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Jag i en läskoja på barnavdelningen på 

Tampines Regional Library

Jag arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarie och barnrättsombud på Nora bibliotek. Rollen som 
barnrättsombud innebär att verka för att arbetet på biblioteket är rättighetsbaserat utifrån FN:s konvention om 
barnets rättigheter.

Efter att ha sett bilder från några av Singapores bibliotek blev jag nyfiken på att veta mer. Landet verkade ligga i 
framkant vad gäller nytänkande, moderna lokaler och digitalisering av verksamheten. 

Tack vare Svensk biblioteksförenings resestipendium fick jag möjligheten att resa till Singapore i januari 2023 för 
att göra studiebesök på fem av landets bibliotek. Syftet med resan var att ta del av bibliotekens lokaler, 
verksamhet och digitala verktyg riktade till barn och unga, samt om/hur de inverkar på barns rättigheter. 
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FOLKBIBLIOTEK I SINGAPORE

Bild 1. Bokinkast och sorteringsmaskin på Bukit Panjang
Public Library

Bild 2. Reservationsskåp utanför Jurong Regional Library

Singapore har tre typer av folkbibliotek: 
• Regional: stora bibliotek med fyra-fem våningar som finns i några ytterområden.
• Stand alone: bibliotek som består av minst två våningar och är belägna i fristående byggnader.
• Mall: mindre bibliotek som ligger i shoppinggallerior. 

Biblioteken använder klassifikationssystemet Dewey decimalklassifikation och erbjuder litteratur på landets fyra officiella
språk: engelska, kinesiska, malajiska och tamil.

National Library Board (NLB) ansvarar för Singapores 28 folkbibliotek, tre biblioteksbussar (kallade MOLLY) samt landets
nationella bibliotek och arkiv. Mycket av biblioteksverksamheten styrs centralt via NLB. Här finns arbetsgrupper som ansvarar
för områden som marknadsföring, barnverksamhet och teknik. Det är NLB som bl. a. hanterar medieinköp och skapar tryckt
och digitalt material till biblioteken.

För att bli låntagare behövs ett medlemskap i NLB. En medlem kan låna upp till 16 fysiska medier och 16 e-medier med tre
veckors lånetid. Medlemskapet är gratis för singaporeanska medborgare. Permanent bosatta behöver betala en engångsavgift
och tillfälligt bosatta behöver, utöver engångsavgiften, betala en årlig summa (med undantag för visa studenter). 
Medlemskapet har ingen åldersgräns – även bebisar får bli medlemmar!

I NLBs app kan medlemmar sköta i stort sett alla sina biblioteksärenden på egen hand. De kan låna en bok på biblioteket

genom att scanna bokens QR-kod i appen, låna och läsa e-böcker och e-tidningar, hantera omlån och reservationer, få

personliga boktips, hitta och anmäla sig till evenemang, lämna inköpsförslag m.m. Appen är en viktig del i den digitalisering

som skett inom biblioteksverksamheten. Mer om digitaliseringen längre fram.

Medlemmar kan låna och återlämna medier på alla bibliotek. Samtliga bibliotek har bokinkast för återlämning och

reservationsskåp där låntagaren kan hämta ut sin reservation. De bibliotek jag besökt erbjuder tillgång till bokinkast och

reservationsskåp dygnet runt, även de som är belägna i gallerior. Dessa bibliotek har även sorteringsmaskiner som tar hand 

om det återlämnade materialet från bokinkasten (bild 1 och 2).

Det är vanligt att volontärer hjälper till med bokuppsättning, att underhålla samlingarna och svara på enklare frågor, 

framförallt på vuxenavdelningar. Jag fick känslan att personalstrukturen är ganska hierarkisk. 



T A M P I N E S
R E G I O N A L  
L I B R A R Y

Barnbibliotekarien Mardhiah visar mig runt på Tampines Regional Library, som är Singapores största
folkbibliotek. Det är 5 våningar högt och beläget i Our Tampines Hub – ett “integrerat gemenskaps- och
livsstilsnav” där allt från en scen, löpbana, fotbollsplan, restauranger och konstklasser samlats. Mardhiah
förklarar platsen som ett center där allt finns på ett ställe och betonar vikten av samverkan och gemenskap i
området, både mellan privatpersoner och olika aktörer. Biblioteket flyttade in i dessa lokaler 2017.

