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svaromål, men kanske visade
debatten att kritiker, författare,
bibliotekarier och andra verksamma
inom skönlitteraturen hellre profilerar
sig utåt än söker finna gemensamma
mål och frågor att förenas kring. På
detta sätt kan man säga att kvällen väl
illustrerade behovet av samtal och
samarbete kring förmedlingen av
skönlitteratur som ju också är det
långsiktiga syftet med NÄFS. De
kommande träffarna får visa hur långt
man kan komma att nå i detta
samarbete.

som borde marknadsföras. Kanske
skulle man profilera bibliotekens
utbud och bibliotekariernas kunnande
bättre! En skönlitterär bibliotekarie
vid varje bibliotek – är det en
skrivande bibliotekarie eller en
litterärt (ut-)bildad bibliotekarie som
verkar i samma anda som barnbibliotekarierna vid våra bibliotek?
Debatten har bara börjat och nästa
gång kommer nya viktiga frågor att
tas upp.
Se program för hösten på s.2 !

Nätverk i Västra Götaland
bildas den 18 april
Gunnar Südow vid Regionbibliotek
Västra Götaland har kallat till ett
möte med författare, kritiker, bibliotekarier och litteraturvetare den 18
april med förhoppning om att kunna
bilda en regional grupp av NÄFS.

Ansvarig utgivare Lars Rydquist

Nätverkslistan växer – 100
anmält sig som medlemmar.
Fortfarande droppar det in nya
anmälningar till NÄFS – nätverket för
skönlitteratur på biblioteken och
tanken är nu att listan skall stämmas
av så att den blir helt aktuell och kan
hållas aktuell av administrativ
personal på SFF. Tanken är också att
vi skall hålla nätverksmedlemmarna
mer informerade om vad som händer
dels inom nätverket, dels också annat
som händer utanför nätverket men av
intresse för medlemmarna.

Upptaktsmötet på Svenska
Akademien den 10 januari
Med en kompetent och inom
skönlitteraturen debattglad panel
under f.d. kulturministern Bengt
Göransson bestämda ordförandeskap
var det nog många som bespetsade sig
på ett upplivande upptaktsmöte. Och
visst sades det många både kloka och
kontroversiella saker under kvällen,
men någon riktigt tydlig bild av hur
man såg på bibliotekens roll fick man
inte. Kanske har biblioteken inte
samma självklara position när det
gäller att förmedla det litterära arvet
till unga och gamla, som tidigare?
Genomgripande idéer och strategier
bland bibliotekarier saknas enligt
Bengt Göransson och biblioteken är
alltför osynliga menade Gabriella
Håkansson, som pekade på förlagens
release-parties som intressantare än
bibliotekens författaraftnar när det
gäller att diskutera den unga
litteraturen. Flera bibliotekarier gick i

Svenska Akademien stödjer
arbetet för skönlitteraturen

Nya tider – nya läsare?
NÄFS första nätverksmöte ägde rum
på Solna Stadsbibliotek den 12 mars
och lockade ett drygt 30-tal deltagare
främst från bibliotek i Stockholmsområdet, men också författare/kritiker.
Inbjudna att ge litet bakgrund kring
ämnet var Erik Peurell, Annina
Rabe och Gunnel Arvidson Nilsson,
som pekade både på minskande
lånesiffror på biblioteken och på den
ökande försäljningen i bokhandeln.
Men lika fullt kunde Annina Rabe
konstatera att vi har ett mycket vitalt
litterärt klimat i landet och att det
aldrig tidigare har känts så viktigt att
försvara skönlitteraturen på biblioteken som nu. Gunnel AN menade att vi
måste våga visa det som biblioteken
har men som inte bokhandeln kan
tillhandahålla. Flera av debattdeltagarna, som författarna Marie Louise
Ramnefalk och Lena Kjersén Edman,
var starka förespråkare för att man
skulle införa litteraturförmedling på
bibliotekshögskolorna. Jan Ristarp
pekade på stora förändringar i
bibliotekens bestånd och menade att
man borde ta reda på vilka som läser
mer och vilka som läser mindre av
bibliotekens låntagare och vad man
kan göra för att locka läsarna tillbaka.
Annina Rabe påpekade att det fanns
ett stort litterärt intresse bland unga
idag via nätet och på andra ställen än
biblioteken – hur locka dem tillbaka?
Men som flera påpekade är det den
stora bredden på skönlitteraturen som
är det specifika med biblioteken och

Svenska Akademien har beviljat
ytterligare medel till NÄFS under
2007. Inför upptaktsmötet bidrog
Svenska Akademien med 30.000:och i början av 2007 beslutades att det
fortsatta arbetet inom NÄFS får
ytterligare bidrag, som gör det möjligt
att arbeta mer långsiktigt.

