
Reserapport från studieresa till Sydkorea 

Bakgrund 
Vi ansökte om att åka på studieresa till Sydkorea av flera skäl. Bland annat har de väldigt bra 
resultat när det gäller läsförståelse, de verkade ha satsat stort och mycket på sina bibliotek de 
senaste åren och de har en utbredd populärkultur som vi intresserar oss för. 

Förberedelser 
Vi började att försöka maila till koreanska ambassaden i Stockholm för att se om de kunde hjälpa 
oss på något vis. De försökte förmedla en kontakt till koreanska biblioteksföreningen men vi fick 
inget svar där. Vi försökte sedan maila de kontakter/ställen där det fanns engelska hemsidor och 
där det över huvud taget fanns kontaktuppgifter som inte bara var telefonnr. Redan här verkade 
det lite svårt och ingen svarade på de mail vi skickade. Vi hörde oss för på olika forum och vi 
kom fram till att det kunde bero på att många i Korea har svårt för engelska men också att det 
ska gå en viss gång för att kontakter ska tas emot. Vi fick tips om en bibliotekarie som tidigare 
varit i Sydkorea och via henne lyckades vi få en kontakt på KBBY (koreanska IBBY). Via denna 
person fick vi sedan en kontakt på NLCY (National Library for Children and Young adults) där 
vi bokade in en träff och rundtur på biblioteket. Vi fick också höra att det var en koreansk 
barnboksförfattare som befann sig i Stockholm så vi lyckades boka in en fika med henne innan 
hon åkte tillbaka till Korea. Won YouSoon visade sig vara en riktigt bra kontakt! 

Senare hörde NLCY av sig och meddelade att de skulle ha sitt “general meeting” med 
bibliotekarier från hela landet samtidigt som vi skulle komma och de undrade om vi ville hålla 
ett kort föredrag. Helt plötsligt satt vi och försökte knåpa ihop ett engelsk föredrag om svenska 
bibliotek som skulle tolkas till koreanska, vi var nervösa! Eftersom det var så svårt att få kontakt 
med olika instanser bestämde vi oss för att den här kontakten fick räcka och att vi skulle ta de 
andra som det kom. Vi mailade Won YouSoon innan vi åkte och hon skulle vara med på mötet 
och av henne blev vi också blev presenterade för barnboksförfttaren Lim JeongJin. Båda dessa 
två kvinnor har skrivit runt 100 barn- och ungdomsböcker var och är alltså kända författare i 
Korea. De gjorde hela resan för oss kan man nästan säga, de blev våra privata guider i flera 
dagar. 

National library of children and young adults 
Vi var framme vid biblioteket strax före kl 14. I 
receptionen möttes vi av Julia Jeong, som var vår 
tolk och kontaktperson. Sedan fick vi träffa 
director general för biblioteket. Vi drack te och 
pratade om svenska bibliotek och vår studieresa. 
Hon tyckte vi såg lite intressanta ut, och undrade 
om vårt lite speciella utseende hade positiva 
effekter i vårt arbete med ungdomar. Det var ett 
trevligt möte och det var väldigt speciellt att hela 
tiden behöva ha en tolk närvarande för att kunna 
ha ett samtal, ingen av oss har varit med om detta 
tidigare då våra olika språkkunskaper oftast har 
räckt. 
 
Sedan fick vi gå på rundtur i biblioteket, Julia 
följde med som tolk fortfarande och en kvinna 
som jobbade med human relations visade oss runt. 



Vi började på våning tre i huset. Där fanns det både samlingar med böcker som handlade om barn- 
och ungdomslitteratur och en del tidskrifter kring ämnet. Det fanns också en liten utställning om 
några kända barnboksförfattare och lite grupprum och studieplatser. Detta våningsplan var mest 
till för vuxna med ett intresse för barn- och ungdomslitteratur. På våning fyra fanns det kontor, 
hörsal, läsrum, en del böcker m.m. som inte heller kändes som något för barn/unga. Men när vi 
kom ner på våning två började det bli intressant. Här fanns multimediarummet och 
utställningsytan som vi var intresserade av redan innan vi åkte dit och som vi skrev om i vår 
ansökan. Det visade sig att multimediarum var helt enkelt framförallt ett rum med datorer för 
allmänheten som gick att boka. Alltså lät det kanske lite “häftigare” än vad det egentligen var. Det 
var visserligen ett trivsamt rum och ganska skönt att det var ett eget rum avgränsat från resten av 
biblioteket. Men det fanns tre väldigt intressanta saker i detta rum. Längst in fanns ett “audio-