Tampines Regional Library har ett särskilt fokus på hälsa. Det märks bland annat genom beståndet av
hälsorelaterade media och två köksstudios som kan användas vid matlagningskurser och andra evenemang. 
Dessa studios, och andra lokaler i biblioteket, lånas ut till studieförbund, föreningar och liknande.



BARN 0-6 ÅR
På våning 3 ligger avdelningen för barn upp till 6 år. 
Intrycket är ljust, färgglatt och lekfullt. Det finns flera
häftiga läskojor i form av fågelburar och svampar där barn 
och deras vuxna kan läsa och mysa tillsammans.

I anslutning till avdelningen finns inomhuslekparken
Playtopia.



BARN 7-12 ÅR
På våning 4 ligger avdelningen för barn    
7-12 år. Ytan är ganska långsmal och får
känslan av att ligga i en korridor.  Här finns
några coola bokhyllor men inte så många
mysiga sittmöjligheter.

Det finns dock många studieplatser med 
möjlighet att ladda sina tekniska prylar. 
Ytan ligger i anslutning till makerspacet
MakeIT och en av bibliotekets
“trappterasser”.



UNGA
På våning 4 finns också
ungdomsavdelningen. 
Höjdpunkten är delen med 
skönlitteratur. Den är inkapslad
av fyra väggar med hyllor och
läsplatser. Den mörkgrå färgen, 
de höga hyllorna och rull-
stegarna för tankarna till Harry 
Potter. 



J U R O N G
R E G I O N A L  
L I B R A R Y

Barnbibliotekarien Faye visar mig runt på Jurong Regional Library. Biblioteket har fem våningsplan och är
Singapores näst största folkbibliotek. Det byggdes 1988 men renoverades 2004. “Det är inte lika modernt
och fint som andra bibliotek du kommer besöka”, sager Faye. Och det stämmer, biblioteket är på sina håll
ganska slitet och saknar den wow-faktor som de övriga biblioteken har. Jag upplever att man i takt med 
förändrade bestånd och arbetssätt “vuxit ifrån” lokalerna. Vissa hyllor är tomma eller har fått nya
användningsområden och märken i golvet vittnar om tidigare möbler och och rumsindelningar som inte
längre finns kvar. Om man bortser från den något slitna ytan är innehållet i biblioteket enormt, det finns
bland annat över 300 000 medier, ett makerspace, väldigt många studieplatser för studenter och ett café. 

Biblioteket har ett särskilt fokus på hållbarhet och “going green”. Det finns ett stort takfönster och man 
använder en energibesparande teknik som sparar upp till femtio procent av energin som används i 
konventionell belysning. På översta våningen finns en Chillax Zone - en delvis inglasad balkong full med 
växter där besökare kan lära sig mer om odling. Hållbarhetstemat märks också genom uppmaningar som
att recycla sin påse, en bokholk där man kan byta sina privata böcker mot nya och olika skyltningar med 
böcker och återbrukade föremål.



BARN 0-6 ÅR
Barnavdelningen ligger i
källarplanet. Det märks att
biblioteket är äldre än de 
övriga jag besökt –
barnavdelningen är
välanvänd och ganska
sliten. Här finns dock ett
innehållsrikt Early Literacy 
Library, gott om sittplatser, 
färgglada inslag och en
barnvagnsparkering.



BARN 7-12 ÅR
Bredvid Early Literacy Library ligger delen för barn 7-12 år. Ytan
är inte så spännande. Här står hyllorna i rader och vissa av dem
är tomma, som jag förstod det p.g.a. förändringar i beståndet. 

Det finns, liksom på Early Literacy Library,  en Interactive Digital 
Storytelling Kiosk där barn kan lyssna på böcker och spela spel.



