
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivera Djudja, bibliotekschef Västra Hisingen | Diana Pisau, styrelseledamot Biblioteksvännerna i Biskopsgården  

Mattias Reuterberg, bibliotekarie Biskopsgårdens bibliotek | Gülüzar Tuna, ordförande Biblioteksvännerna i Biskopsgården 

 

I september 2019 fick vi, bibliotekspersonal och volontärer i Biskopsgården, möjlighet att 
åka till Toronto i Ontario, Kanada, för att studera hur man arbetar med volontärskap på 
folkbibliotek i staden. Under fem dagar besökte vi fem bibliotek och en stor bokmässa i 
Toronto. Över 20 personer gav oss av sin tid för att informera om hur biblioteken arbetar 
med volontärprogram. 

 

Toronto, Ontario 
 

Toronto är Kanadas största stad, belägen norr om 

Lake Ontario och nära den amerikanska gränsen. 

Innerstadsområdet har en befolkning på ca 2,9 

miljoner invånare och ett storstadsområde med 5,5 

miljoner invånare. I staden finns mer än 80 etniska 

tillhörigheter representerade och fler än 100 skilda 

språk talas. Staden räknas som den mest 

multikulturella i världen, något som ställer stora krav 

på biblioteksverksamheten i staden. 
 

TPL: Toronto Public Library 
 

Toronto Public Library (TPL) är ett av världens 

största sammanhängande folkbibliotekssystem med 

100 filialer som servar 2,9 miljoner invånare i 

centrala Toronto. De två största biblioteken, Toronto 

Reference Library och North York Central Library, 

är referensbibliotek, efter dessa finns 7 distrikts-

bibliotek med ett visst mediaförsörjnings-uppdrag 

svarande mot sitt område, samt personalresurser för 

samordning av verksamheter. Resterande är så 

kallade neighbourhood libraries, de lokala 

folkbibliotek som hanterar invånarnas dagliga behov 

av biblioteksservice. 

På TPL arbetar ca 2500 perso-

ner, varav 400 är bibliotekarier, i 

olika grader av specialisering. 

Andra biblioteksarbetare ansva-

rar för bokuppsättning, cirkulat- 

ion i lånediskar, men också en rad andra profession-

er finns representerade. Organisationen är stor och 

hierarkisk med flera chefsled. Yrkesroller på TPL 

styrs av fackliga och professionsspecifika regler i en 

tydlig organisation. Det händer att ett volontärskap 

leder till anställning, kanske till en början som page 

(bokuppsättare) i ung ålder. Vår kontakt Aly Velji 

började just så och under årens lopp har han utbildat 

sig, arbetat som bibliotekarie och är numera manager 

för Adult literacy services på TPL med ett 

stadsövergripande ansvar för detta volontärprogram 

som finns på många filialer. Den här tydligheten i 

ansvarsområden för anställda i biblioteken möjliggör 

en omfattande volontärverksamhet, där rollerna hos 

anställda och volontärer är tydligt definierade och 

ingen riskerar att klampa in på varandras områden. 

 

 

 
Toronto Public Library 
En reseberättelse om volontärskap på folkbibliotek 



 

Vi samtalar med Iona Frost och Olivia Sonnenberg om Volunteer Torontos olika verksamheter. Organisationen är 

ideell och har sex anställda och Iona säger att många av deras volontärer blir intresserade av att arbeta för dem. 

Själv startade hon som volontär och är nu Director för organisationen. 

 

Volontärprogram 

Det finns ett antal volontärprogram på biblioteken i 

Toronto och vi valde att fokusera på de fyra största: 

Adult Literacy Program, Youth Hubs, Leading to 

Reading och Youth Advisory Groups. Vi kommer att 

berätta närmare om vad vi lärt oss om dessa 

program, men först kan det vara av vikt att veta lite 

mer om hur volontärkulturen fungerar i Kanada och 

vilka skillnader som finns jämfört med svenska 

förhållanden. 
 