visual room” där det fanns möjlighet att gå in och vara för sig själv 
och eventuellt lyssna på musik eller se på film, det var ett ganska 
litet rum men en mindre grupp skulle få plats. Bredvid detta rum 
fanns ett interaktivt sagorum som vi blev väldigt intresserade av! 
Där kunde barn gå in och själva bli en figur i en digital och 
interaktiv saga, samtidigt kunde föräldrarna sitta i “audio-visual” 
rummet och samtidigt titta på sagan som barnet/barnen lekte sig 
fram i. Vi hade tyvärr inte tid att själva testa men vi kände direkt 
hur leklusten infann sig! Den sista saken vi blev visade i 
multimediarummet var boktvätten, ja ni hörde rätt, boktvätten! 
Alltså en automat som med sand och parfym “tvättar” sunkiga 
böcker som eventuellt hämtats i ett gammalt magasin eller så. De sa 
att många från andra länder bli imponerade av denna maskin och 
det kan vi förstå, det här kändes som det högteknologiska land vi 
trodde att vi skulle finna! 

 
Utställningsytan var ett stort rum som används till riktigt stora fina utställningar och med 
anledningen av Pippis jubileum hade de en stor Astrid Lindgren-utställning för tillfället. Den var 
jättefin med både rekvisita att leka med och böcker att läsa, en del saker var till och med inlånade 
från Junibacken! Det var kul att se en så pass barnanpassad utställning som även var fin för vuxna. 
Det kändes mer som ett biblioteksrum än en utställnig och det är en bra idé med ett rum som så att 
säga byter skepnad och kan vara en väg att upptäcka nya böcker/författare/världar för både barn 
och vuxna och på ett lekfullt sätt. 

 



På första våningen hittade vi sedan barnavdelningen och ungdomsavdelningen i separata rum. 
Eftersom detta är ett specialbibliotek får besökare inte låna med sig böckerna hem men det gick att 
låna dem inom huset och ta med böckerna mellan olika rum och våningsplan. För barnen fanns det 
jättefina lånekort med en tillhörande “låneloggbok” där de kunde skriva i alla böcker de lånade 
(lite som en gammal bankbok) och allt detta fick man i en liten plastficka som kunde bäras runt 
halsen, det kändes som en fin sak för barnen att få och känna ansvar för. Barnavdelningen var 
skofri, vilket gav en hemtrevlig känsla. I övrigt var utformningen ganska enkel och kändes som 
vanlig biblioteksmiljö för barn, det var inget som stack ut extra för oss. De har olika 
programpunkter de arbetar med och en punkt de tryckte extra på var när de har ungdomar som 
kommer och volontärjobbar som sagoläsare för yngre barn. Detta gagnar både de yngre barnen 
som får en stimulerande lässtund och de äldre ungdomarna som får öva sin läsförmåga och även 
inlevelse m.m. 
 
En annan sak vi skrev om i vår ansökan och som vi var spända på att se var deras 
ungdomsavdelning. Vi gillade att den var helt separat från barnavdelnigen med egen infodisk, 
utlåning, studieplatser m.m. Dock kändes det direkt när vi kom innanför dörrarna att det här är inte 
vad vi hade förväntat oss. Det var dödstyst i lokalen och det kändes som att all lekfullhet från 
rummen för yngre barn snabbt försvann. Det första vi möttes av var skyltningar med böcker där 
bland annat en professor från Seoul University hade tipsat om böcker för ett smartare karriärval 
och för att få framgång i sina studier. Här infriades en av våra förutfattade tankar kring Korea och 
elevers pressade situation när det gäller studier. De förklarade att det från högstadiet i princip bara 
är fokus på studier, karriär och framtid för koreanska ungdomar. Det här kändes väldigt 
främmande för oss och kunde inte riktigt ge oss någon ny inspiration... 
 