UNGA
Ungdomsavdelningen Verging All Teens 
ligger högst upp på våning 4. Det är en
stor och ljus yta. Det finns en open 
mike-scen som kan bokas för
framträdanden. Här ligger också Chillax 
Zone, den delvis inglasade balkongen
där besökare kan lära sig mer om 
odling. Tyvärr verkar
ungdomsverksamheten ha minskat, 
delvis som en pandemieffekt, och delar
av ytan används till andra saker.



B U K I T  
P A N J A N G  

P U B L I C  
L I B R A R Y

Barnbibliotekarien Sing Mi och ungdomsbibliotekarien Stacy visar mig Bukit Panjang Public Library. 
Biblioteket är beläget i gallerian Bukit Panjang Plaza och uppdelat i två lokaler – en för barn och en för
ungdomar och vuxna. Stacy berättar att det de senaste åren blivit allt större fokus på att bibliotek ska vara
visuellt tilltalande och upplevelser i sig själva.  Det var utifrån denna tanke biblioteket renoverades år
2017. Och det är verkligen en upplevelse att befinna sig i dessa lokaler. Layouten, hyllorna, möblerna, 
belysningen, färgerna – allt känns genomtänkt, nytt och roligt.

Biblioteket är färgkodat utifrån olika områden, t. ex. är delen med småbarnsböcker rosa och bilderböcker
gul. Färgade linjer, inpirerade av kollektivtrafikens linjesystem, rör sig över golv och hyllor. Den virvlande
takbelysningen följer de olika färgområdena. Detta hjälper låntagare att navigera i lokalerna.



BARN 0-12 ÅR
Barnavdelningen är lekfull och modern med konformade hyllor, 
vit inredning med starka färginslag och futuristisk takbelysning. 
Böcker för de yngre barnen visas så långt det är möjligt med 
framsidorna utåt, vilket bidrar till det visuella uttrycket samtidigt
som det gör det lättare för barnen att själva välja böcker.

Det finns ett Stories Come Alive-rum med skärmar över tre av
väggarna. Här väcks sagor till liv med bildspel, animationer, 
ljudeffekter och musik. 



BARN 0-12 ÅR 



UNGA
Ungdomsavdelningen är mindre än den 
för barn och integrerad med ytorna för
vuxna. Här finns några coola sittmöbler
och stationer för att ladda mobilen eller
datorn.



P A S I R R I S
P U B L I C  

L I B R A R Y

Barnbibliotekarierna Olive och Elaika guidar mig genom Pasir Ris Public Library som ligger i gallerian White 
Sands.  Biblioteket renoverades 2015 med tanken att designen ska uppmuntra till vila och avkoppling 
under tiden man läser och lär sig. Lokalen är stor och öppen. De enorma fönstren släpper in mycket ljus
och takhöjden får ytan att kännas luftig. Mjuka nyanser av blå, grön, beige och orange bidrar till en lugn
känsla.

Liksom flera andra bibliotekarier pratar Olive och Elaika om vikten av gemenskap i samhället och att man 
på olika sätt försöker engagera besökare i biblioteksrummet. Ett exempel är att både barn och seniorer har
fått skapa innehåll till hyllornas gaveldisplayer. 



BARN 0-6 ÅR
Avdelningen är öppen och ljus med stora fönster. 
Mjuka accentfärger skapar en mysig känsla. Hyllor och 
sittmöbler är i barnens nivå. En rullstolsvänlig ramp 
leder upp till ytan. 



BARN 7-12 ÅR
Här finns snygga bokhyllor med många 
skyltningsmöjligheter, integrerad belysning 
och gaveldisplayer som barn fått skapa 
innehåll till.



UNGA
Här har ungdomar en egen mezzanin-
våning. Ett mysigt ställe avskärmat från 
resten av biblioteket med möbler som 
passar målgruppen, möjlighet att 
digitalt dela boktips med andra och en 
”doodlevägg” för att uttrycka sig. 