Volontärkulturen i Kanada 

Det finns tre grupper av personer som utgör huvud-

delen av de i ideellt och frivilligt arbete i Toronto: 

− Ungdomar i Kanada behöver göra minst 40 tim-

mar som volontärer för att få ut sin High School- 

examen. Flera söker sig till biblioteket för detta 

ändamål. 

− Pensionärer, varav en stor del tidigare pedagoger 

och lärare, som vill ”ge något tillbaka” till 

samhället. 

− Nyanlända personer i Kanada, som ofta får höra 

att volontärskap är snabbaste vägen till jobb och 

integrering i det nya hemlandet. 

 
Alla tre grupper har olika skäl till varför de väljer att 

volontärarbeta, men det finns många organisationer 

och institutioner som har väl utvecklade system för 

att rekrytera volontärer och dra nytta av de resurser 

frivilliga kan bidra med. Hela apparaten kring 

volontärskap i Kanada har ingen direkt motsvarighet 

i Sverige, då frivilliga insatser ofta hanteras i en 

sedan länge etablerad och stark föreningskultur. 

 

 
I Toronto verkar organisationen Volunteer Toronto, 

som är en sorts matchmaking-verksamhet som länkar 

frivilliga och organisationer i behov av volontärer. 

Många av volontärerna på TPL har rekryterats 

genom organisationen. När vi fick möjlighet att prata 

med Iona Frost som är Director of Non-Profit 

Engagement och Olivia Sonnenberg som är 

volontärsamordnare för organisationen berättar de 

om det nära samarbetet – utöver rekrytering håller 

Volunteer Toronto också i utbildning om 

volontärskap, organisering av volontära insatser  

och betonar vikten för organisationer att visa 

uppskattning för sina volontärer. Detta sker till 

exempel genom utdelning av årliga utmärkelser för 

lång och trogen tjänst, presentkort, referenser och 

intyg för framtida arbetsansökningar med mera. 

 

 
Volunteer Toronto håller fortlöpande workshops och 

presentationer på bibliotek—det här är ett bra sätt att 

nå både blivande volontärer och de organisationer 

som är i behov av volontärer. Vid dessa tillfällen är 

det alltså inte bara för TPL:s räkning som Volunteer 

Toronto rekryterar, utan för fler organisationer. Ett 

arrangemang som alla parter vinner på. 



Vuxenprogram 
 

På biblioteken i Toronto finns flera volontärprogram som riktar sig till vuxna, bland dessa vänföreningar 

och unika samlingar som The Merril Collection (Sci fi), The Osbourne Collection (Barnböcker) och 

Arthur Conan Doyle Collection. På två bibliotek driver Friends of the Library butiker, en i 

referensbiblioteket och en i North York-filialen, med gallrade och skänkta böcker. Deras inkomster går 

till att finansiera programverksamhet riktad till barn på biblioteken i Toronto. Det program vi tittat 

närmare på handlar om vuxnas deltagande i bibliotek, specifikt om att lära sig läsa och skriva i vuxen 

ålder. 
 

 

Adult Literacy Program 

 

Under vår andra dag i staden besökte vi Maria A. 

Shchuka Library som ligger i Fairbank, en stadsdel i 

nordvästra centrala Toronto. Stadsdelen är varierad i 

sin kulturella demografi och stora grupper från  

medelhavsområdet, östra Afrika och Karibien är 

bosatta här. På biblioteket mötte vi Rachelle 

Gooden, lokalt ansvarig för programmet på Maria A. 

Shchuka; Susy Guadagning, Supervisor Adult 

Literacy; Kuhenthiny Nenthirajah, biblioteks-

assistent med ansvar för arbetsmaterial till 

litteracitetsprogrammet. 

