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Inledning
”Patrons” är det ord som etsat sig fast hos mig efter min resa till Pasadena. På biblioteket och 
filialerna möttes jag av detta ord. ”The patrons” ditt, och ”the patrons” datt.  Jag associerar 
ordet patrons med beskyddare, och till slut var jag tvungen att fråga vad de menade med ordet
patrons. ”It´s the regulars, the one who comes here”. Mao stammisarna, men de använde det 
även  för övriga besökare. Patrons betyder välgörare, beskyddare precis så som jag 
associerade det till, men också stamgäst, stamkund. Hos oss på vårt bibliotek och våra filialer 
säger vi låntagare, besökare, ibland tom kunder.  Så säger vi nog på de flesta svenska bibliotek.
Finns det någon skillnad i att tänka på de som kommer till biblioteket som beskyddare eller 
som låntagare? Under mina långa promenader runt Pasadena funderade jag mycket på ordet, 
dess värde och vad det säger om den verksamhet som jag besökt. Jag återkommer om detta 
nedan i texten.
Någonstans i mitt bakhuvud får jag även en bild av Harry Potter och hans patronusbesvärjelse;
”Expecto Patronum!”

Bakgrund
I början av året slog vi i Falköping ihop vårt bibliotek med musei-organisationen .  Vår 
bibliotekschef har numera även ansvar för Falbygdens museum och Ekehagens forntidsby. Det 
finns många likheter mellan bibliotek och museum. ABM, arkiv, bibliotek och museum,  är ett 
begrepp som används med jämna mellanrum. Utifrån denna sammanslagning hade vi börjat 
titta på gemensamma verksamheter som vi skulle kunna utveckla. I Pasadena hittade jag ett 
projekt som kallades ”We the PPL”, som var ett berättarprojekt som gjordes på biblioteket 
tillsammans med vanliga Pasadenabor.  Biblioteket i Pasadena visade sig också ha flera filialer, 
precis som vi. Även detta tyckte jag verkade vara intressant att titta närmre på. Både 
berättarprojektet och filialerna hade ett tydligt brukarperspektiv och var på olika sätt knutna 
till det område som de ligger i. Communitywork (områdesarbete) är något man är  duktiga på 
i USA. 
Mina frågeställningar var när jag åkte dit:
Filosofin bakom deras organisation, en filial på gångavstånd för alla medborgare, samt de olika
profilerna. Hur funkar det?
Är berättarprojektet ”We are the PPL” något för oss att utveckla?
Hur arbetar de med lokalsamhället och vad kan vi lära oss av det? 
Kan vi hitta bra kombinationer med filialer, lokalsamhället och tex berättarprojektet?

Pasadena har ca 147 000 innevånare och staden ligger i Los Angeles-området. Mest känt är 
staden för Rose Bowl där man framför allt spelar amerikansk fotboll, men där har också 
spelats VM-final i fotboll för både herrar och för damer. I staden anordnas också  varje 
nyårsdag Rose parade. Rosen är symbol för staden.
Delar av filmen ”Tillbaka till framtiden”, och dess uppföljare, har spelats in i här.
Det finns också många skolor som är kända, tex Cal-tech (California Institute of technology, 
samt flera konstskolor.
I Pasadena ligger också the Huntington library med sina bok- och konstsamlingar och sin 
botaniska trädgård, samt Norton Simons konstmuseum.
Pasadena public library firar i år 130 år.  
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Biblioteket i Pasadena
I år firar biblioteket i Pasadena 130 år. Det innebär att biblioteksorganisationen är äldre än 
själva staden, som är ca 120 år. I de lokaler som huvudbibliotektet (hädanefter kallat HB) idag 
befinner sig i, flyttade man in 1927. Byggnaden hör idag till Pasadenas Cultural Heritage 
Landmarks. Jag blir visad runt i biblioteket av Jennifer Addington, Deputy director. Hon är  
ansvarig för  filialerna och är den som tar hand om mig under min vistelse. Inne i byggnaden 
möts jag av  bröstpaneler i mörkt trä, kassettak, på barnavdelningen finns en stor öppen spis 
med motiv från Peter Pan.  Byggnaden bjuder på mycket atmosfär. Vi pratar en del om 
atmosfären på biblioteket och fördelar och nackdelar med att finnas i lokaler som dessa. 
-”Det är för mycket hyllor, det är svårt att få in luft emellan.” säger Jennifer.
 Vi tittar på Teen central, ungdoms-avdelningen, som man just nu håller på att renovera för att 
få mer utrymme för ungdomar att vistas i. Det är inte helt lätt att åstadkomma förändringar, 
det är många som vill att det ska vara så som det alltid har varit. 

Jennifer Addington visar ombyggnaden av Teen-central.