L I B R A R Y @
H A R B O U R -

F R O N T

Tre personer ur personalstyrkan på library@harbourfront visar mig runt. Biblioteket ligger högst upp i
Singapores största galleria VivoCity, precis intill en stor takterass. Det består av två separata delar, en för
barn och en för ungdomar och vuxna. 

library@harbourfront öppnade 2019. Med tanke på dess placering vid hamnen, med vacker utsikt över
havet och ön Sentosa, designades biblioteket med ett kusttema. Mönstret i golvet, takbelysningen, 
hyllornas form och de turkosa formerna på väggarna – allt bidrar till en böljande känsla som för tankarna
till vatten och vågor. Dessutom kan besökare slå sig ner i en “solstol” för att titta på utsikten.



BARN 0-6 ÅR
På barnavdelningen gör de böljande formerna och
blågröna accentfärgerna kusttemat tydligt. Liksom på
flera av de övriga biblioteken bildar möbler, färger, 
belysning, väggdekorationer och golv en helhet –
biblioteksrummet är en upplevelse.  

I Stories Come Alive-rummet väcks sagor till liv med 
bildspel över tre väggar.



BARN 7-12 ÅR
Ytan för barn 7-12 år hänger ihop med den för de 
yngre barnen. Här står medier i snygga våg-
inspirerade hyllor i olika nivåer. 

Tinker Truck är ett makerspace där barn kan vara
kreativa på egen hand eller vid organiserade
evenemang. På väggen intill kan man visa upp
barnens teckningar som animationer.



UNGA
Ytan flyter samman med vuxen-
avdelningen. Här finns gott om 
sittplatser för studier och läsning, samt
datorer för att läsa e-medier och
liknande.



LOKALER
Mitt intryck är att Singapores bibliotek för barn och unga är moderna, lekfulla och visuellt nyskapande. 
Det finns ett helhetstänk där allt ifrån sittmöbler och belysning till färger, dekorationer och bokhyllor 
skapar en upplevelse – bibliotek som är mycket mer än rum med böcker.  Grunden i inredningen är ofta 
ljus med vita väggar och bokhyllor. Som komplement till det ljusa och bitvis hårda uttrycket används 
organiska former, accentfärger och växter. Trägolv eller heltäckningsmattor i olika nyanser bidrar till en 
ombonad känsla. Jag är inspirerad av hur man arbetar med belysning. Jag upplever att vi i Sverige ligger 
långt efter när det kommer till att tänka in belysningen som en del i inredningen. Den kan ge mycket 
mer än enbart rätt ljus i en lokal. Som på library@harbourfront där takbelysningen följer gångarna och 
visar vägen och bokhyllorna är försedda med belysning nedtill och i gavelskyltarna (bild 1).

Jag upplever att fokus ligger på barn upp till 6 år. De har stora ytor, lekfulla utrymmen, fina färger, olika 
typer av sittmöjligheter o.s.v.  Även vissa ungdomsavdelningar är väldigt fina, genomtänkta och 
anpassade till målgruppen. Generellt är det barn i mellanåldern som halkar mellan stolarna och inte har 
lika stora och mångsidiga ytor som de yngre och äldre. 

Det är vanligt med interaktiva inslag för att få besökarna delaktiga. Mina guider pratar mycket om att 
engagera besökarna och att det är så viktigt med gemenskapen i samhället. Flera bibliotek har 
Community Walls där besökare på olika sätt kan bidra, som inför det kinesiska nyåret då man fick dela 
med sig av sitt nyårslöfte. Det finns också interaktiva inslag i många skyltningar på biblioteken, t ex att 
rösta på bästa raggningsreplik vid en ungdomsskyltning inför alla hjärtans dag eller snurra på ett hjul 
och få tips på nästa läsupplevelse (bild 3 och 4).  

Är allt fantastiskt då? Nej, jag reagerar på några saker. Framförallt på de vanligt förekommande 
nivåskillnaderna. Små trappsteg mellan avdelningar eller ned till mysiga sittplatser. Det minskar 
tillgängligheten för personer med vissa funktionsnedsättningar. 

