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Biblioteksbesök i och runt Sydney och Melbourne.  
”Good librarians like people, use data and know about books.” 

 
Mitt första besök på den Australienska kontinenten började med en 
treveckors rundresa. Jag anlände till ett juldekorerat Perth och den 
ljuvliga hamnstaden Fremantle. Det var skön sommarvärme både i 
luften och i vattnet. Rundresan gick efter några dagar vidare till 
Adeleide, längs Great Ocean Road till Mount Gambier, vidare till 
Melbourne, Cairns, Ayers Rocks och Sydney. Detta var en nyttig 
introduktion till landet och en möjlighet att se några olika områden på 
denna vidsträckta kontinent. 
 
Jag besökte sedan runt 15 olika stora och små bibliotek i Sydney och 
Melbourneområdena under en dryg veckas tid. Många kollegor visade 
runt och delade generöst med sig av sin tid, sina tankar och sina 
erfarenheter. 
 
Några av besöken var spontana medan de flesta var förberedda och 
kollegor tog emot och visade runt på sina respektive bibliotek. De 
dokument jag tagit del av finns förtecknade sist i rapporten. 
 
Spontanbesök: 
 

1. Costums house, Sydney 
 
Biblioteket ligger i en byggnad i 
sandsten från 1885, huset ligger på 
den plats där tullhuset tidigare legat. 
En fullständig renovering blev klar 
2005. Byggnaden innehåller bl. a ett 
bibliotek som har öppet sju dagar i 
veckan.  
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På entréplanet möter en röd disk samt 
en dagstidningsavdelning, Dagens 
Nyheter finns bland dagstidningarna. 
Vid dagstidningarna finns ett praktiskt 
"läsbord" som besökarna kan stå och 
läsa vid. Datorer finns i 
specialutformade röda möbler både 
här och på plan två. Datorerna för 
Internet är upptagna men de som 
endast kan användas för katalogen 
används inte vid mitt besök. 
Biblioteket erbjuder gratis wi-fi vilket 
är uppskattat av besökarna. I golvet 
finns en karta över centrala Sydney 
infogad och den lockar till sig många 
besökares uppmärksamhet. Vid mitt 
besök finns även en "Idea Lounge. 
Shaping the Quay". Här vilar många 
trötta besökare i bekväma stolar. 

 
På plan två och tre finns bibliotekets 
samlingar samt ett läsrum. På plan två är 
en bemannad disk i samma röda utformning som på plan ett, 
motsvarande disk på plan tre är obemannad. På plan tre finns ett stort 
läsrum samt några specialutrustade datorer, här arbetar några besökare. 
 
Biblioteket fungera som en lugn oas för besökare i det livliga 
hamnområdet för både Sydneybor och turister. Självbetjäning för utlån 
finns. Det är gratis att låna för innevånare från NSW för övriga kostar 
det 15 dollar, hemlösa/asylsökande får låna med restriktioner om då 
deltar i något "program". Dessa regler är generella för Sydneys alla 
folkbibliotek. 
 

2. Express Library, Sydney 
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Biblioteket ligger på plan 1 i Stadshuset och är flitigt utnyttjat för att 
återlämna böcker och hämta reserverat material. Det finns även 
dagstidningar och några veckotidningar att läsa i ett utrymme där det 
finns sittplatser både vid studiebord och i bekvämare fåtöljer. 
Bemanningen består av en person vid en avsides disk. 
 
Närmste grannar är funktioner som cykelgarage och café. Detta verkar 
vara en uppskattad och väl fungerande snabbservice. 
 

3. State library Victoria, Melbourne 
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Biblioteksbyggnaden är klassisk från 1854. Den stora läsesalen är 
åttkantig med en kupol som tillfogades 1913. Flera mindre läsesalar 
finns liksom utställningar av tavlor 
och statyer, det finns också utrymme 
för tillfälliga utställningar. Ett speciellt 
rum för schacklitteratur med 
schackspel både på bräde och i datorn 
ryms också i denna gigantiska 
byggnad. Det är välbesatt överallt i 
läsesalarna. 
På en innergård finns en liten hörna 
för barn, Play Pod, och en hylla för 
unga vuxna. I barnhörnan påpekas det 
att barnen inte får lämnas ensamma. 
 
I kvarteret ligger både 
studentbostadshus och ett tekniskt 
universitet som bl. a utbildar 
bibliotekarier. 
 