I Pasadena har man ett HB som är öppet 7 dagar i veckan, 9-21 måndag till torsdag, 9-18 på 
fredag och lördag och på söndagar har man öppet 13 till 17. Det innebär att det är öppet 70 
timmar/vecka. Till detta skall man också lägga att man har 8 filialer som har öppet 6 dagar i 
veckan, en filial har öppet 7 dagar i veckan. Totalt har man 496 timmar öppet/vecka på HB och
de 9 filialerna. 
I Pasadena har man haft filialer nästan sedan starten för 130 år sedan. De ansvariga för 
biblioteket på den tiden tyckte att man skulle ha ett bibliotek på gångavstånd från där man 
bor, och så resonerar man även idag. De 9 filialerna har utvecklats allt eftersom staden har 
vuxit, och är idag utspridda över hela staden. De har alla olika profiler, och de olika profilerna 
speglar mycket området som de finns i. 
Biblioteksorganisationen i Pasadena finansieras av skattemedel och de tilldelas en pott för att 
bedriva sin verksamhet från den centrala förvaltningen. Till filialerna utgår det också 
öronmärkta pengar, man tar en summa från fastighetsskatten som avsätts direkt för att 
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finansiera filialerna. För ett antal år sedan höjdes fastighetsskatten med just motiveringen att 
denna höjning skulle gå till biblioteksfilialernas bevarande. Filialerna har varit hotade till och 
från genom åren. På detta sätt har man nu en mer tryggad finansiering av filialerna.

Biblioteksfilialerna
Under mina 2 veckor i Pasadena besökte jag alla nio filialerna. Jag tog mig runt till fots för det 
mesta, vissa sträckor kunde jag åka buss eller tåg.  Att invånarna i Pasadena har ett bibliotek 
inom gångavstånd är helt sant, men jag tror inte det är meningen att man ska gå mellan dem. 
På mina besök på filialerna träffade jag personal som visade mig runt och som jag intervjuade. 
Här kommer jag att berätta om fyra av de som jag besökte, de är på sätt och vis motpoler till 
varandra och hade lite olika utgångslägen för sin verksamhet.
En av de första filialer jag kom till var Hastings där jag träffade Diane Walker.  Hastings är den 
största filialen och den har öppet 7 dagar i veckan. Den ligger i ett välbärgat område och 
filialen har i särklass mest utlån av filialerna.
- ” I det här området är det viktigt att man går till biblioteket och att man lånar mycket, och 
man har höga krav på biblioteket” säger Diane. Nästan alla barn som bor i området har ett 
lånekort och föräldrarna tycker att det är viktigt att det används flitigt. I 8 år jobbade Diane på
La Pintoresca, som ligger i den tuffare delen av staden. På Hastings har hon varit i ca 8 
månader, och det är stor skillnad mellan de två filialerna. På La Pintoresca fick hon jobba 
mycket med att stödja och stötta, här är man mycket mer självgående. Man bokar sina lån på 
nätet och kommer och hämtar upp. Diane är en riktigt eldsjäl och brinner verkligen för 
bibliotek, men också för områdesarbete. Det är viktigt att biblioteket är en del i det område 
som det ligger. Här har hon varit med och ordnat med en  fjärilsträdgård som vi tittar på. 
Fjärilsträdgården har skapats och utformats av
personalen tillsammans med  boende i området.
Den har bekostats av ”Biblioteks vänner” som är
väldigt livaktiga på Hastings.  
”Bibliotekets vänner ” är en stark grupp på
Hastings och de hjälper till med att samla in
pengar som kan användas i verksamheten. De
sköter bl.a. bokförsäljningen som finns på
biblioteket. De flesta böcker som säljs här är
skänkta till försäljning. 
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Diane Walker visar mig och en liten pojke fjärilsträdgården.

Hastings profil är att det använder sig av alla möjliga tekniska lösningar, man har bl.a. en 
nedladdningsstation för film. En sådan finns bara här och på HB. Man kan också använda sig 
av betalkort på Hastings, även detta är de ensamma om bland filialerna.  Det är också många 
som laddar ner E-böcker, och man lånar mycket mp3 spelare med nedladdade böcker.  Diane 
berättar att hon har en låntagare, en äldre man som tidigare varit professor, som använder sig 
av detta. Han klarar inte av att läsa längre då synen sviker. Vi kommer att prata om Daisy- 
spelare, special-media-avdelningar och läs- och skriv tekniker. Det tycker hon låter mycket 
intressant och vi försöker hitta info om detta på nätet.   Detta är precis  vad hon skulle behöva 
ha tillgång till för att kunna hjälpa sina låntagare. 
På Hastings har de även en hyllsektion för ”home-school”. I USA är det inte ovanligt att barn 
undervisas i hemmet, och till denna hyllsektion kan föräldrarna komma för att hitta läromedel
och böcker som de behöver använda sig av. Avdelningen är ny och man har använt sig av 
Facebook för att få ut  informationen. På så sätt har utlåningen redan kommit igång. Facebook 
är en viktig kanal att få ut information på Hastings.
Nästa projekt som biblioteket ska sätta igång med, är att ha sagostunder på mandarin. Det har 
flyttat in många asiater i området den senaste tiden, och det börjar märkas på biblioteket.  Det 
är då viktigt att man snabbt erbjuder sagostunder på mandarin, som är modersmålet för 
många barn. 
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Jag frågar henne om vad hon tycker är styrkan respektive svagheten med filialer.
 -” Styrkan är att de är utspridda över staden och att de finns inom gångavstånd, det är en 
rättvisefråga.  Filialerna utjämnar klyftorna.”
Svagheten med filialer kan vara att det är mindre med personal och alla måste göra allt, det 
kan vara svårt att ge specialisthjälp när någon kommer, tycker hon. Om någon bokar tid med 
en bibliotekarie kan det hända att man måste avbryta för att bibliotekarien måste hjälpa till 
med något. Det händer aldrig på HB.