Jag gillar att belysning och golvmönster följer lokalernas layout men i takt med att bestånd ändras och 
bokhyllor flyttas går funktionen förlorad och det blir istället rörigt. Det blir också svårare att göra 
förändringar i lokalen när man använder fasta skyltar på hyllor, gavlar, takbelysning och golv. Det är 
snyggt och praktiskt så länge det funkar men blir också en begränsning (bild 1 och 2).

Bild 1. library@harbourfront Bild 2. Bukit Panjang Public Library

Bild 4. Jurong Regional LibraryBild 3. Jurong Regional Library



DIGITALISERING
Biblioteken har kommit långt i digitaliseringsprocessen. Bemannade lånediskar togs bort för 
flera år sedan. Låntagare sköter sina biblioteksärenden själva i NLBs app. Där kan de låna, 
omlåna och reservera böcker, samt låna och läsa e-medier. På biblioteken kan de låna 
böcker i utlåningsautomater, hämta ut sina reservationer i reservationsskåp och låna 
datorer för att läsa e-tidningar, e-böcker, ta del av lärmaterial och databaser. Några 
bibliotek har slutat helt med fysiska dagstidningar och tidskrifter. Enligt mina guider har 
denna utveckling mött visst motstånd bland besökare, framförallt äldre, och man har 
arbetat mycket för att öka befolkningens digitala kompetens. Genom att automatisera så 
mycket som möjligt får personalen mer tid över till exempelvis läsfrämjande arbete. 

Biblioteken har robotar som scannar av hyllorna. De upptäcker om böcker står fel, inte har 
blivit återlämnade eller hör hemma på ett annat bibliotek (bild 1). Tampines Regional 
Library har också, förutom vanliga bokinkast, en mobil återlämningsrobot som åker runt i 
biblioteket längs en bana i golvet. Låntagare kan enkelt stoppa in sin bok i roboten när den 
passerar (bild 2).

De stora biblioteken i Tampines och Jurong har makerspaces, kallade MakeIT, där både 
barn och vuxna kan prova 3D-skrivare, laserskärning, robotteknik m.m

Det finns Interactive Digital Storytelling Kiosks där barn kan lyssna på böcker och spela spel 
(bild 3).  På Pasir Ris Public Library kan ungdomar dela boktips med varandra på en skärm 
på ungdomsavdelningen. De scannar boken som sedan dyker upp i den digitala bokhyllan 
på skärmen (bild 4).

Under pandemin tvingades man skifta över till en alltmer digital programverksamhet. Flera 
bibliotekarier berättar att de filmade egna videos med boktips, sagostunder o.s.v.  hemma 
under lockdown. Nu arbetar man med en hybrid av både fysiska och digitala program.

Bild 1. Tampines Regional Library Bild 2. Tampines Regional Library

Bild 3. Jurong Regional Library Bild 4. Pasir Ris Public Library



BARNVERKSAMHET
Barnverksamheten är bred och svår att täcka in här. Jag kommer därför ge några exempel och fokusera på de delar 

mina guider lyfte fram. Är man nyfiken finns mer information på www.childrenandteens.nlb.gov.sg

För att skapa läsvanor från tidig ålder får alla bebisar som blir medlemmar en bokpåse. Böckerna är på engelska och 

något av de tre övriga officiella språken, beroende på vilket modersmål barnet har. Flera bibliotekarier berättar att 

barn inte lär sig kinesiska, malajiska och tamil i samma utsträckning som förut. Man arbetar därför för att synliggöra 

litteratur på samtliga officiella språk och att utbilda föräldrar i hur de kan stärka sina barns tvåspråkighet.

Early READ är ett projekt med syfte att hjälpa förskolepedagoger och föräldrar att främja en kärlek till läsning bland 

barn 0-6 år. Genom projektet kan barn utforska läsning genom berättelser, sånger, ramsor och olika läsrelaterade 

aktiviteter. Bibliotekens Early Literacy-avdelningar för barn 0-6 år är ofta välstrukturerade och väl anpassade till 

målgruppen. Böckerna för de yngsta är indelade i fem kategorier: Concepts, Sense & sensations, Languages, Poetry & 

rhymes och Emergent readers. De försöker ha böckerna på barnens nivå och visa dem med framsidan utåt.