4. Melbourne City library. 
 
Biblioteket ligger mitt i city i ett ombyggt 
varuhus som delas med CAE (Center for 
Adults education) och ett populärt café. 
Här är det mycket folk, fullt i tysta läsrum, 
datorlabb och överallt (utom möjligen på 
den lilla barnavdelningen, men mitt besök 
infaller ca 17.30).  Biblioteket ligger på två 
plan med första planet även det med en 
mindre nivåskillnad. De gamla stora 
diskarna är utbytta mot samma tvådelade 
mindre som finns på det nya biblioteket i 
Dockland. Böcker finns på några av 

invandrarspråken som mandarin, vietnamesiska, koreanska m.fl.  
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Detta är ett av Australiens mest välbesökta bibliotek enligt uppgift.  
 
Bokade besök: 
 

1. Surrey Hill, Sydney. Kathy Tritsaris, Team Leader - Surry Hills 
Library Culture & Creativity 

 

                     
Detta är ett fem år gammalt miljövänligt byggt bibliotek på 
källarvåning och entréplan i ett hus som rymmer andra kommunala 
institutioner på plan 2. Man har gemensamt lunchrum. Samarbete 
förekommer då och då t ex kring uteaktiviteter under Surry Hill 
festivalen. 
 
Just när jag gör på besök startar Sydney festival och där ska Kathy 
tillsammans med teamledaren för granbiblioteket Waterloo ha ett 
gräsmattebibliotek s.k. lawn library. Hon tycker det är viktigt med 
aktiviter utanför huset för att locka nya användare. Nyinskrivna 
låntagare räknas vid aktiviteterna och man facebookar och fotar flitigt 
för att visa vad som sker. 
 
Kathy har varit 6 månader i Surry Hill, det är en omorganisation som 
pågår då en del teamledaren får nya ansvarsområden. Det finns mycket 
att göra men tyvärr är biblioteket inte så flexibelt.  
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Samlingarna ingår i ett flytande bestånd. Får man för mycket 
återlämnat på sitt bibliotek försöker man ringa någon kollega och 
skicka iväg böcker men idag försöker Kathy hålla emot och inte få 
böcker som ingen vill låna. Hur man skyltar, gör läslistor osv för att 
aktivera beståndet är ämnen som tas upp på de regelbundna samtalen 
med medarbetarna. Det finns också ett hjälpmedel som heter 
Collection HQ som i framtiden ska underlätta analysen av beståndet. 
(programmet visar sig användas på andra bibliotek och fungera bra) 
 
Enda utländska språket som köps in är ryska, övrigt som efterfrågas 
lånas från nationalbiblioteket. 
 
Barnavdelningen är liten och det är svårt att utvidga just nu. Många av 
de 15 000 inv. är barnfamiljer. 

 
Innan för bibliotekets entré finns ett 
utrymme med katalogdatorer som ska 
minskas och här ska en 3D skrivare 
placeras, målet är ett s.k. maker space, 
tänk en Apple Store säger Kathy när 
hon beskriver sin vision för området. 
 
Till sin hjälp har ledarna en Quality 
standard som har utarbetats 

tillsammans med medarbetarna och som används regelbundet på 
personalmöten för att säkra kvalitén på det man gör. 
 
Biblioteket har sju tjänster men alla är inte besatta fullt ut och endast 
teamledaren och en halvtid är utbildade bibliotekarier. 
 

2. Bankstown, Robyn Owens, Coordinator Library Services, 
Bankstown Library & Knowledge Centre 
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I Bankstown får alla lånekort gratis oberoende av var man bor. (Så lär 
det vara i de flesta kommuner, undantaget Sydney som endast är gratis 
för de egna innevånarna.) Bankstown har drygt 180 000 inv. De största 
språkgrupperna är vietnamesiska, kinesiska/mandarin, arabiska, 
makedoniska, grekiska och italienska. Området har varit befolkat sedan 
1795 men blev stad först 1980 och då var drottning Elisabeth på besök 
för att fira. 1946 öppnades det första barnbiblioteket och 1956 Central 
Library. 
 