Här kan man låna film på DVD.                                      Diane framför sektionen för home-school.

Hastings motpol är Santa Catalina. De ligger inte så långt från varandra, men Santa Catalina 
har den absolut mest mixade låntagargruppen. Det är utifrån detta som de är varandras 
motpoler. Hastings har en mycket mer homogen grupp. 
Santa Catalina ligger utmed två av de stora boulevarderna i Pasadena och mitt i en 
skärningspunkt. På den ena sidan gatan bor de som har det ganska så bra ställt  och på den 
andra bor de som har det lite svårare. Men med sitt strategiska läge så är det många olika 
grupper som använder sig av biblioteket, det är lätt att stanna till och lämna tillbaka sina lån i 
boxen som står utmed gatan. Om biblioteket har stängt under några dagar, vilket händer vid 
vissa storhelger, måste en i  personalen åka dit och tömma boxen. Annars blir den full.
Till biblioteket kommer också en mycket mixad grupp, man kan bo i eget hus eller i lägenhet, 
vara höginkomsttagare eller leva på gränsen till fattigdom.
Jag träffar Robin Reidy som ansvarar för Santa Catalina, hon ansvarar även för Linda Vista. 
Santa Catlina och Linda Vista jobbar ihop som par i filialorganisationen.
-” På sätt och vis är vi som ett huvudbibliotek i miniatyr. Precis som HB så har vi en mycket 
blandad grupp som kommer till oss. Det beror på vårt läge.” 
Det som särskiljer Santa Catalina är främst den stora samlingen böcker på armeniska. I 
Pasadena finns en stor grupp armenier och på Santa Catalina så jobbar man med denna grupp,
bl.a. har man sagostunder för barn på armeniska. Robin påpekar att det är svårt att hitta nyare
litteratur på armeniska, det ges inte ut så mycket nu för tiden.
På biblioteket har man också en stor samling med litteratur om hantverk och inredning. 
Biblioteket gränsar till ”Bungalow heaven”, ett område med småhus som kom till på 20-30-
talet. Det har uppstått ungefär som de egnahems områden som finns i våra svenska städer. Då 
när de byggdes var det billiga bostäder för växande familjer och den enda chansen  att få ett 
eget boende, idag bor det många gånger bättre bemedlade som bygger om och bygger ut de 
små husen. 
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Robin är mer tveksam till vilka styrkor som det kan finnas med filialer. Hon tycker egentligen 
att filialerna är lite för lika varandra, och lite för lika HB. Eftersom hon också ansvarar för 
Linda Vista, som ligger i det absolut mest välbärgade området, har hon vissa funderingar på 
vikten av filialer. Om hon ställer Linda Vista mot tex Santa Catalina så tycker hon kanske att 
Santa Catalin har ett viktigare uppdrag, men inte får de resurser som de behöver. På Linda 
Vista så har man en mycket stark grupp besökare som vet precis vilka rättigheter de har, och 
som också kräver att få dem tillgodosedda.
Det hon vill lyfta fram som filialernas styrka är mötesrummen som finns på nästan alla 
bibliotek. Mötesrummen är till för alla och man kan boka in sig gratis. Det enda motkravet är 
att arrangemanget/mötet är öppet för alla. Mötet/arrangemanget läggs då ut på bibliotekets 
hemsida. Det går också att boka för slutna sällskap, men då får man betala hyra för rummet. 
När jag är och besöker biblioteket så visas det film för de barn som är med i 
sommarverksamheten i området. Mötesrummet är flitigt använt och Robin berättar om en 
grupp poeter som brukar ha poesiläsning ungefär 1 gång/vecka. Det kommer folk från hela 
södra Kalifornien för att delta. 
” - Mötesrummen är viktiga då de gör att biblioteket blir en mötesplats” säger Robin.

  

Robin Reidy på Santa Catalina                                          Santa Catlina filialen invigdes 1930.