 
Programmet är ett volontärprogram som syftar till 

att stötta personer med engelska som förstaspråk att 

lära sig läsa och skriva i vuxen ålder. Där frågor 

rörande vuxnas litteracitet på svenska bibliotek ofta 

handlar om personer med annat förstaspråk än 

svenska, handlar det här istället om att de som inte 

lärt sig läsa och skriva på sitt modersmål får hjälp 

med detta på biblioteket. Engelska är ett stort språk 

och talas på många platser i världen där 

utbildningssystemen kanske inte är tillgängliga 

för alla på samma sätt som i Kanada, och många 

engelsktalande immigranter kommer till Toronto. 

Det kan vara en förklaring till att det finns ett behov 

av den här typen av stöd på biblioteken. 

 

Programmet tar inte enbart hänsyn till en typ av 

litte-racitet, att läsa och skriva, utan man försöker 

möta behoven hos deltagarna i programmet oavsett 

vilka dimensioner det kan röra sig om. De 

kulturella, sociala och emotionella elementen 

inbäddade i olika typer av litteracitetspraktiker 

uppmärksammas och erkänns. 

Eftersom sessionerna sker individuellt, volontär till 

deltagande, görs också en individuell målsättning för 

varje deltagande. Det kan handla om att skriva ett 

mail till en vän, skicka ett sms, att göra en inköps-

lista, fylla i en blankett eller att lära sig betala för 

något med kontanter. När volontär och deltagande 

kommit överens om den uppgift som ska utföras 

görs en plan där alla kunskaper som krävs för att 

slutföra uppgiften listas. Bibliotekarie eller 

biblioteksassistent tar fram det material som behövs 

för att klara av uppgiften. 

Learner’s boxes 



valörer, en analog klocka att träna med. Detta är se-

dan det material som används för att lösa alla delmo-

ment i planen som leder fram till att den deltagande 

slutligen kan lösa sin huvuduppgift/målsättning. 

 

Materialet förvaras i boxar märkta till exempel 

”Susan & Quentin”. Om volontären vill ändra eller 

lägga till material måste hen rådgöra med 

bibliotekarie och materialet måste passa till den 

uppgift som den deltagande ska lösa. Några av 

volontärerna hjälper fler än en person, men aldrig 

samtidigt. Volontär och deltagande träffas ett par 

timmar varje vecka och kan göra så under upp till ett 

halvår innan målsättningen är avklarad. Ofta 

fortsätter man då genom att ta fram en ny uppgift. 

 

Varje vecka skriver volontären en loggbok eller 

veckorapport. Där förklaras vilka element som den 

deltagande bemästrat, man bockar av delar av 

planen, och rapporterar om det är något som 

fungerat mer eller mindre bra. 
 

 

 

 

 
Det kan handla om kort med ”sight words” alltså ord 

en lätt kan känna igen utan att behöva ljuda. Man 

använder också grammatikor och lexikon, övnings-

böcker och andra typer av läromedel som elektronisk 

läspenna, kassaapparat med sedlar och mynt i olika 

 

Program för barn och unga 

Programmet gör stor skillnad för deltagarna som får 

möjlighet att delta i samhället på ett mer involverat 

sätt, med bättre tillgång och kunskap om livet i 

Toronto och en bättre möjlighet att ta tillvara sina 

demokratiska rättigheter. Ett resultat av programmet 

är skriften Our Stories, Our Voices – A Collection of 

Writing by Adult Literacy Learners, där deltagare 

fått publicera olika typer av texter, både av 

skönlitterär och biografisk karaktär. 

 

Ett av folkbibliotekens viktigaste uppdrag är att verka läsfrämjande för barn och unga – en grupp som 

prioriteras för att säkerställa kommande läsande generationer. I Toronto har man bland annat tagit vara på 

den resurs som High School-ungdomar kan bidra med i och med de 40 timmar av obligatoriskt 

volontärskap som ingår i deras utbildning. De tre större volontärsprogrammen med fokus på barn och 

ungdomar är Youth Hubs, Youth Advisory Groups samt Leading to Reading. 