Sedan fick vi träffa tolken till vår presentation som vi skulle ha strax efter. Vi pratade lite och gick 
igenom presentationen, hon tyckte speciellt att våra punkter om genus och funktionsvariationer var 
intressanta, vilket vi var glada över att höra. 

Sedan var det dags för vår presentation. Det var cirka 50 personer i publiken och som bestod av 
bibliotekarier från hela landet. Vi pratade om svenska bibliotek med fokus på läsfrämjande 
arbete. De var extra intresserade av de regionala projekten ihop med idrottsrörelsen, och hur vårt 
biblioteksväsen var uppbyggt. Vi hade en diskussion om populärkultur, och de verkade inte dela 
vår tanke om vad ett modern bibliotek är, tex ang tv-spel och serier. Något som vi fick en känsla 
av att de nog inte tyckte att bibliotek egentligen ska jobba med. Dessutom har Korea andra 
instanser som jobbar med dessa medier, bland annat specialiserade seriebibliotek och stora 
spelföreningar. Dock pratade de lite om hur populärt det var med webtoons (tecknade serier 
skrivna för nätet) och att de höll på med ett projekt där ungdomar kunde rita egna webtoons och 
lägga ut på bibliotekets sida och då använde just serieformen för att göra olika aktiviteter. Alla 
verkade inte superglada över detta men de såg det som ett sätt att locka ungdomarna. Själva 
tyckte vi att det lät som en superkul ide!  
 
Vi kom även fram till att vi delar en viktig utmaning, att få ungdomar att komma till biblioteket. 
Dessutom fick vi reda på att även Korea delar sveriges problem med minskad läsförståelse som 
de var övertygade om berodde på smartphones och datorer. I Sverige pratar vi om så många olika 
aspekter som kan vara anledningen till den minskade läsförståelsen, men här kom svaret snabbt 
och de var överrens, kan det vara så enkelt? (Eller ja, det är ju inte alls enkelt, men då är det i alla 
fall lättare att veta var man kan börja sätta in insatser.) 

 



Seoul City Hall och Seoul Metropolitan Library 
Vi hade bokat en engelsk guidad tur via internet så klockan 10.30 mötte vi upp vår guide i 
källarplanet av Seoul city hall. Vår guide var väldigt duktig och satt inne med massor av 
information om både själva byggnaden vi befann oss i men också om Koreas historia och kultur. 
Hon var själv i sjuttioårsåldern och hade ju därför en personlig relation till de större skeendena 
under Koreas historia från andra världskriget och framåt. Det nya stadhusets arkitektur var 
väldigt imponerande. Det var enorma glasytor med stålskellett, och takets form skulle efterlikna 
de traditionella koreanska stråtaken gjorda av risplantans strån. När man stod under taket fick 
man känslan av att stå under en enorm våg. 
 
Biblioteket var i det gamla stadshusets lokaler, och låg intill det nya stadshuset. Själva huset var 
gammalt, men hade renoverats upp till bibliotek i samband med nybygget. På två våningar hade 
övergångar byggts in mellan husen, men för att ta sig emellan behövdes till viss del passerkort. 
Biblioteket var fint och verkade bra för studier. Även här fanns många fina design-detaljer. Vid 
flera väggar fanns till exempel delar av hyllorna som kunde skjutas undan och bakom fanns 
fönster. Det fanns en avdelning där de hade böcker från många olika länder som donerats till 
biblioteket, och vår guide visade oss självklart var det svenska utbudet fanns. Det hade donerats 
av ambassaden och var ju såklart inte någon större samling, men de få titlarna som fanns var lite 
av en besvikelse. Antagligen hade inte någon bibliotekarie involverats vid urvalet. 
 
En del av biblioteket som berörde oss väldigt djupt var en minnesutställning till offren från 
färjekatastrofen året innan, där 295 personer dog, de flesta av dem high school studenter. Det var 
en enkel utställning, baserad till stor del på små enkla illustrationer, och en enorm mängd gula 
band med böner och meddelanden till offren. Trots att vi inte själva hade någon personlig 
koppling till händelsen så var det en väldigt tung upplevelse att se detta.  