Under en och samma dag besöker jag La Pintoresca och Linda Vista. Jag går mellan de två 
biblioteken och rent fysiskt rör jag mig mellan det fattigaste området till det rikaste, faktiskt så
kan jag med blotta ögat se förändringen.  Jag besöker först La Pintoresca som ligger i det mest 
socioekonomiskt utsatta området i Pasadena. Där träffar jag Rosa Cesaretti som visar mig 
runt. En vägg in till barnavdelningen har spruckit. Det sprack när det var jordbävning för 
ungefär 1 år sedan sedan. Det har varit hantverkare och tittat på det, med det har ännu inte 
åtgärdats.
-”Det blir nästan lite som en installation.” säger Rosa
På väg in till barnavdelningen träffar vi även på Julio som är säkerhetsvakt.  Just denna dag är 
det lugnt, men han behövs här. Här är det enda stället som jag träffar på en säkerhetsvakt, 
förutom på HB.
Rosa visar den stora samlingen med barnböcker på spanska. Hon berättar att de har varit iväg 
till Mexico och köpt in barnböcker till samlingen, besökt bokmässor och bokhandlare. I år fick 
de ett extra bidrag från staten Kalifornien på 7 000 dollar för att kunna köpa in barn- och 
ungdomsböcker på spanska. Rosa berättar att många av de böcker som finns att köpa i USA på 
spanska är dåligt översatta, har torftigt språk och använder sig av stereotyper när de 
beskriver latinamerikaner och latinamerikanska kulturen. På biblioteket 
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 har de bibliotekarier som är tvåspråkiga och som ”testläser” innan de köper in. Språket är 
viktigt och att man ska kunna känna sig stolt över sitt ursprung. Biblioteket har också ett 
utbyte med Santa Ana som ligger lite längre söderut mot Mexikos gräns. Där bor många 
spansktalande och utbytet är viktigt för La Pintoresca.
Man har sagostunder på spanska och man arbetar också mycket med att uppmuntra föräldrar 
att läsa för sina barn. Man försöker även uppmuntra föräldrar som inte kan läsa och skriva att 
”läsa” för sina barn. Rosa visar en hylla med pekböcker och bilderböcker utan text där 
föräldrarna kan berätta utifrån bilderna. Överhuvudtaget så märks det att detta är ett 
bibliotek där man verkligen försöker göra en skillnad för de boende i området. Man är 
engagerad i flera olika projekt, t.ex. en mammagrupp där man arbetar med föräldrautbildning,
en grupp kallad ”Women to work” där man hjälper och stöttar arbetslösa kvinnor att komma 
ut i arbete. På liknande sätt arbetar man med veteraner som kommit hem från krig och av 
olika orsaker hamnat lite utanför. Alla dessa projekt drivs av olika organisationer och 
biblioteket är en självklar samarbetspartner. 
Vi tittar också på ett rum, ”Non profit resource center”,
där det finns en dator uppkopplad till en databas med
olika fonder och stipendier. Hit kan man komma och
söka pengar för olika projekt som man vill utveckla. Till
sin hjälp har man en bibliotekarie som hjälper till med
ansökningar. 1-2 gånger/vecka finns han på plats. Han
anordnar även work-shops i hur man skriver
ansökningar.

La Pintoresca har många besökare men inte så höga lånesiffror. Vi pratar om det och Rosa 
berättar att man kunde konstatera att många barn ville låna men fick inte för sina föräldrar. 
När man pratade med föräldrarna fick man veta att det var svårt när barnen lånade hem 
böcker som de sedan glömde att lämna tillbaka eller de tappade bort, man hade helt enkelt  
inte råd att betala förseningsavgifterna eller för borttappade böcker. Då tog  man kartonger 
som barnen fick dekorera. I dessa lådor kan de nu förvara sina låneböcker i hemmet och på så 
sätt hålla ordning på dem.
På La Pintoresca är man van att arbeta med små medel. Till skillnad från de övriga biblioteken 
har man inga ”Bibliotekets vänner” som jobbar med att dra in pengar som kan användas i 
verksamheten. Hyllan där de har böcker till försäljning  är ganska liten och där finns inte så 
mycket att välja mellan. Men under tiden som jag är där, dyker det upp en mamma som bor i 
området. Hon känner alla i personalen och flera av de barn som är där och besöker biblioteket.
Hon har med sig lite böcker, men framför allt har hon med sig plastfickor, små ramar osv. som 
kan användas till pyssel. Rosa berättar att det finns en liten grupp med boende i området som 
hjälper dem och är väldigt engagerade. Det är en jätteviktig grupp för de som arbetar på 
biblioteket. De är också aktiva och använder mötesrummet som finns. Det finns även andra
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 som som kommer till biblioteket för att hjälpa till. En ung kille som läser till 
dataspelsutvecklare brukar komma 1 gång/vecka och ha datagrupp. De barn och unga som är 
med i den gruppen håller på att utveckla dataspel tillsammans med honom. 
Just saker som detta tycker Rosa är styrkan med filialerna. 
- ”Man kan anpassa verksamheten efter det område som man befinner sig i, och efter de 
boende där. Här på la Pintoresca är vi mycket engagerade i områdesarbete och det behövs 
verkligen här.”
De nackdelar som hon ser är, att man inte alltid från centralt håll ser skillnaderna mellan de 
olika områdena och de olika behoven som finns där.