Leading to Reading-salen på Parkdale Branch. 

 Läromedel och verktyg för lästräning.  



 
 

Youth Hubs 

 

Under vår dag på Maria A. Shchuka fick vi också 

möjlighet att besöka deras Youth Hub. Det är en 

verksamhet som i mångt och mycket fyller fritids-

gårdars funktion i Sverige, dock med ett extra mått 

av aktiviteter som kanske känns mer naturligt 

förekommande på bibliotek. En välkomnande 

plats för tonåringar efter skolan och på sommaren, 

där roliga aktiviteter och hjälpsam personal alltid 

finns tillgängliga. Personalen ser till att det finns 

ett näringsrikt mellanmål – något som kan vara 

viktigt i utsatta stadsdelar. 
 

 
Youth Hubs är inriktade på tonårsintressen, 

inklusive hälsa och välbefinnande, ekonomisk och 

digital läskunnighet och kreativ konst. 

Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 13 och 

19 år och erbjuder bland annat gratis läxhjälp. 

Volontärer är utbildade och frivilliga lärare i 

matematik, naturvetenskap, engelska, franska och 

andra ämnen. Youth Hubs erbjuder också lån av och 

hjälp med bärbara datorer för skoluppgifter och 

informationssökning, videospel och andra digitala 

aktiviteter. Vilka aktiviteter som erbjuds på Youth 

Hubs varierar från bibliotek till bibliotek och utifrån 

de behov och intressen som ungdomarna uttrycker. 

Efter att kanadensiska skolor strukit Home 

economics och Crafts från läroplanen erbjuder man 

nu kurser i slöjd och hantverk, samt matlagning av 

enklare slag då detta efterfrågats av ungdomarna. 

Andra evenemang som förekommit är brädspels-

kvällar, workshops med digitalfotografering och 

robotik, och man har också fått möjlighet att testa 

Virtual Reality-headsets och DJ-utrustning. 

Programmet kräver aldrig någon anmälan utan det är 

drop in 15:30-19:00 efter skolan. 

 
För att Youth Hubs ska fungera krävs ett stort mått 

av tillit mellan arrangerande bibliotekarier, 

volontärer och de ungdomar som ska delta. I början 

kan det vara lite svårt att komma igång men efter ett 

tag blir ungdomarna mer bekväma med personalen 

och de andra ungdomarna som deltar i programmet. 

Volontärerna spelar en viktig roll i Youth Hubs då 

de hjälper ungdomar på en viss plats och tid varje 

vecka, något som ger kontinuitet i det 

relationsskapande mötet. De arbetar med att ge 

positiv uppmuntran och informellt mentorskap för 

ungdomar och tillsammans med biblioteks-

personalen hjälper de till med programaktiviteter. 

 
För att bli volontär har Toronto Public Library vissa 

krav. Man ska vara vuxen, äldre eller gymnasieelev 

eftersom man inte godkänner volontärer i samma 

ålder som den målgrupp de servar. Man behöver 

också kunna delta i programmet varje vecka, skall 

kunna prata och skriva engelska flytande. Det är 

också meriterande med kompetenser i matematik, 

naturvetenskap, engelska eller franska, eller andra 

ämnen för att tillgodose ungdomarnas behov av 

läxhjälp. 

Ställ din fråga på en post it-lapp, få svar från en bibliotekarie. 



God kännedom om datorer och digitala verktyg är 

också viktigt. Volontärerna måste ha förmågan att 

förhålla sig bra till ungdomar och tycka om att 

arbeta med dem och kunna samarbeta med både 

målgruppen och bibliotekarierna. För att delta som 

volontär i ungdomsverksamheter på biblioteken i 

Toronto behöver man ett giltigt utdrag ur 

belastningsregistret. Polisens referenskontroll 

bekostas av TPL. 