 
Men biblioteket kändes inte alls bra för barn. Det skulle 
vara tyst överallt och förbuden kändes lite otrevliga. 
Barnavdelningen har en fin trappa som man kan sitta och 
läsa i, och som är en god ide om resten av biblioteket hade 
varit lite mer barnvänligt. Hyllorna var fina men inte något 
som skulle fånga ett yngre barns uppmärksamhet. Det 
kanske var tänkt mer för barn i mellanåldern och uppåt. 
Det fanns en helt egen avdelning för specialmedia med 
mycket punktskrift och en del talböcker. Det här förvånade 
oss lite, vi tror gärna att vi i Sverige är väldigt bra på 
mångfald över lag så här fick vi känna på att det finns fler 
som kan. Men även här var det mycket tyst. Medan vi gick 
runt där var det en man, som verkade vara en av 
bibliotekets stammisar, som frågade var vi var ifrån, och 
ville småprata lite. Omedelbart var det en ur personalen 
som bad vår guide att säga åt oss att vi måste vara tysta. 
Det var liksom en förbjudande stämning i biblioteket.  
 

Eftersom vår guide inte var biblioteksmänniska fick vi klara oss med vad vi själva kunde se. 
Innan vi åkte till sydkorea så trodde vi att det skulle var mycket ny teknik och spännande 
lösningar inne i biblioteket. Och visst det fanns det, bland annat boktvättarmaskiner och en 
utlåningsapparat som såg ut som en robot. Men det fanns också en kalender i trä vid disken där 
det stod lånetid för böckerna lånade den dagen, där man ändrade datum manuellt med klossar. 
Lite underliga kontraster. En annan kontrast är det traditionellt kulturella kontra populärkultur. 



Det fanns hallyu-skyltar på många ställen i stan. Hallyu är den koreanska vågen av populärkultur 
som regeringen verkar väldigt medvetna om att exportera till andra länder (och se på oss, det 
fungerar). Även här på Metropolitan library satt det hallyu-skyltar, artisten Psy har nämligen 
spelat in delar av videon till sin kända låt Gangnam style här! 
 
Vår rundvandring inne i city hall var mycket intressant, bara byggnaden i sig är fascinerande. De 
stora glasen och stålskellettet kompletterades av höga “trädgårdsväggar” som var med i Guinness 
rekordbok som världens största vertikala trädgård, och växterna fungerade som naturliga 
luftrenare för huset. Kontrasterna var enorma, mellan husets väggar och tak, och de gröna 
växtväggarna. All inredning var stilrent och i hela huset fanns mycket trämöbler i retrostil som 
vilken svensk möbeldesigner som helst hade älskat. Hypermodernt men med ombonad känsla! 
Vi gillade verkligen City hall, både vad gäller design och innehåll. På en våning fanns till 
exempel en stor vägg där vem som helst kunde skriva meddelanden på post-its till seouls 
borgmästare, och allt som skrevs samlades in och lästes. Det var ett innovativt sätt att arbeta med 
medborgardialog! 
  

 

 



 
Men det vi gillade mest med City hall var nog källarplanet, som hette Citizens’ hall. Det var helt 
öppet för allmänheten och var tänkt att vara en mötesplats för alla sorters besökare. Det var 
väldigt stora luftiga lokaler, med flera olika funktioner i samma plats. Här fanns ett stort fair 
tradecafé som drevs till förmån för fattiga kvinnor i världen. Här fanns bland annat mindre 
scener som kunde användas för uppträdanden. Vi tror att scenerna dessutom kunde monteras ner 
och om lite som behovet uppstod. Det fanns gott om sitt- och liggplatser i gradänger, som kunde 
användas när som helst, inte bara vid framträdanden. Det fanns också en liten “ö” placerad där 
det fanns stora skärmar som kunde användas för interaktiva aktiviteter, till exempel skriva eller 
rita något, eller spela spel. Brevid fanns en yta med sitt platser och böcker. Hela det här 
våningsplanet kändes väldigt fritt och avslappnat, och verkligen inbjudande och tillåtande. Detta 
var verkligen en skarp kontrast till den förbjudande tystnaden som vi upplevt i biblioteket innan. 
Citizens’ hall såg mer ut som det bibliotek vi skulle vilja ha! 