Rosa Cesaretti, Alex Rubio och Lupita Bazajab i disken på La Pintoresca

Jag lämnar La Pintoresca och beger mig på vandring mot Linda Vista. Den ligger inte långt bort
i kilometer,  men ligger ändå i en annan värld. Under min vandring går jag genom en dal där 
bl.a. Rose bowl ligger. Jag passerar en golfbana innan jag början min klättring upp  mot Linda 
Vista.   Linda Vista-filialen ligger i ett exklusivt område. På biblioteket träffar jag  Elena 
Diarbase och Callin Palmesano. Callin gör sin första dag men Elena har jobbar på Linda Vista i 
8 år och är den som visar mig runt. Linda Vista har en barnavdelning med många ”leksaker”. 
Mycket av det som finns där är ganska så nyinköpt. Det är ”Bibliotekets vänner” som har hjälpt
 till med donationer. Överhuvudtaget så har de en väldigt livaktig grupp som hjälper dem och 
som på olika sätt hittar pengar till verksamheten. Många är lite till åren komna. Det är ganska
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 dyrt att köpa hus här och det är inte så många unga som har råd tror Elena. 
Hon berättar att biblioteket numera har öppet 6 dagar i veckan, tidigare hade man öppet 7 
dagar i veckan. Det skulle egentligen ha blivit en större neddragning av öppettiderna men 
detta möttes av väldiga protester.
-” De som bor i området betalar mycket i skatt och kräver att de ska få tillbaka för detta, bl.a. 
genom att biblioteket hålls öppet.” säger hon. 
Bibliotekets speciella profil är att man har många böcker om trädgårdsskötsel och 
heminredning. Denna avdelning är stor och har många praktverk. Husen som finns i området 
har stora trädgårdar så att detta är en viktig hyllsektion är kanske inte så konstigt.
Däremot finns det inte så många datorer. Man har 3 st men de används inte så ofta. Elena tror 
att det beror på att man har datorer och uppkoppling hemma, och sedan är det många äldre 
som kommer till biblioteket och de kan inte så mycket om datorer. 
Framför allt är det äldre som kommer till Linda Vista. Det finns en skola på gatan mitt emot 
och de använder sig en del av biblioteket. Men Elena skulle gärna se att det kom fler barn till 
biblioteket. Det är nog den enda nackdelen som hon ser. Att det är lite för få barn i området. 
Men hon tycker precis som Rosa på La Pintorecsa; styrkan är att man kan anpassa filialen efter
det område som man befinner sig i.

Barnavdelningen på Linda Vista

                                                                                                     Callin Palmesano och Elena Diarb              
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Fakta om filialerna

Allendale 
Öppettider må-to, lö 10-18, fr 14-18
Inryms i lokaler som tidigare var ett isoleringssjukhus. Byggdes om till  bibliotek 1951. 
Allendale ligger i ett område med god ekonomi. I närheten ligger flera skolor som använder sig
av biblioteket. Biblioteket har ingen specifik profil men har en stor programverksamhet för 
alla åldrar, detta trots att man inte har ett mötesrum, så som de flesta andra bibliotek har.

Hastings
Öppettider må-to 10-21, fr-lö 10-18, sö 13-17. 
Biblioteket invigdes 1959 men har sedan dess byggts ut. Biblioteket kom till då staden 
expanderade och nya bostadsområden kom till. Det ligger i ett område med god ekonomi, och 
är den största filialen, med de högsta cirkulationssiffrorna. Biblioteket har en teknikprofil, här 
finns laddstation för  e-böcker, film osv. Man har också en aktiv besökargrupp som på olika 
sätt är engagerade i bibliotekets programverksamhet. Nyligen så anlade man en 
fjärilsträdgård.

Hill Avenue
Öppettider må-to, lö 10-18, fr 10-14.
Hill Avenue är det äldsta biblioteket i Pasadena. 1925 var byggnaden klar och räknas idag till 
stadens kulturarv. Biblioteket ligger nära Pasadena city college, området har också många 
affärer och restauranger. Området är ett medelklassområde. Bibliotekets profil är att man har 
mycket media på olika asiatiska språk, mandarin, japanska, koreanska och vietnamesiska. 

La Pintoresca
Öppettider må-lö 9-18. Biblioteket ligger inrymt i ett fd hotell från 30-talet. La Pintoresca 
ligger i ett av de tuffare socioekonomiska  områdena i Pasadena. Profilen som biblioteket har 
är dels att man har mycket media på spanska, men också att man arbetar mycket med 
områdesarbete.

Lamanda park
Öppettider må-to,lö 10-18, fr 14-18.
 Biblioteket som finns idag öppnades 1967 och ligger i ett medelklassområde. Men det har 
funnits en filial i området sedan 1922.  Bibliotekets profil är framför allt att man har en 
avdelning för synskadade, man har även personal som kan teckenspråk och man anordnar 
grupper där man lär ut läppläsning mm.