Read@School är ett initiativ för att främja läsning bland elever i skolor. Biblioteken erbjuder bl. a. högläsning, bokprat, 

utlån av böcker till klassen och Raising Readers Workshop för lärare och föräldrar. 

Book Bugs är ett läsfrämjande projekt som pågått i några år. När barn lånar och läser böcker genereras poäng och en 

QR-kod i en app. När de scannar koden i en maskin får de Book Bugs-kort. Det är Pokémon-liknande kort som barn 

kan samla på och tävla med mot sina kompisar. Det ges också ut ett nyhetsbrev om de insektslika varelserna kallat 

The Bugtopian. Mina guider menar att detta har blivit väldigt populärt och att barn väntar med spänning när nya kort 

ska släppas.

Teens Takeover riktar sig till 13-17-åringar och erbjuder aktiviteter och digitalt lärandematerial inom olika områden. 

Som jag beskrivit tidigare blev biblioteken mer digitala under pandemin. De startade även The Little Book Box för att 

erbjuda böcker till barn i hemmet. Familjer får paket med barnböcker hemskickade mot en månadskostnad.  

Vissa fysiska aktiviteter erbjuds på flera av biblioteken vilket gör det enklare att planera, marknadsföra och anordna. 

En bibliotekarie kan hålla i samma aktivitet på flera bibliotek. Aktiviteterna kan hållas på barn- och

ungdomsavdelningarna men biblioteken har också specifika rum för programverksamhet, kallade Programme Zones. 

De bibliotek som har Stories Come Alive-rum har sagostunder, filmvisningar och liknande där, och i MakeIT hålls olika 

workshops. Det är inte alltid bibliotekarier som håller i aktiviteterna – det kan också vara volontärer eller externa 

samarbetspartners.
Bild 2-7. Exempel på fysiska och digitala aktiviteter för barn och unga

Bild 1. Book Bugs-kort och The Bugtopian



BARNS RÄTTIGHETER
Det finns ingen åldersgräns för medlemskap i NLB, så teoretiskt sett kan alla barn bli medlemmar. Medlemskap är dock 
bara gratis för singaporeanska medborgare så det är inte lika tillgängligt för alla barn.

Vid försenad återlämning byggs en skuld på med 15 cent/dag och låntagaren blir stoppad från ytterligare lån. En guide 
beskriver att barn ibland blir ledsna för att de inte kan låna nya böcker om föräldrarna inte betalat skulden. Biblioteken 
kan eventuellt ta bort en skuld om familjen inte har god ekonomi, men det verkar vara en lång och krånglig process. 

Biblioteken i Singapore arbetar aktivt för att barn ska lära sig sina modersmål. Detta gäller de tre stora språken kinesiska, 
malajiska och tamil som, förutom engelska, är landets officiella språk. När jag frågar om det finns medier på andra språk
än dessa blir guiderna osäkra. Eventuellt finns böcker på språk som spanska och franska på det nationella biblioteket.

Jag har beskrivit att det är vanligt med interaktiva inslag på biblioteken. Dessa ökar möjligheten till barns delaktighet. På
en stor tavla på Jurong Regional Library kan barn svara på olika frågor. När jag besökte biblioteket var frågan ”vilken är 
din favoritbok med djur?” (bild 1). Ibland får barn också vara delaktiga i att skapa i biblioteksrummet, som displayerna på 
hyllgavlar (bild 2). De kan också enkelt lämna inköpsförslag i appen.

Vid planering av nya bibliotek tas hänsyn till barn, t. ex. anpassar man höjden på sittmöbler och bokhyllor till 
målgruppens längd. Det brukar även användas fokusgrupper, både externa och interna, för att få användarnas och 
personalens synpunkter. Det verkar dock vara de vuxna (förskolepedagoger, lärare, föräldrar, bibliotekarier) som får föra 
barns talan – barn själva bjuds inte in. 

