan också bidra till att ledningen tror att biblioteket kan klara sig utan utbildade
bibliotekarier.
Det som blir svårt att upprätthålla vid personalnedskärningar är öppethållande. Många bibliotek har
nu öppet enbart genom överenskommelser. Även arbetet med vård och uppordning av resurser
(digitala och tryckta) hamnar i bakvattnet när bibliotekarien måste prioritera.
Bibliotekariernas traditionella roller med referensarbete, samlingsarbete eller bibliografiskt arbete
har utökats med roller som liknar lärarens, registrators, curators, metadata och digital bilderexpertis.
Men det finns också några få som går åt andra hållet. Ett litet konstnärsmuseum som anställer sin
första bibliotekarie eller där man bygger ett specialutrymme för rara böcker.

Svenska jämförelser
Även i Sverige är undervisning, e-resursbibliotekarier och systembibliotekarier de tjänster som mest
utannonseras. Det är också inom högskolan och folkbiblioteken som de flesta tjänster finns. När det
gäller specialbiblioteken är det ett fåtal jobb utlysta.
Många specialbibliotek har få anställda och pensionsavgångar ersätts inte. En utredning skulle
behöva göras om kompetenser hos bibliotekarier. Det är mycket viktigt att utrymme ges till
kompetensutveckling från arbetsgivaren. Detta är extra viktigt för ensambibliotekarier, men också
svårast för dem att komma ifrån på grund av bemanning under öppettider utan avbytare.
Att ersätta utbildade bibliotekarier med studentvakter och arbetsmarknadsåtgärder gör att
kvaliteten på service och innehåll i biblioteket blir lidande. Det farligaste är också att ledningarna tror
att man kan ersätta utbildade bibliotekarier med billigare outbildad arbetskraft utan att det påverkar
kvaliteten. I utlysningar av bibliotekarietjänster krävs ofta kvalificerade meriter och lång utbildning,
för att sedan när tjänsten tas bort på grund av t ex budgetnedskärningar ofta ersättas av en
outbildad vikarie eller studentvakt. Detta medför självklart en nedmontering av professionell
verksamhet.
Gemensamt mellan våra länder är att specialbiblioteken är mycket restriktiva med att ta emot
donationer, de tas sällan emot då arbetet med donationer är stort och ”vinsten” oftast mycket liten.
Bokvård görs i mindre och mindre utsträckning. Rara böcker plockas undan och hamnar i magasin där
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de i alla fall är skyddade, men det tar mycket tid i anspråk att arbeta med dem på ett professionellt
sätt och låta andra besökare än forskare ta del av dem. Ofta förblir de otillgängliga i magasin utan
bokvård.
I USA har man en annan väl utarbetad organisationsform för arbete, där biblioteksarbete innebär att
man anlitar volontärer. Dessa är pensionerade bibliotekarier och kulturarbetare/akademiker som
arbetar gratis mot vissa förmåner.
Man har också ett utvecklat praktikprogram med betalda praktikanter som tillför ny kunskap, har
lägre lön samtidigt som de får erfarenhet av arbetet, vilket är nödvändigt för att kunna söka
bibliotekariejobb senare. Dessa praktikanter väljer olika bibliotekarieplatser beroende på sin
specialistutbildning som kan vara t ex kulturarvsbibliotekarier eller systembibliotekarier. Detta
medför att dessa praktikanter tillför mycket ny kunskap i organisationen samt är en länk till andra
bibliotek och platser och även är en eventuell framtida resurs för biblioteket i utveckling.
Volontärformen upplever vi inte som eftersträvansvärd, då det riskerar att utarma professionen. De
som skall utföra bibliotekarieuppgifter har långa utbildningar och måste ha betalt för det de gör.
Annars är det väldigt lätt för organisationsledningarna att tro att biblioteket klarar sig utan utbildade
bibliotekarier.
I Sverige förlitar vi oss idag snarare på arbetsmarknadsåtgärder än på volontärer eller praktikanter,
där vi kräver att människor som på olika sätt befinner sig utanför arbetsmarknaden skall upprätta ett
intresse och engagemang för vetenskaplig biblioteksverksamhet. Det tar extremt mycket tid i anspråk
att skapa meningsfulla uppgifter för en person som inte har någon som helst erfarenhet av modernt
biblioteksarbete och det i sig skapar också en utarmning av yrket. Dessutom visar även detta på en
mycket förlegad syn på bibliotek där man tror att det är en plats att ta det lugnt på och sitta med sina
egna anpassade arbetsuppgifter. Bibliotek idag är något helt annat i en digital värld i organisationer
med mycket press och en stressad vardag. Personal på specialbibliotek idag måste vara mycket
förändringsbenägna, teknikkunniga och förberedda på snabba processer förutom sina
informationskunskaper.
Däremot tycker vi att ett utvecklat praktikprogram vore något att sträva mot. Nyutexaminerade
bibliotekarier (eller under utbildning) behöver erfarenhet, biblioteken behöver få in ny kunskap i
organisationen, på köpet följer även nytt friskt blod och nya ögon.
Problemet idag är att om man arbetar ensam på ett bibliotek har man inte tid att organisera någon
meningsfull praktik för en bibliotekarie under utbildning. En praktikanställning behöver uppfylla vissa
kriterier och vara genomtänkt för att ge kvalitet både till praktikanten och till biblioteket.
Här tänker vi att Svensk Biblioteksförening skulle kunna göra en insats. Skapa ett sådant program, där
bibliotek kan få utarbetade riktlinjer att följa, praktikanten kan se vilka delar som ingår, löner är
reglerade, nätverksgrupper kan bildas inom programmet både för praktikanter och handledare.