 

Tack vare Youth Hubs är biblioteket en mer 

välkomnande plats för ungdomar. De innebär en 

trygg punkt där ungdomar får bra vuxna förebilder, 

får lära sig om sina rättigheter och skyldigheter, 

samt en chans till en meningsfull fritid. 

Särskilt viktigt är detta i socioekonomiskt utsatta 

områden, där många unga löper stor risk att miss-

lyckas med sina studier, hamna utanför samhället 

eller dras in i kriminalitet. Ett resultat av verksam-

heten på Youth Hubs är den årligen utkommande 

publikationen Young Voices, ett magasin fyllt av 

kreativt skrivande, konst och illustrationer av 

ungdomar. 

 

Leading to Reading 

 

Tredje dagen spenderade vi på filialen i Parkdale i 

sydvästra delen av centrala Toronto. Där träffade vi 

Guida Da Silva, filialchef och distriktssamordnare 

för programmet, som berättade om verksamheten 

Leading to Reading – lässtimulans för barn genom 

individuellt stöd på biblioteket. Programmet är ett av 

de största volontärprogrammen på biblioteken i 

Toronto. Större delen av volontärerna är ungdomar 

som gör sina volontärtimmar genom att träna 

läsning med yngre barn. Barn uppmuntras att lära 

sig öva sina läs- och skrivfärdigheter i en rolig miljö. 

Programmet startades för nästan 40 år sedan i sin 

första form och riktar sig inte i första hand till 

dyslektiker utan till barn som har en lägre läsnivå än 

de borde för sin ålder. 

 

 

Man har också ett samarbete med universitetet och 

pedagogstuderande hanterar delar av lärtillfällena. 

Tanken är en mer lekfull och avslappnad ingång till 

läsning och de yngre elever som riskerar att halka 

efter tidigt i sin skolgång ges här möjlighet att hämta 

ikapp och få en bättre relation till böcker och 

läsning. Barnen träffar sin mentor en timme i veckan 

på biblioteket för hjälp med läsning och skrivande. 

De läser tillsammans, lånar böcker, umgås kring 

böcker eller spelar inlärningsrelaterade spel. Leading 

to Reading bygger på barnens förtroende och 

motivation men är ingen läxhjälp, poängterade 

Guida Da Silva. 
 

 
Programmet finns på nästan hälften av TPLs filialer. 

Schemat kan variera från bibliotek till bibliotek men 

är vanligtvis en timme per vecka. Bibliotekarier på 

de olika biblioteken agerar som koordinatorer för det 

lokala Leading to Reading-programmet. Innan 

programmet startar måste föräldrarna fylla i ett 

ansökningsformulär som man hämtar på sitt lokala 

bibliotek. Det krävs att föräldrar och volontärer har 

regelbundna kontakter och diskuterar barnens 

utveckling samt att föräldrarna uppmuntrar sitt barn 

till läsning och även lån av biblioteksböcker. Barn 

får delta i högst två skolår men mycket beror på 

koordinatorernas, alltså ansvarig bibliotekarie, 

bedömning. Lärare tipsar föräldrar om att 

programmet finns. Leading to Reading pågår året 

runt men i två olika omgångar. En följer skolåret och 

då ansöker man på hösten. Den andra perioden är 

under sommaren och innehåller lite mer lekfulla 

inslag – Summer Leading to Reading. 

 



Bibliotekets insats är marknadsföring, 

koordinatorernas arbetstid, rekrytering, utbildning 

och kontinuerligt stöd till volontärerna. Själva 

lärtillfället håller dock volontären själv i. Som tack 

för insatsen erbjuder Toronto Public Library en 

utbildning för volontärer innan uppdraget påbörjas. 

De får också en utbildningsdag per år så länge de 

fortsätter sitt volontärskap. 