Linda Vista
Öppettider må-to, lö 10-18, fr 10-14.
Biblioteket öppnades 1956 men det har bedrivits biblioteksverksamhet sedan 1914 i området.
Verksamheten bedrevs då av en sammanslutning av boende, denna sammanslutning finns 
fortfarande och är väldigt aktiva. Linda Vista ligger i ett område med mycket god ekonomi. 
Bibliotekets profil är att man har mycket media om trädgårdsskötsel, inredning mm.

San Rafael
Öppettider må-to, lö 10-18, fr 10-14.
Biblioteket öppnade 1957 och ligger i ett område med mycket god ekonomi. Biblioteks profil 
är bl.a. att man har media på spanska, och att man anordnar spanska konversations-grupper. 
Man har också mycket program för barn.
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Santa Catalina
Öppettider må-to, lö 10-18, fr 14-18.
Det har funnits en filial i området sedan 1913 och det är den äldsta filialen i Pasadenas 
biblioteksorganisation.  I de lokaler som biblioteket  finns i idag blev klara 1930 och ligger 
utmed en av de stora boulevarderna i Pasadena.  Biblioteket ligger i en av mest mixade 
områdena och den socioekonomiska situationen är väldigt olika beroende på vilken sida av 
gatan man bor. Besökarna på biblioteket speglar denna mix. Bibliotekets profil är att man har 
en stor samling av litteratur på armeniska.

Villa park
Öppettider må-fr 10-18, lö 9-13.
Biblioteket ligger i ett community center. Där finns bl.a. simbassäng, medborgarkontor osv. 
Sedan 1990 har man funnits i anläggningen och 1992 öppnade man på heltid. Biblioteket 
ligger i ett av de mer utsatta socioekonomiska områdena i Pasadena. Profil är att man har 
mycket media på spanska och att man har grupper för äldre som lär sig att använda dator och 
internet.

Under mina besök på filialerna träffade jag en mängd olika personal, någon gång träffade jag 
samma person på två olika filialer. I Pasadena har man organiserat sig som så att man jobbar i 
par, dvs. två filialer hör ihop. Allendale och Hill hör tex ihop. Det innebär att man delar på en 
del personal och klarar på så sätt att bemanna. Fredagar delar man t.ex. på, man arbetar 
förmiddagen på den ena filialen och eftermiddagen på den andra. För inte så länge sedan 
gjorde man en omorganisation, och många i personalen hade flyttats runt. 
De olika filialerna är på ett sätt väldigt självständiga, men på ett sätt är de väldigt beroende av 
HB. Budgeten som varje filial disponerar är mest till för att göra program och aktiviteter.  Den 
stora delen av budgeten styrs från HB. Det finns en ledningsgrupp för filialerna som träffas 
varje eller varannan vecka. Där bestämmer man t.ex. över mediainköp osv. 
Med ett lånekort så kan man låna på vilket bibliotek som helst, man kan också beställa böcker 
från de övriga biblioteken, lämna tillbaka var som helst osv. Fler och fler har också börjat att 
beställa via webben och hämtar upp på det bibliotek som ligger närmast.
Pasadena har ett samarbete med Glendale som är den stad som gränsar till Pasadena. De som 
har lånekort i Pasadena har tillgång till hela Glendales bestånd och vice versa.
Allt detta är gratis för låntagarna, däremot kostar det om man inte lämnar tillbaka i tid. 

”We are the PPL”
När jag var inne på biblioteket på Pasadenas hemsida första gången var det projektet ”We are 
the PPL” som fångade mitt intresse. Ett berättarprojekt där Pasadenaborna bjöds in att delta. 
Som jag såg det var det en intressant mix av bibliotek och museum. Dock med den skillnaden 
att man samlade in berättelser istället för föremål, foton osv.  Detta var en av de saker som jag 
ville titta närmre på. Jag träffar Shauna Redmont ansvarig för projektet. Vi sitter i caféet på HB 
och samtalar om projektet.
För några år sedan fick Sahuan möjligheten att vara med i ett ledarskapsprogram som hålls av 
California State Library. Programmet kallas Eureka och är till för att utveckla biblioteks-
verksamhet och bibliotekspersonal i Kalifornien . Bla skulle de träna på att söka pengar, några 
av de viktiga nyckelorden var då community och storytelling. I USA finns ett projekt som kallas 
Story corps, där vanliga amerikaner kan dela med sig av sina historier och livsöden. Dessa 
läggs sedan ut på nätet. 2003 sattes den första boxen upp där man kunde spela in sin 
berättelse i New York på Grand central terminal och sedan dess har det vuxit och finns nu i  
nästan alla stater. 
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Drygt  45 000 berättelser finns inspelade och över 80 000 amerikaner har deltagit. Story 
Corps har blivit en jättesuccé.
 Detta var något som Shauna sneglade på när hon startade projektet ”We are the PPL”. För 
henne var det viktigt att nå de Pasadenabor som inte så ofta kommer till tals.
-” Pasadena är känt för Rose bowl, Rose parade och sina olika högskolor osv, och det är oftast 
detta som visas upp och nämns när man ska beskriva staden. Men det finns mängder med 
andra företeelser och människor som inte märks men är lika viktiga. Det var detta som jag 
ville visa på.” säger hon.
 Under projektet samarbetade hon med Pasadena museum och berättelserna finns nu på 
museet. Totalt blev det 3 st berättelser och en av dessa ligger kvar på hemsidan för biblioteket.
Detta var ett projekt som pågick under 2012-2013  och just nu arbetar hon inte med projektet,
det är vilande,däremot ser hon att det finns mycket potential att utveckla bl.a. genom 
Facebook och webben. Idag är hennes roll att utveckla bibliotekets verksamhet på webb och 
på sociala medier. 
En viktig sak med berättarprojektet är vem som sedan ”äger” berättelserna. Det var viktigt att 
säkerställa att det var ok att lägga ut dem på nätet och att de sedan sparades på museet. 