Case Studies
För att få en bild av amerikanska specialbibliotek och hur de hanterar de frågor vi brottas med
dagligen vid våra specialbibliotek i Sverige bad vi sju bibliotek tänka igenom tio frågor. Detta var
sedan underlag för en diskussion tillsammans med oss och relevant bibliotekspersonal i deras
respektive organisationer. Vi ville träffa specialbibliotek från så många olika typer av
organisationstillhörigheter som möjligt för att kunna jämföra med Sverige på ett bra sätt.
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Frågorna vi ställde till de utvalda biblioteken var följande:












Missions and role of the library inside your organisation
How can your role strengthen and which tools do you use for this in, for example, budget
cuts
How do you market your library and make it available to more
Which areas do you see are the strongest in coordinating with other departments in your
organisation
Library and archive (if you have an archive) – different goals/similar goals
How do you make cost-efficient cooperation with, for example, archive or other department
(collections or others)
Do you have common goals and projects with others for making the collections better
available (if you do, how)
How do you support research (if you are a research institution)
How do your researchers see the benefit of your services
What do you see as the most important librarian skills for your library in the nearest future?

Biblioteken
Dag Hammarskjöld Library, United Nations
The New School Libraries & Archives
The Conjuring Arts Research Center Library
The Morgan Library & Museum
The New York Society Library
Brooklyn Museum Libraries & Archives
Thomas J. Watson Library, The Metropolitan Museum of Art
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Dag Hammarskjöld Library, United Nations

The Woodrow Wilson Reading Room, Dag Hammarskjöld Library, New York
Foto: K. Standár

Typ av specialbibliotek
Internationellt arbetsplatsbibliotek för FNs 190 delegater, alla FN-anställda samt öppet för vem som
helst vid bokning. Tillhör FN-organisationens kommunikationsavdelning. De tycker själva att man kan
jämföra organisationen med ett parlamentsbibliotek, det är ungefär så man arbetar. Dock finns eget
bibliotekskonsortium i USA för FN-information.
Kort om verksamheten
Biblioteket består av sex våningar i FNs högkvarter, tre ovan jord och tre under jord. Det berömda
vackra Woodrow Wilsson Reading Room från 1950 finns kvar (se bild). Man ansvarar också för de 56
UN depository libraries som finns över världen. Samlingarna består av cirka 5 miljoner FN-dokument
och 100 000 icke-FN-böcker. Biblioteket har haft stora neddragningar under ett antal år och är idag
cirka 50 anställda från att 1990 har varit 150 anställda. Har en nyanställd chef som ser över
verksamheten och vill förnya på flera plan. Personalen består av olika professioner; bibliotekarier och
andra. Man har slagit ihop ett juridiskt bibliotek, ett bibliotek för ekonomi och samhällsvetenskap
och ett kartbibliotek samt renoverat nyligen.
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Man försöker göra sig av med det tryckta materialet så mycket som möjligt och digitalisera eftersom
samlingarna tar alldeles för stor plats och är för kostsamt. All digitaliseringsutrustning finns in-house
på biblioteket. Just nu finns 15 anställda som arbetar med olika digitaliseringsprojekt. Man har en
ganska avancerad och stor kompetensutveckling för bibliotekspersonalen, bland annat eftersom allt
måste finnas på de sex officiella FN-språken. Biblioteket ska vara ett internationellt bibliotek på alla
tänkbara sätt. Servicen till delegater prioriteras högt av biblioteket och man svarar vardagar på alla
frågor inom tre timmar under dagtid och biblioteket kan besökas av allmänheten endast vid
förbokning. Man arbetar mycket med strategiska frågor, marknadsföring, målbilder och
utvärderingsteam rapporterar kvalitativa och kvantitativa data till ledningen.