På frågan om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer svarar flera personer att de stora biblioteken har hissar
och breda gångar, vilket gör det enkelt att ta sig runt med rullstol. Det stämmer till viss del och på vissa bibliotek, men de 
mindre biblioteken i gallerior har ibland trånga gångar och många nivåskillnader. Biblioteksbussarna åker speciella turer
till skolor med barn med funktionsnedsättningar.  En bibliotekarie berättar om ett nytt stort bibliotek som snart ska 
öppna, Punggol Regional Library, som skapas utifrån ett särskilt fokus på personer med funktionsvariationer. Även där har
man arbetat med olika fokusgrupper. “Vi är på väg mot mer inkludering”, säger Mardhiah på Tampines Regional Library.  

Inkluderingen märks dock inte lika tydligt när det kommer till hbtqi+-frågor. Hetero- och tvåkönsnormerna är väldigt
tydliga i bibliotekens kommunikation. Guiderna menar att det finns hbtqi+-litteratur i bestånden men att de inte lyfts 
fram vid skyltningar och bokprat och att de blivit ”godkända”. Böckerna gås nämligen igenom så att innehållet inte är för 
explicit eller uppmuntrande. Detta gäller även andra ämnen, exempelvis psykisk ohälsa och självmord. Man menar att 
vuxna blir upprörda och inte tycker att barn ska läsa om sådant. Vuxnas åsikter väger tyngre än att barn kan identifiera sig
i litteraturen och finna sätt att hantera sina tankar och känslor. 

Bild 1. Personalen svarar på barnets kommentar och undrar vilka 
böcker barnet vill att de köper in. 

Bild 2. Gaveldisplay  på Pasir Ris Public Library, dekorerad av barn.



SLUTSATSER
Det finns vissa skillnader mellan biblioteken i Singapore och Sverige. I Singapore verkar de vara hierarkiska på
ett sätt jag inte känner igen från mitt arbete. Den enskilda bibliotekarien har inte så stor frihet att fatta egna 
beslut. De kan inte se till barnets bästa i varje aktuell situation och t. ex. ta bort en skuld eller själva köpa in en
efterfrågad bok.

Vi har också olika synsätt på vad som är bäst för barn och vem som bestämmer det. Vuxnas åsikter väger
tyngst och man ser det som att man skyddar barnen när man undanhåller visa ämnen för dem.

Biblioteksverksamheten är mer digital i Singapore. Jag kan se både för- och nackdelar med det. Det är positivt
att låntagare själva kan sköta sina ärenden på ett enkelt sätt i en och samma app. Låntagare och personal möts
dock inte i samma utsträckning, den mänskliga kontakten går till viss del förlorad. Å andra sidan kan
personalen fokusera på att utveckla andra delar av verksamheten, som det läsfrämjande arbetet och att öka
den digitala kompetensen.

De fysiska lokalerna är generellt mer nytänkande och upplevelserika än i Sverige. Det är inspirerande att se att
det satsats så mycket på biblioteken de senaste åren och att de är naturliga inslag på platser där människor rör
sig. Vi kan bli mycket bättre på att se biblioteket som en helhet snarare än ett rum med snygga bokhyllor och
möbler.

Även om vissa saker skiljer oss åt finns det också många likheter. Grunden är ju densamma! Vi arbetar för att
främja språkutveckling och läsning redan från tidig ålder och för att erbjuda både barn och vuxna innehållsrika
platser för upplevelser och lärande. Vi delar också svårigheten att nå och locka ungdomar.  Här tror jag vi kan
inspireras av Singapore. Även om de upplever att ungdomar är en svår målgrupp att locka till biblioteken, så
försöker de! Det finns både digitala och fysiska aktiviteter, lärprojekt och litteraturförmedlande insatser. Och
bara en så enkel sak som många möjligheter att ladda telefonen.

Det jag tar med mig från min resa är otroligt mycket inspiration, både gällande det fysiska och digitala
biblioteksrummet. Våga tänka utanför boxen!

Stacy, Sing Mi och jag på Bukit Panjang Public Library



TACK!