Programmet har visat sig vara ett värdefullt verktyg 

för de barn som riskerar att tappa läsningen – en 

koncentrerad period av individuellt stöd, inspiration 

och motivation låter dessa barn hitta tillbaka till 

läsningen innan de halkar alltför långt efter. På 

köpet får de ett positivt förhållande till bibliotek, 

något som kan säkerställa att deras förhållande till 

det skrivna ordet även i framtiden blir ett positivt 

sådant. 
 
 

 
Många high school-ungdomar väljer att göra sina volontärtimmar på biblioteket. I en Youth Advisory Group får 

de också möjlighet att påverka bibliotekets tjänster och utbud för ungdomar. 
 

Youth Advisory Groups (YAG:s) 

 

Dag fyra i Toronto spenderade vi på referens-

biblioteket där vi mötte bibliotekarier ansvariga för 

Youth Advisory Groups – Hamid Printer (Youth 

Service Specialist), Kelly Holmes (Bloor-Gladstone 

Branch), Ling Lam (Cederbrae Branch). YAG:s kan 

översättas till ungdomsreferensgrupper. 

Volontärprogrammet finns på 46 biblioteksfilialer i 

Toronto. Under vår studieresa hann vi besöka två av 

dem – Lillian H. Smith samt Maria A. Shchuka. 

Syftet med referensgruppen är att skapa en miljö där 

tonåringar (13-19 år) får ta plats på biblioteket och 

bidra med värdefulla insikter. 

 

Volontärprogrammen YAG:s stöttar ungdomar i 

socioekonomisk utsatta områden, vilket i sin tur 

möjliggör biblioteken som en ungdomsvänlig 

plattform. Det är ofta bibliotek nära skolor som 

tillhandahåller dessa volontärsprogram med 

ungdomsreferensgrupp. Ungdomar som är 

intresserade av YAG behöver ansöka om att delta 

vilket sker en gång per år. Som medlemmar i 

referensgrupper får ungdomar träffas och vara med 

på formella möten med bibliotekspersonal som 

arbetar med ungdomsservice, 1 – 2 gånger i 

månaden, från 45 minuter till 1 timma. 

Gruppstorleken kan variera beroende på bibliotekens 

möjlighet att handleda utifrån tillgänglig personal 

som specifikt arbetar med YAG:s. Vidare, genom 

mötesträffar diskuterar ungdomar i referensgruppen 

fram olika teman som de utvecklar under året, och 

som sedan inkluderas i biblioteksprogrammet. Ett 

urval av de teman som fått stort genomslag i 

biblioteksprogrammet är:  

 

− Snakes and latte (brädspel och fika) 

− Study café med care package (innehållande 

penna, suddgummi, anteckningsbok, linjal etc.) 

som ges 1 gång per år 

− Anordna lekar, tävlingar, tillhandahålla snacks  

− What’s up teens (nyhetsbrev för ungdomar) 

− Sneakers’ cleaning 

− Olika samarbeten med andra aktörer i lokalsamhället 

 

Ungdomar i referensgruppen bidrar också till 

biblioteksutbudet genom förslag på mediainköp och 

olika kurser inom teknik och dataprogram. 

Tillsammans med bibliotekspersonalen diskuterar 

de också kring hur de kan skapa och utveckla en 

välkomnande miljö för ungdomar. Detta sker 

genom att ungdomarna som deltar i YAG:s fungerar 

som ambassadörer för referensgruppen och lockar 

till sig sin målgrupp till biblioteken. 



Referensgruppen utvecklar även trivselregler som 

upprätthålls på biblioteken vilket de (och andra 

ungdomar) får större förståelse för än regler 

upprättade av vuxna. 

 

Det finns flera förmåner med volontärskap för 

ungdomar i referensgruppen. Ungdomar som är 

med i YAG:s får intyg, certifikat om att de har 

tjänstgjort sina 40 timmar av obligatoriskt 

volontärskap på biblioteket. Förseningsavgifter tas 

bort. De får billigare utskrifter och kopiering, samt 

möjlighet att extraknäcka på biblioteket som page 

(bokuppsättare). 