The New School Libraries & Archives

The New School Libraries & Archives, New York
Foto: K. Standár
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Typ av specialbibliotek
Akademiskt bibliotek bestående av olika delar inom samhällsvetenskap, design och scenkonst.
Universitetet bildades redan 1919 som “The New School for Social Research” och en helt ny typ av
akademisk institution. ”Their vision was to bring together scholars and citizens interested in
questioning, debating, and discussing the most important issues of the day”. En unik blandning av
akademiker, designers och konstutövare. Den har under åren vuxit och blivit flera delar och
inkluderar nu olika college: Parsons School of Design, Eugene Lang College of Liberal Arts, the
College of Performing Arts, The New School for Social Research, the Schools of Public Engagement,
and Parsons Paris. The New School har under hela 1900-talet varit pionjärer och progressiva i kurser
inom nya ämnen såväl inom samhällsvetenskap som “liberal arts” och många kända namn har
befunnit sig på skolan genom åren.
Kort om verksamheten
Organisationen har idag ett bibliotek med 50 % e-resurser och 50 % tryckt material, cirka 10 000
studenter (FTE) och 42 anställda (inklusive 5 arkivanställda) och är ett renodlat akademiskt bibliotek.
Biblioteket är inte öppet för allmänheten utom vid bokning. Man arbetar mycket med närlån och
service till studenter vid de olika campusen. Man tänker att en stor fråga för framtiden på biblioteket
är ”information literacy”. Biblioteket utvecklas snabbt och anser att man har en bra budget (2,5
miljoner dollar), en fullt utvecklad DDA-verksamhet och går från att samla till att tillgängliggöra
(collecting material  accessing material). Personalen verkar mycket positiv till framtiden för
biblioteket och de utmaningar de står inför. Man tillhör ett konsortium för 70 akademiska bibliotek i
USA som heter PALCI.
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The Conjuring Arts Research Center Library

Trenchier book 1759, The Conjuring Arts Research Center Library, New York
Foto: K. Standár
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Reading Room, The Conjuring Arts Research Center Library, New York
Foto: K. Standár
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Information desk with librarians, The Conjuring Arts Research Center Library, New York
Foto: K. Standár

Typ av specialbibliotek
Specialbibliotek med böcker inom magi, trolleri och sammanlänkade ämnesområden. En verksamhet
som helt bygger på donationer och gåvor. Är kopplat till ”The Conjuring Arts University” som utbildar
internationella magiker. Verksamheten styrs av en styrelse bestående av magiker och akademiker.
För att få tillgäng till allt material krävs medlemskap.
Kort om verksamheten
Samlingarna består av 12 000 volymer böcker inom ämnesområdena och är känd för att de fokuserar
framför allt på äldre magiböcker inklusive över 1000 volymer tryckta före år 1900. Biblioteket har
även en samling av 500 volymer tryckta före år 1700 som en av de största vad gäller magimaterial.
Man har samlat rara magiböcker på många språk, inte bara engelska, utan även t ex svenska och
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holländska. Biblioteket har även en stor samling manuskript av magiska metoder, några så tidigt som
från 1400-talet och en brevsamling. Det finns även tidskrifter inom magiämnena, nya och äldre
tillbaka till 1700-talet.
Biblioteket har ett par bibliotekarier anställda som sköter den löpande verksamheten, bland annat en
digitaliseringsbibliotekarie. I tillägg till detta pågår en febril verksamhet av ständig digitalisering,
samarbeten med andra institutioner, tillverkning och försäljning av kortlekar, utgivning av en tidskrift
och mycket mera. Man har en databas som heter ”Ask Alexander” där man lägger digitaliserat
material och en egen onlinekatalog. Man har egen avancerad digitaliseringsutrustning in-house i rum
anslutet till biblioteket. Man har även den rara avdelningen i separat rum i biblioteket.
När vi var på besök fick vi även hälsa på David Roth, berömd magiker och anses vara väldens främsta
inom Coin Magic, som också är en anställd vid biblioteket.
Inköp av äldre böcker sker kontinuerligt, vi fick se ett par utvalda, bland annat en svensk bok från
1700-talet. Biblioteket har förutom anställda bibliotekarier ett stort antal praktikanter och volontärer
som arbetar med projekt och olika verksamheter.