 

 



 

 

 



Korean manwha museum 
Vi mötte upp Won YouSoon och sedan åkte vi till Korean manwha museum. Det var ett 
fantastiskt fint museum med flera roliga interaktiva moment. Bland annat användes ipads 
uppsatta på väggar där man kunde läsa serier. De var monterade så att de var täckta av 
plast/glas  så att det endast gick att bläddra framåt och bakåt i serien. De hade också en vägg där 
man kunde läsa en serie stort på väggen, bredvid satt en gigantisk datormus som kunde användas 
för att navigera mellan olika serier, superkul både att se serierna men framförallt att själv får 
navigera och använda musen. Det var kul med ett museum som tog vara på det lekfulla ämnet 
som ju serier är och sedan utformat en miljö som verkligen passar. Detta är verkligen något vi 
kan ta med oss när det gäller att utforma och tänka till kring hur det kan se ut på exempelvis en 
barnavdelning på ett bibliotek. Även hur de hade inkorporerat teknik i utställningen på ett bra 
sätt är något vi kan ta med oss. 

 
En del info fanns på engelska men väldigt kortfattat så vi var väldigt glada att ha med oss någon 
som kunde förklara mer för oss. Det var även kul att höra YouSoons berättelser kopplat till olika 
serier och epoker i historien, bland annat visade det sig att hennes kompis mamma hade ägt en 
seriebutik som såg precis ut som den i museet när de var barn. Det fanns självklart också ett rum 
i rummet som handlade om serier under krigsåren, det här var väldigt närvarande vad vi än 
gjorde i Korea och för oss kändes det väldigt ovant med ett land som är så präglat av krig. Även 
detta rum, liksom övriga i museet, var fint utformat med en miljö som passade ämnet och även 
ljud av flygplan och annat som gjorde stämningen lite obehaglig. 
 
Detta museum får många tummar upp från oss och favoriten kan ha varit den superstora boken 
som låg uppfälld på golvet och inuti låg det massor av manwhaböcker som man kunde läsa, 
verkligen både dekorativt och praktiskt i ett!  

 

 



 
 

Bupyeon miracle library 
Vi åkte även med YouSoon till Bupyeon Miracle Library som från början bara riktade sig till 
barn men som numera tydligen också har en del böcker för vuxna. Detta visste varken vi eller 
vår "guide" och hon var lite besviken och sa att det hade varit mycket bättre förr men visste inte 
varför det ändrats. Miracle libaries är ett koncept i Korea som handlar om att locka barn till 
lösning, biblioteken byggs upp i hela landet och projektetpågår fortfarande. Just det biblioteket i 
Bupyeon var hade ett antal år på nacken och hade kanske mist lite av det ursprungliga syftet men 
det var fortfarande ett fint bibliotek som var bra anpassat för barn. Den tysta och förbjudande 
känslan vi känt på de större biblioteken fanns inte här vilket kändes skönt. Det var skofritt i hela 
bibliotek och det fanns även en liten uteplats. Skoförbud var verkligen ett av de förbud vi gillade 
på koreanska bibliotek, det ger en hemtrevlig känsla och passar speciellt när det gäller barn. Det 
inbjuder även till att verkligen ta sig tid att vara på biblioteket, har man väl tagit av skorna är det 
kankse i te lika långt till att faktiskt ta av sig även jackan och sätta sig ner en stund!  

 



 
Paju book city 
Efter Bupyeon åkte vi vidare med YouSoon till Paju Book City som 
är ett helt område uppbyggt av framförallt bokförlag men även 
bokcafeer, bokhandlar, flera guesthouses att sova på, museum och 
bibliotek. Området är stort och vi kunde inte hinna med allt. 
Eftersom vår guide är författare ville hon visa oss två bokförlag som 
givit ut hennes böcker där vi fick komma in och se hur de jobbar. De 
visade oss delar av sin utgivning och de böcker vi fick se var främst 
bilderböcker och de var väldigt vackra och inspirerande. Vi förstår 
inte koreanska så för oss var bilderna det som fångade 
uppmärksamheten och illustatörerna från Korea verkar hålla väldigt 
hög klass! Bilder och bildspråk användes över huvud taget i många 
olika situationer i hela samhället på ett annat sätt än vi är vana vid i 
Sverige. 
 