Under vårt samtal med ansvariga för YAG:s frågade 

vi om de startade upp verksamheter för Youth Hubs 

och fick svaret att i en perfekt värld hade det varit 

det bästa sättet för den här verksamheten att fungera. 

Det är dock inte alltid kommunikationen mellan 

YAG:s och Youth Hubs fungerar så smidigt, men 

det är en målsättning att arbeta mot. Många YAG:s 

är också besökare på Youth Hubs och har därför 

värdefull input att komma med och för biblioteken 

är den här typen av referensgruppsverksamhet en 

ovärderlig tillgång för att få kunskap om ungdomars 

intressen och behov. 

Avslutande tankar 

I Toronto har man funnit ett effektivt sätt att ta till-

vara en sedan länge väl utvecklad tradition kring 

volontärskap – för biblioteken ger det här 

möjligheter som i en kommunal budget och med 

avlönad arbetskraft inte hade kunnat åstadkommas. 

Att volontärer ges ett stort utrymme i verksamheten 

möjliggör en närhet till invånarna som annars är 

svår att uppnå i den professionella relationen till 

användarna. Referensgrupper med ungdomar ger 

bibliotekarierna den input de behöver för att behålla 

ett relevant utbud av media och tjänster till en 

målgrupp som annars kan vara mycket svår att nå. 

För volontärerna själva innebär arbetet många 

fördelar – som ny i Kanada får du referenser, intyg 

och ovärderliga kontakter. 
 

Det vi främst imponerades av i TPL:s volontärspro-

gram är hur välorganiserat det är. Att en så stor orga-

nisation lyckats arbeta strategiskt med sin volontär-

samverkan, utveckla stadsövergripande rutiner för 

rekrytering, utbildning och uppskattning av frivilliga 

är en bedrift. Utöver att Kanadas väletablerade 

volontärkultur spelat en avgörande roll, är det också 

viktigt med en tydlig gränsdragning mellan yrkesroll 

och volontärskap. Eftersom det finns väl utarbetade 

policies för vilka ansvarsområden som får ingå i ett 

volontärskap finns inga risker för övertramp. 

 

 

Rachelle Goode och Susy Guadagnin hänger på den stora 

utomhusbokmässan Word on The Street. Till vardags arbe- 

tar de båda på Maria A. Shchuka branch och arbetar med 

vuxnas literacitet. 

 
För att bygga upp en centraliserad 

volontärverksamhet enligt kanadensisk modell på 

svenska bibliotek behövs det ett nära samarbete 

med volontärorganisationer och personalresurser 

för det på biblioteken. Det finns många vinster 

med att starta upp en volontäransats i egen regi för 

biblioteken – en möjlighet att utöka bibliotekens 

programverksamhet, en bättre förståelse för 

användarnas behov, en större kontroll då man inte 

överlåter åt externa aktörer att rekrytera volontärer. 

 
Under vår resa lärde vi oss mycket och inspirerades 

av de många verksamheter och arbetssätt som våra 

kontakter beskrev för oss. Samarbetet mellan 

Biskopsgårdens bibliotek och Biblioteksvännerna i 

Biskopsgården (BiB) har varit starkt och 

välfungerande sedan 2012 då föreningen startades 

efter tre års framgångsrikt referensgruppssamarbete 

mellan bibliotekarier och boende i Biskopsgården. 

BiB-vännerna tar vara på boendes resurser och 

anordnar bland annat språkkurser, språkcaféer och 

workshops i olika hantverk och är en länk mellan 

boende och bibliotek (www.bibvannerna.se). 

Tillsammans kommer vi att fortsätta vårt arbete för 

att utveckla biblioteksverksamheten i vår stadsdel 

och genom att fungera som en förebild för 
liknande typer av förhållanden bibliotek-vänförening 

vill vi inspirera till att undersöka de möjligheter som 

ett utökat volontärskap kan ge. 