The Morgan Library & Museum

The Morgan Library & Museum, New York
Foto: K. Standár
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The Morgan Library & Museum, New York
Foto: K. Standár

Typ av specialbibliotek
Ett bibliotek byggt på samlaren J.P. Morgans (1837–1913) privata samlingar av rara böcker, gamla
manuskript, tidigt tryckta böcker, teckningar och tryck av gamla mästare. Styrs av en Board of
Trustees. Biblioteket byggdes mellan 1902 och 1906. Genom en donation blev biblioteket en publik
plats öppen för allmänheten 1924.
Kort om verksamheten
“The mission of The Morgan Library & Museum is to preserve, build, study, present, and interpret a
collection of extraordinary quality, in order to stimulate enjoyment, excite the imagination, advance
learning, and nurture creativity.”
Biblioteket har 2,5 fasta bibliotekarietjänster och därutöver praktikplatser från olika
bibliotekarieutbildningar som alla har lön under praktiken och de förstärker biblioteket. Man har ett
integrerat arkiv där det arbetar curatorer och man har många totalintegrerade samarbeten mellan
curatorer och bibliotek. Man har medvetet byggt infrastrukturen i organisationen för dessa
samarbeten och de är väl fungerande. Biblioteket har även en ansenlig mängd e-media, databaser
och system och ungefär 85 % av materialet är i tryckt form. Exempel på samarbeten med curators är
digitalisering on-demand, även medan besökarna väntar. Man anser att bibliotekets budget är god
(200 000 dollar per år för referenssamlingen) och en ansenlig mängd databaser (cirka 50 styck) och e16

resurser kan köpas in varje år. Man har även två IT-specialister, webmaster samt en
databasadministratör. Biblioteket är anslutet till och aktivt i nätverket “IRLA” - Independent Research
Library Association.

The New York Society Library

The New York Society Library, New York
Foto. K. Standár
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The New York Society Library, New York
Foto: K. Standár

Typ av specialbibliotek
Biblioteket bildades 1754 av en liten grupp individer, The New York Society, som ville att New York
skulle få ett publikt bibliotek som alla kunde få ta del av och med ett brett ämnesspektra. Biblioteket
fick sedan stadgar som stadsbibliotek 1792 av George III och var så tills folkbibliotekssystemet
instiftas i slutet av 1800-talet. Budgeten baseras idag på 27 % medlemskap och resten av donationer
och bidrag. Biblioteket styrs av en Board of Trustees med 24 medlemmar bestående av

professioner av olika slag, t ex jurister och arkitekter. De är supervisors för organisationen
och röstas fram.
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Kort om verksamheten
Cirka 400 medlemskap per år utfärdas och man vill öka antal medlemskap och diskuterar avgifterna
mycket. Man har många lojala besökare och stammisar som är medlemmar under väldigt lång tid.
Biblioteket har öppet sju dagar i veckan med generösa öppettider och består av 34 personer. Detta
var det enda bibliotek vi besökte som inte var beroende av volontärer och praktikanter, utan deras
resonemang kring det liknade mycket vårt i Sverige. Förvärvsavdelningen består av 2,5 personer,
katalogavdelningen 5-6 personer; det finns även en publik avdelning (events), en barnavdelning, en
utvecklingsavdelning, en systemavdelning och en kommunikationsdesigner på biblioteket. Alla
bibliotekarier arbetar i referensdisken. Man förvärvar både genom köp, donationer och rart material
inom en rad olika ämnesområden. Man har en utarbetad biblioteksstrategi,
kommunikationsverksamhet och arbetar mycket i nationella nätverk (bl a ALA) och med
kompetensutveckling. Biblioteket producerar nyhetsbrev och annat informationsmaterial aktivt för
att sprida sin verksamhet. Man statistikför väldigt mycket av verksamheten även om detta inte är ett
krav, t ex sociala medier och medlemskap. Personalen går runt 5 gånger per dag i läsesalarna och
räknar manuellt antal besökare. Dessutom cirkulerar man var 15e minut i biblioteket på s.k. ”tours”
för att ha överblick.
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Brooklyn Museum Libraries & Archives