Vi var sedan på biblioteket Forest of wisdom som är öppet 24h om 
dygnet. Det är ett bibliotek med över 200.000 donerade böcker, men 
böckerna får inte lånas hem utan får läsas på plats. De höga hyllorna 
brukar skämtsamt kallas bokkyrkogårdar men har behövts på grund 
av platsbrist och det var såklart svårt att nå böckerna högst upp men 
det var ändå imponerande att mötas av en vägg av böcker, det gav en 
dramatisk effekt. Mitt i biblioteket fanns en öppen yta med en 



cafédisk i mitten av rummet, så i princip var hela biblioteket mer som ett stort bokcafé än ett 
klassiskt utformat bibliotek, vilket kändes väldigt avslappnat och trevligt. 

Vad gäller själva bokstaden i sin helhet var vi väldigt imponerade av att man valt att göra en 
sådan här "stad" med dessa olika funktioner tillsammans och arkitekturen i området var mycket 
intressant! De flesta husen hade en karaktär av industridesign, så för en del människor kanske det 
kunde se lite grått ut men vi tyckte det var fascinerande, speciellt eftersom det var så många hus 
som alla hade olika spännande drag. För de som kan läsa koreanska måste Paju Book City 
kännas som en stor bokmässa som är öppen året om! 

Kyobo Bookstore (main store) 
I ansökan skrev vi att vi skulle åka till Kyobo i Gangnam men 
det blev istället den affären som ligger i området Gwanghwamun 
som vi forstod var deras flaggskepp. Det var intressant att se hur 
de gjort med skyltning av sina medier. Nästan alla böcker var 
inplastade, men åtminstone ett ex av varje titel var utan plast, så 
man kunde läsa i dem. Barndelen var stor och det fanns mängder 
av böcker och andra saker, så som leksaker, pussel, spel, osv. 
Nästan på en gång vi klev in där såg vi en mamma som satt på 
golvet vid en hylla och läste en bok för sitt barn. Och det var 
inget konstigt med det, det var något vi såg på flera ställen i 
affären, både på barn- och vuxenavdelningen. I Sverige skulle 
det nog anses vara lite ofint att stå och läsa böckerna direkt i 



affären utan att köpa dem men här verkade det vara ok vilket kändes väldigt välkomnande. vi 
kände oss extra välkomnade när vi hittade en bok vi kände igen på deras bestsellerhylla, plats nr 
2 till och med! 

Zaemirang och Zaemiro 
Zaemiro börjar vid Myeongdong station, och på andra sidan om stationen är det centrala 
shoppingområdet i Seoul (finns många fler). Så det är en väldigt central placering och lätt att 
hitta dit. Det börjar med en stor karta över Zaemiro som pekade ut hur gatan gick och vilka 
mindre stationer som fanns. Bland annat var Zaemirang låg. När vi gick längs gatan var det 
fascinerande hur bilderna och estetiken fått influera området. I gatan fanns en slinga med figurer 
målad som man skulle följa, och längs vägen hade byggnader och murar målats med koreanska 
seriefigurer. Det fanns också ett par statyer under ett parti. Det var härligt! 

 

 
Zaemirang var fyra våningar och fantastiskt! I källarplanet var det en utställningsyta, markplanet 
hade en shop med serier och merch från olika serier (vi handlade så klart lite här). Våning tre var 
kombinerat arbetsyta och läsyta som vem som helst hade tillgång till, och där vi såg att flera 
personer satt och arbetade med serier. Vi ville inte störa så vi kikade bara in. Men medan vi 
gjorde det så sprang det in två tonåringar som började leta bland titlar i hyllorna. Fjärde våningen 
var ett riktigt mysigt läsställe. Det var delat i tre ytor, en uteplats, en skofri yta där man satt på 
kuddar på golvet, samt en yta med stolar och läsbord. Längs väggarna var hyllor med mängder 



av manhwa! Vi ville läsa alla, men språket hindrade oss så klart. Men själva ytan var en av de 
mysigaste läsplatser vi sett. Det var ganska litet men gemytligt och inbjudande.   