Fortbildningen för bibliotekarier i
litteraturförmedling MUSA 2 kommer
att avslutas under maj månad, men till
hösten återkommer en tredje omgång
MUSA 3 som förlagts till Skåne : i
Malmö & vid Fridhems folkhögskola
i Svalövs kommun. Examen våren –
2008!

Litteraturkategorier,
genrer och läsarperspektiv
vid BHS En 20-poängskurs i
litteraturens
indelningsgrunder,
kategorier & genrer ordnas vid BHS i
Borås sedan ht 2006 med Kersti
Skans Nilsson som lärare.

Textsamtalet - om läsningar
och samtal kring skönlitterär
text.
- Göteborgs universitet ger till
hösten en 10-poängskurs: För mer
information se
http://www.litterargestaltning.gu.
se/sidor/frikursframes.html
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Aktiviteter 2007 för
Nätverket för skönlitteratur på bibliotek
10 januari 2007 :
Upptaktsmöte med inbjuden panel i Börshuset
Svenska Akademien –
medverkande Bengt
Göransson(ordf.), Sigrid
Combüchen, Maria
Ehrenberg, Gabriella
Håkansson och Ebba WittBrattström.
17 januari 2007
Uppföljning och genomgång
av nätverkslistan och
kommande träffar
2 februari 2007 Planering
av vårens och höstens
träffar och nätverkets
organisation
12 mars 2007 Nya tider –
nya läsare? Nätverksmöte i
Solna med diskussioner om
bibliotekens unika resurser,
både beträffande skönlitterärt bestånd och bibliotekariernas kompetens – hur blir
den synlig? Diskussioner
med litteraturkritikern
Annina Rabe, litteraturforskaren Erik Peurell och
bibliotekarien Gunnel
Arvidson Nilsson.
Därefter- hur går vi vidare
i nätverket?
18 april 2007 Nätverksträff
i Göteborg: diskussioner om
ett regionalt nätverk i
Västra Götaland och dess
framtida uppgifter
(kontaktperson Gunnar
Südow)

11 maj 2007 Medverkan i
IKONER-Akademiens

bundets monter på Bok- &
Biblioteksmässan i
Göteborg.

Skönlitteratur i biblioteks- och
skolarbetet På olika sätt diskuteras
nu skönlitteraturens position i det
nutida biblioteks- och skolarbetet
samtidigt som bokproduktionen,
såväl den traditionella som t.ex.
den som avser ljudböcker, hela
tiden ökar. Flera projekt försöker
belysa frågeställningens relevans
och vad situationen i så fall kräver
för åtaganden.
Den här konferensen vill
stimulera till ökat intresse för
skönlitterära biblioteksinsatser
och pedagogiska prestationer
genom att peka på åtgärder som
redan är vidtagna eller just har
påbörjats.

24 oktober – Skönlitterära
klassiker – hur levandegörs de på bibliotek?
Föreslagen inledare: Stefan
Helgesson, litteraturforskare i Uppsala. Diskussion
med ”klassikerförläggare”
och andra utgivare av
klassiker (SvenskaVitterhetssamfundet, Kulturrådet,
Modernista med flera förlag
). Mötet äger rum på
Botkyrka bibliotek, som
visar exempel på vad
klassiker kan vara för läsare
från olika kulturer.

Plats: Stockholm.
Nöjespalatset Nalen.
Tid: Fredagen den 11 maj
kl. 09:00-16:00
Pris: 980 kr inkl. frukostoch eftermiddagskaffe samt
lunch

28 november
Litteraturförmedling på
bibliotek - en fråga om
fortbildning/fortbildning
på högskola eller på
folkhögskola ? Diskussion
om framtida utbildningar
för litteraturförmedlande
bibliotekarier.
Mötet äger rum på
Danderyds bibliotek(Mörby
Centrum)
14 december 2007
Planering inför 2008
Styrgruppen för Nätverket
för skönlitteratur på biblioteken (NÄFS):

13 september 2007 Att
främja språk och läsande.
Föreslagna föreläsare: Olle
Josephson, Språknämnden
och Louise Epstein
Sveriges Radio. Lokal:
Postmuseet i Gamla stan.

Lotta Aleman
Gunnel Arvidson Nilsson
Annina Rabe
Jan Ristarp
Lars Rydquist
Petra Söderlund

27-30 september
Medverkan i Författarför2