Archivist and Swedish librarian, Brooklyn Museum Libraries & Archives, New York
Foto: K. Standár
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Brooklyn Museum Libraries & Archives, New York
Foto: K. Standár
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A brief history of the cards from the Brooklyn Museum Library card catalogs 1901-1994,
Brooklyn Museum Libraries & Archives, New York
Foto: K. Standár
Typ av specialbibliotek
The Brooklyn Museum är en institution som får sin finansiering från The City of New York genom
Department of Cultural Affairs and the New York City Council. Utöver detta kommer stöd från The
Brooklyn Borough President. Biblioteket finns i museet och består av en avdelning med 9 personer
varav en biblioteksassistent och en arkivarie. Totalt har museet cirka 400 anställda inklusive 16
curators. I biblioteket ingår två forskningsbibliotek och ett arkiv. Arkivet är helt integrerat med
biblioteket.
Kort om verksamheten
Biblioteket är öppet för allmänheten men har enbart lån för intern personal. Man har många nära
samarbeten med de något mindre biblioteken Frick Collection Library och MoMA Library. Dessa har
en bättre budget men är mindre institutioner och biblioteken kan hjälpa varandra med många
uppdrag. Biblioteket samarbetar även väl internt på Brooklyn museum med curators och
konservatorerna i gemensamma projekt t ex utställningar. Man anser att biblioteket är totalt
integrerat i museets projekt och ibland även basen för hela utställningsprojektet. Biblioteket anses av
museet vara viktigt att ha med från början till slut i projekten. Biblioteket är mycket aktivt i sociala
medier varje vecka samt är själva ansvariga för events, utställningar m.m. Att vara totalt integrerad i
museets verksamhet som bibliotek gör en stor skillnad. Man anordnar också ”Library saloons” för
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övrig personal på museet där man pratar om relevant biblioteksverksamhet, ofta på dagtid runt
lunch. Detta är mycket uppskattat och man har en medveten strategi att befinna sig där övrig
museipersonal är hela tiden. Det finns också en ”Library support group” bestående av 25 personer
med externa medlemmar för finansiell support och utveckling av verksamheten. Två betalda
praktikanter med program och 11 obetalda volontärer finns för närvarande vid biblioteket. Man
anser att kvalitativ statistik är viktig och positiv kvalitativ feedback från användarna är viktigare än
siffror och är inte tvingade att leverera kvantitativ besöksstatistik. Man arbetar mycket med
kundservice och anser detta mycket viktigt i verksamheten.

Thomas J. Watson Library, The Metropolitan Museum of Art

Conservator, Thomas J. Watson Library, The Metropolitan Museum of Art, New York
Foto: K. Standár