 

 

Seoul animation center 
Tyvärr upptäckte vi när vi kom ditatt det var stängt och vi förstod först inte varför. Det fanns 
information vid ingången, men den var så klart bara på koreanska, så först fattade vi ingenting. 
Men som tur var så stod det ett par koreaner och höll på och fotade något. Det visade sig att de 
var animatörer och höll på att utveckla någon sorts app. Tydligen behövde de bilder på några 
som var “icke-koreaner”, om det var till appen eller något annat förstod vi inte, men vi ställde 
glatt upp. De berättade i alla fall för oss att SAC höll på att renoveras just nu, och att det var 
därför det var stängt. Det här var en av våra större besvikelser eftersom det såg fantastiskt ut på 
utsidan.  

Seoul Arts Center 
Det här besöket blev lite speciellt. Vi var på området på kvällstid och upptäckte snabbt att det var 
utspritt över en väldigt stor yta. Husen var imponerande stora och med olika arkitektur på alla, 
ett hus skulle bland annat ha fått sin form från traditionella koreanska hattar från Joseon-tiden. 
Det var på ett sätt tråkigt att alla konstformer verkade ha sina egna hus och vara utspridda 
samtidigt som det var häftigt med de stora öppna ytorna och att det var så stort område avsatt för 
kultur. Allt här på området var mer traditionellt/klassiskt vilket kändes som en kontrast till all 



populärkultur som annars verkade göra sig närvarande i de flesta sammanhang. Vi besökte bland 
annat ett musikmuseum med guidning av Lim JeongJin, efter det blev vi medbjudna på en 
ceremoni med en shaman men det är en helt annan historia… 

 

Bokcafée i Digital media city 
Av en händelse befann vi oss på kvällstid i området som heterDigital media city, där ligger flera 
stora koreanska tv-stationers kontor m.m. Vi strövade omkring på väg till tunnelbanan och helt 
plötsligt hittade vi ett jättefint bokcafé, självklart gick vi in. Det här med blandningen av fika och 
böcker är något vi gillar skarpt. Miljön var mysig med den typiska koreanska retroinredningen 
som tyvärr inte syns så bra på bilden (samma typ av inredning du kan se på ett hippt fik på Söder 
i Stockholm) blandat med både hyllor och exponeringsbord med liggande böcker. 

 

 



Reflektioner 
Vi hade många tankar om hur vår resa skulle bli, vi hade även gjort ett reseschema över vad vi 
skulle göra. Många planer ändrades efterhand och det kan vara lite svårt att släppa kontrollen när 
man är en sådan som gillar att planera, men när vi väl gjorde det ledde det oss till väldigt många 
spännande platser och upplevelser. Exempelvis blev det inget större besök på Soul Arts Center 
men istället fick vi åka med personlig guide till Paju book city. Det är väl både ett plus och ett 
minus att inte ha en strikt planering. Det enda egentliga bokade mötet vi hade var dagen på 
NLCY och den guidade turen på City hall/Metropolitan Library och vi var lite oroliga för hur 
mycket vi skulle få ut av de andra besöken om det inte fanns så mycket information på engelska. 
Men allt blev verkligen fantastiskt bra men det är svårt att säga om det berodde på att vi hade tur 
att träffa rätt personer eller om det är ett bra tillvägagångssätt när man åker till ett land där språk 
och kultur är svårt att hantera i förväg. 
 
Vi hade föreställningar om häftiga högteknologiska bibliotek men möttes av något mer 
nedtonade bibliotek som såg ut lite mer som hemma. Vi vet dock att de där andra ställena finns 
(City hall är ett exempel) och under resans gång fick vi tips om andra bibliotek att besöka men vi 
hade inte tid under den tiden vi var där. Men med våra nya kontakter finns det möjlighet för oss 
att i alla fall via mail fråga och få reda på saker vi undrar över och även göra distans-samarbeten 
med. Korea är ett mycket spännande och kontrastrikt land och vi fick uppleva mycket under vår 
vistelse. Så även om det finns så mycket mer att se är vi väldigt nöjda med resan! 
 

 