Teen-volunteers
På alla bibliotek i Pasadena finns det ungdomar som gör volontärstjänst. De gör detta under 
sin high school tid, 160 timmar utslaget på 4 år,  och man kan välja mellan olika kommunala 
verksamheter. Tanken bakom är att unga människor på så sätt ska få känsla för sin stad eller 
sitt område, och det ger erfarenhet som kan vara bra när man söker arbete.
På biblioteken i Pasadena har de ca 60 st ungdomar som varje år gör volontärtjänst. Jane Gov 
är den som ansvarar för detta. Jag träffar Jane och samtalar med henne om hennes arbete med 
ungdomsvolontärerna. Hon är ungdomsbibliotikarie på HB och detta är en del i hennes tjänst. 
Att ta hand om volontärerna tar  mycket av hennes tid, och hon får jobba en del med att peppa.
-”Det finns de som är väldigt motiverade men också de som inte tycker att det är fullt så kul. 
De 160 timmarna får de själva fördela över sina high-school år och för en del kan det bli 
bråttom att hinna med detta på slutet av sin skolgång. Under sommaren är det många som 
passar på att göra undan sina timmar” säger hon.
Volontärerna hjälper till med att sätta upp böcker, med olika aktiviteter, pyssel osv. Men man 
kan också vara en ”teenadviser”, till detta blir man handplockad och de brukar träffas ungefär 
1 gång/månad. Med dessa ungdomar jobbar Jane lite extra. De läser böcker och skriver 
recensioner som sedan läggs ut på hemsidan. De kan även vara med och bestämma  över 
böcker som ska köpas in osv.
Under sommaren har man ett sommarläsningsprojekt på alla bibliotek, ”Paws of reading”. 
Detta har volontärerna  varit med och utformat. 
Jane tror att det är bra för biblioteket och läsfrämjande att man kan vara volontär på bibliotek.
-”Det kan skapa lust att läsa, men framför allt så skapar det känsla för att biblioteket är allas 
egendom och att det är till för alla medborgare. Att som ung få vara med och påverka hur 
biblioteket ser ut är bra, det gör också att unga vill komma hit” säger hon.