Typ av specialbibliotek
Thomas J. Watson Library är ett forskningsbibliotek inom The Metropolitan Museum of Art. Det är ett
av de största biblioteken i världen inom konsthistoria. “The primary mission of the library is to
support the research activities of the Museum staff; in addition, it welcomes a broad range of
students and researchers college age and above.”
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Kort om verksamheten
Biblioteket har alltid varit en viktig del av museet. Redan vid museets grundande 1870 fanns
bibliotekstanken som självklar del - “a body corporate by the name of 'The Metropolitan Museum of
Art,' to be located in the City of New York, for the purpose of establishing and maintaining in said city
a Museum and library of art." Idag har museet och biblioteket en av världens största kollektioner av
skatter från olika kulturer. Forskningsbiblioteket Thomas J. Watson Library har stora samlingar med
särskilt fokus på europeisk och amerikansk konst inklusive arkitektur, dekorativ konst samt samlingar
av grekisk, romersk, egyptisk och österländsk konstlitteratur. Förutom huvudbiblioteket har flera
avdelningar inom organisationen egna specialbibliotek för anställda.
Biblioteket innehåller över 996,000 volymer, både monografier och utställningskataloger, över
20,000 periodiska titlar och mer än 139,000 auktionskataloger. Man förvärvar och tillgängliggör även
en ansenlig mängd e-resurser. Biblioteket har 37 anställda och arbetar mycket i team och
samarbeten, har en sociala mediepolicy, nyhetsbrev och arbetar aktivt med marknadsföring. Bland
annat anordnar biblioteket rundvandringar med ”drinks in the library”. Det finns en
support/donatorsgrupp för biblioteket som även hjälper med finansieringen. Man känner ett stort
stöd från museets utvecklingsavdelning. Det finns program både för praktikanter (67 för närvarande)
och för obetalda volontärer (25 för närvarande), de flesta från Pratt Institute. Det mesta förvärv sker
för interna målgrupper, både nya böcker, tidskrifter och rara böcker. Med förvärv och
omvärldsbevakning arbetar 20 personer. Man får även mycket donationer pga av skattelättnader för
donatorer men har ofta redan förvärvat materialet sedan tidigare och har svårt att införliva
donationerna i samlingarna. Biblioteket statistikför i princip allt de gör och publicerar sedan sina
”highpoints” löpande.

New York Public Library
Slutligen för att få lite extra inspiration gjorde vi även ett kort besök på New York Public Library,
detta vackra bibliotek från 1911. Biblioteket är inte bara ett stort stadsbibliotek utan även ett
bibliotek med många fantastiska specialsamlingar för forskning på flera olika platser i New York. Det
finns t ex en kartsamling med 20 000 historiska kartor, en enorm tidskriftssamling, tidningar från hela
världen. Andra kända specialsamlingar är: “Shelley and her circle”, Berg collection of American &
English literature” (ex. Whitman, Wolff, Dickens, Twain, manuscripts), Achive of Kerouac (“On the
road” manuscript), “Local history and genealogy collection” och mycket mera inklusive inspirerande
vackra rum att visats i.
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Rose Main Reading Room, New York Public Library, New York
Foto: K. Standár
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New York Public Library, New York
Foto: K. Standár
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Sammanfattning och strategier framåt
Trots att specialbiblioteken i USA är väldigt många, har lidit av kraftiga besparingar under längre tid
och har ofta varit hårt pressade i sina olika organisationer har vi de flesta utmaningar gemensamt.
Viktiga frågor för specialbibliotekens överlevnad och framtid synes vara desamma i både USA och
Sverige.
Bibliotekens existensberättigande och bevisbördan. Trots att biblioteken ofta visar på
tillfredsställande siffror, utveckling och otroligt uppskattad forskarservice av extremt högt
utbildad och kompetent personal läggs ändå biblioteken ned/får kraftiga besparingar utan
att kunna planera för det. Detta kan ha att göra med okunskapen i ledningar om vad ett
modernt forskningsbibliotek är idag. Det är inte en plats där man skyddat pysslar med sina
samlingar och lån utan en plats för formatoberoende informationsförmedling i ständig
förändring. Organisationers ledningar måste uppmärksammas på bibliotekens moderna roll i
sina organisationer och börja intressera sig för vad som pågår på biblioteken idag och inte
hur det såg ut för tjugo år sedan. Då kan de även se hur mycket mervärde man kan få genom
att ha ett väl fungerande bibliotek med professionellt utbildad personal.
Bibliotekarier är utbildade i formatoberoende informationshantering. I specialbibliotek
finns och kommer det att finnas både tryckt material och digitalt material samtidigt under
en mycket lång tid framöver. Digitalisering är kostsamt, kräver mycket bibliotekspersonal
samt tekniska lösningar och stora delar av det unika material specialbiblioteken innehar finns
inte digitalt eller är instängt av upphovsrättsliga, ekonomiska och/eller tekniska skäl. Det är
bibliotekarier som besitter kunskapen att hantera både tryckta och digitala samlingar och
besluta om när olika format är användbara och på vilket sätt.
Samarbeten (Collaboration). För bibliotekarier är samverkan internt och externt en
självklarhet. Man ser sig som en integrerad del av organisationens processer oavsett det
gäller utställningsarbete eller forskning. Detta är självklart för de informationsspecialister
som finns på biblioteken men svårt för andra professioner och ledningar att förstå. Om man
utnyttjade bibliotekens fulla potential som pedagoger och kommunikatörer skulle
biblioteken synas mycket mer och bli mer tillgängliga. Istället stänger man gärna in
biblioteken i en gammal roll som en verksamhet lite för sig själv och utanför resten av
processerna i organisationen. Det finns många fina exempel att ta fasta på när samarbeten
fungerat mycket bra, t ex Brooklyn museums utställning ”Georgia O’Keeffe: Living Modern”
och Nordiska museets utställning ”Mitt 50-tal”. Där har man direkt i inledningen av arbetet
involverat biblioteket som en självklar del i utställningsprojekten och sett bibliotekets
potential i hela arbetet som forskningsresurs, informationsförmedlare och källexperter. Vi
ser att i USA har man kommit längre i detta än i Sverige.
Bibliotekspersonal måste utvecklas och ta ansvar i takt med tekniken. I biblioteken skall och
kan man syssla med digitalisering, digital publicering, digital lagring, digital bildhantering,
digital upphovsrätt, digitalt bevarande, metadatafrågor. Istället låter man specialbiblioteken
mest fortsätta att syssla med tryckt katalogisering, tryckt lagring, tryckt bildhantering, tryckt
upphovsrätt, tryckt bevarande och lämnar ofta över det andra formatet till övriga
avdelningar, t ex IT eller digital media. Biblioteken är och skall vara formatoberoende och är
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experter på sitt område oavsett det gäller digitala eller tryckta biblioteksresurser.
Organisationerna bör skilja på rena IT-tjänster och digitala bibliotekstjänster/mediatjänster.
Ledningar kan kräva mycket mer av biblioteken än idag. Ge biblioteken tydliga uppdrag och
mål, gör möjligheter för att samla in statistik för att både kvantifiera och kvalitetsgranska
användningen av biblioteksverksamheten. På så sätt kan biblioteken ständigt utvecklas,
förändras, kompetenshöjas och bli den plats för informationshantering inom en organisation
de ska vara. Biblioteken behöver bli en självklar del av organisationen och för att bidra till
organisationens framgång behövs höga krav ställas i kombination med respekt och förståelse
för rätta resurser för biblioteksverksamhet.
En kraftig skillnad mellan det amerikanska och svenska systemet är att i USA vill och måste man
bygga delar av sin verksamhet på fundraising och grants. Det är förstås svårt pga de slimmade
personalresurserna men de amerikanska specialbiblioteken ser ändå att detta är ett av sätten för sin
framtida överlevnad. I Sverige har vi en helt annan struktur för det vi kallar de offentligt finansierade
biblioteken. De får statligt bidrag och det finns en bibliotekslag som ska se till att målen uppfylls.
Lagen är dock lätt att förbise av organisationer och sällan uppfylls den vad gäller svenska
specialbibliotek. I USA blir det mer öppet och transparent hur det ligger till pga strukturen.
Vi tillbringade cirka 25 timmar i samtal med bibliotekarier om dessa frågor på vår resa i USA och insåg
hur slående lika våra utmaningar framöver är trots alla olikheter i samhällsstrukturen. Diskussionerna
blev både mycket långa och intressanta på alla de bibliotek vi besökte. Många var de igenkännande
skratten och leendena under våra samtal. På samma sätt som på våra svenska bibliotek såg vi den
enorma kompetensen, utbildningen och framåtandan som finns och viljan att skapa mervärde för
organisationerna oavsett typ av organisation.
Det verkar inte bara handla om ökade resurser i sig utan att se bibliotekens kvalitet, personalens
kompetens och lyfta dem till den nivå de ska finnas på. Genom att stärka bibliotekens roll, ge
biblioteken ansvar och ha respekt för kompetensen i den kulturella kontext de redan befinner sig i så
har man kommit långt även utan att tillföra enorma resurser till verksamheten. Då kommer också
biblioteken att prestera mer och bättre än de gör idag.
Ge biblioteken den sits de förtjänar och det är organisationernas ansvar att utkräva att deras
bibliotek ska leverera kvalitet.

28