Summering
Från början hade jag tänkt att vara en vecka i Pasadena nu blev det två istället och tur var nog 
det. Från början hade jag tänkt att jag skull ta mig runt med buss. Det fanns buss som gick, 
ART= Area rapid transport, men jag lyckades aldrig räkna ut hur tidtabellen fungerade. I 
stället tog jag den buss, Metro,  som gick utmed Colorado boulevard mellan varven och gick 
sedan till den filial som jag skulle besöka. Någon gång kunde jag även ta tåget, Metrolink och 
sedan gå.  Det blev många mil under min vistelse, men det var ett bra sätt att ”vegetera”  mina 
intryck. 
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Har jag då fått svar på mina frågor? 
- Filosofin bakom deras organisation, en filial på gångavstånd för alla medborgare, samt de 
olika profilerna.
Jag tycker att de har en stark organisation med sina olika filialer och sitt HB, framför allt så har
de generösa öppettider och det märks verkligen att biblioteket är till för besökarna, och de 
lever i symbios med det område som de ligger i. Överallt möter jag stolta medarbetare som är 
engagerade och kunniga. Många gånger får jag också höra att det är viktigt att komma ihåg att 
detta är ett ”public library”, dvs det tillhör allmänheten, att man är där för att tjäna 
allmänheten. Jag gillar verkligen att man har mötesrum på nästan alla filialer och de är till för 
de boende i området. Det är bara att boka in sig, och det kostar ingen om det är ett öppet 
arrangemang.
-Är berättarprojektet ”We are the PPL” något för oss att utveckla?
Jag tycker att detta är ett intressant projekt och tror att det skulle kunna vara något för oss att 
utveckla. Shauna som jag träffade arbetar inte med projektet nu, men berättade om Story 
Corps som varit det som inspirerat henne, och jag tror att det här kan finnas något för oss att 
titta mer på. Just att låta andra röster få komma fram är viktigt. I höst kommer ”Vi är romer” 
som vandringsutställning till oss i Falköping. Förhoppningsvis så kan vi i och med detta börja 
hitta former för att utveckla konceptet.
-Hur arbetar de med lokalsamhället och vad kan vi lära oss av det? 
Jag tycker att de var väldigt duktiga på att arbeta med lokalsamhället, och jag upplevde att det 
var väldigt korta vägar mellan besökare och verksamhet, man hade också många olika 
kompetenser tex vad gäller språk eller kunskaper att söka pengar osv. Man var snabb att ställa
om i sin verksamhet då det skedde förändringar i området, tex om det flyttade in många som 
pratade mandarin ordnar man med sagostunder på mandarin osv. Det gäller att vara flexibel 
om man ska vara en viktig faktor i områdesarbete. Hos oss kan det många gånger finnas ett 
visst avstånd mellan besökare och verksamhet. Detta kan kanske vara en hämsko för oss som 
ibland är lite tröga i vårt kommunala arbete. Samtidigt kan jag känna att det ibland är bra att 
det finns en viss distans, och att man arbetar efter uppsatta mål osv så som vi oftast gör. Vi vill 
ju inte hamna i en situation där en röststark grupp bestämmer vår verksamhet och inriktning.
-Kan vi hitta bra kombinationer mellan filialer, lokalsamhället (civilsamhället) och tex 
berättarprojektet?
Helt klart så borde vi kunna utveckla detta mer hos oss. Vi har några starka filialer som finns 
ute på landsbygden. Vi borde kunna utveckla olika former av berättarprojekt med tex 
hembygdsföreningar osv. Men vi skulle även behöva utveckla saker ihop med barn och unga, 
helt nyinflyttade. När blir man en del i Falköpings gemensamma historia vore tex ett mycket 
intressant ämne att undersöka ihop med invånarna i kommunen.
I slutet av min vistelse träffar jag Jennifer Addington igen. Vi går igenom mina besök och mina 
intryck. Vi pratar en del om likheter och olikheter.  Den största skillnaden är kanske just att 
man arbetar mycket direkt med sina besökare. ”Bibliotekets vänner” är en kraft att räkna med,
och man får mycket hjälp av dem,  men de kan också göra det svårt att få till förändringar. 
Många vill att biblioteken ska vara som de alltid har varit, och vill inte att något ska förändras. 
Det gäller att hitta balansen. En annan skillnad som jag tycker mig se är att de har en helt 
annan personaltäthet. Överhuvudtaget upplever jag att det finns mer personal vart man än 
kommer i USA, på museer, i affärer, på restauranger osv. 
Vi pratar också om att det skulle vara intressant att göra något tillsammans i framtiden och vi 
bestämmer att hålla kontakt för att kanske kunna fortsätta med någon form av samarbete. 
Patrons då. Kan det finnas skillnader i förhållningssätt utifrån ett ord. Jo det tror jag fullt och 
fast. Ordet kund är ett ord som smugit sig in i svensk kommunal förvaltning och det är stor 
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skillnad att betrakta sina besökare i verksamheten som kunder respektive brukare respektive 
låntagare osv. Det säger ganska mycket om hur svensk kommunal verksamhet har förändrats. 
Kund är nog ett ord som många som arbetar på bibliotek har svårt att använda sig av.  Att 
sedan ta steget och jämföra det med patrons i form av beskyddare tex är väsensskilt.

Tack!
Jag vill tacka all personal inom biblioteksorganisationen i Pasadena som tagit emot mig, visat 
runt och besvarat alla mina frågor. Särskilt tack till Jennifer Addington som hjälpte mig att 
organisera mina besök.
Jag vill också tacka Svensk biblioteksförening som genom stöd  gjorde denna resa möjlig för 
mig.

Källor
- Intervjuer och samtal med personal inom biblioteksorganistationen i Pasadena.
Huvudbiblioteket – Jennifer Addington, Jane Gov och Shauna Redmond
Park Villa filialen – Jonathan Estrada
Hastings filialen – Diana Walker
Hill Avenue filialen – Ruzanna Mergaryan, Robert Bland och Anne Mellow
Lamanda Park filialen – Cherie Johnston, Dana Crisp och Eric Berggren
La Pintoresca – Rosa Cesaretti, Lupita Bazajab och Alex Rubio
Linda Vista filialen – Elena Diarbase och Callin Palmesano
Allendale filialen – Ruzanna Mergaryan, Joy Shulman och Terri Cannon
San Rafael – Zyrel Rojo, Lauri Goldberg och Wendy Shore
Santa Catalina – Robin Reidy, Helda Khajerian och Ben Smith

- City of Pasadenas hemsidan
http://www.cityofpasadena.net/

- Portrait of a Libray – Inside Pasadena´s public libraries, 2006

- You tube klipp med Diane Walker – My library.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=sEaWMYvfrxc#t=67

- Hemsida för Story corps
http://storycorps.org

- Hemsida för Eureka! Leadership programverksamhet
http://eurekaleadership.org/
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