Nuvarande bibliotek på ca 6 000 kvm invigdes i april 2014 och kallas 
fr.o.m. då Library and Knowledge Centre. Robyn som besökt Malmö 
på1980-talet påpekar att arkitekten påverkats av Henning Larsen vilket 
syns i interiören t ex har Malmös Reol sin motsvarighet i huset. 
I entrén till biblioteket som är 
sammanbyggt med teater och andra 
lokaler som kan hyras, finns en 
servering, den är tyvärr 
sommarstängd. Det är första 
sommaren så kanske kan 
besöksstatistiken visa att den inte 
bör vara stängd så länge nästa år. 
Det nya biblioteket kom till efter 
en brand i kommunhuset 1997. 60 
% av trädetaljerna i huset är 
återanvändning från det gamla huset som rengjorts. Även delar av 
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huset kunde renoveras och utgör en del av byggnaden som fint fogats 
samman med den nya arkitekturen. Belysningen är bra i hela 
biblioteket och man har tänkt mycket på miljön. Ljudisoleringen mot 
vägen utanför fungerar, ingen trafik hörs in. 
 
Alla medier finns på öppen hylla, inga magasin. 
 
RFID finns i böckerna vilket gör att återlämningen utifrån fungerar bra 
och där kan flera böcker lämnas samtidigt. Detta underlättar eftersom 
återlämningen i entrén bara kan ta en bok i taget. Sorteringen är 
minimal, fyra positioner och en "slask". Det är de två största filialerna 

som sorteras ifrån samt övriga filialer och 
HB. På disken innanför entrén finns tre 
självutlåningsautomater och en manuell 
arbetsplats. 
 
I entrén står också personal i entimmaspass 
med ipad i famnen för att fånga upp 
rådvilla besökare. Detta är de två personal 
som bemannar på entréplanet förutom 
personal på barnavdelningen. 
 
Tidningar och tidskrifter, nya böcker och 
skönlitteratur finns här. Robyn påpekar att 
man flyttat om en del eftersom besökarna 
bar omkring möbler och då såg man hur 

det var mer praktiskt att möblera. I denna del av biblioteket har flera 
hyllor hjul. Planen är att program i framtiden ska kunna genomföras 
här, det första kommer nu i vår. Teknisk utrustning för filmvisning, 
power point osv. finns installerad. Library Press display finns och har 
fått en egen broschyr i origamivikning.  
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Barnbiblioteket har en fin utegård 
med solskydd i form av segel. Här 
har över hundra barn samlats för 
aktiviteter.  
 
På plan två finns bemanning i det 
s.k. Knowledge center, en stor 
avdelning med datorer är placerad 
separat och utanför en öppen 
studiesal. På plan tre finns 

ytterligare en avdelning med teknisk utrustning och en 
bemanningspunkt. På plan 3 finns även referensavdelning och 
lokalhistoria men ingen speciell bemanning. I lokalsamlingen har man 
regelbundna kurstillfällen på olika teman. 
 
Man arbetar mycket med marknadsföring. Det finns en informativ 

vägg redan i entrén och här har redan 
en fyraårsplan utarbetats kring vilka 
teman som ska komma. Just nu är det 
historik kring branden och 
biblioteket, allt hämtat ur 
lokalsamlingen. Det finns dessutom 
en digital presentation av bibliotekets 
verksamhet som (samma information 
finns på alla filialerna). Utanpå huset 
finns en stor vepa som informerar om 

att biblioteket finns här, Robyn hade redan på det gamla biblioteket 
som låg i närheten velat ha en vepa med inte lyckats. 
Det finns formulär för att lämna synpunkter både på papper och på 
hemsidan. I entréområdet finns en touchskylt med information, 
kartor/vägvisning, FAQ, evenemangskalender från hemsidan mm.  
Det finns IT-undervisning och datorklubb osv. Förutom boken-
kommer finns möjlighet att en gång i månaden få åka buss till 
biblioteket för att delta i en träff. 
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Flytten till det nya biblioteket har inneburit stora förändringar för 
personalen. De sitter nu i ett gemensamt arbetsrum, 40 personer 
arbetar på HB och totalt har man 67 tjänster.  
 
Robyn arbetar mycket för att göra tydligt för sin ledning hur 
biblioteksverksamheten utvecklas i de nya lokalerna. Hon gör diagram 
och presentationer för att redovisa uppåt i organisationen hur positiv 
utvecklingen ser ut. 
 

3. Willoughby, Chatswood library, Michele Burton Library & 
Community Learning Services Manager 

                   
Staden Willoughby är 150 år gammal. 
Biblioteket flyttade in i sina nuvarande lokaler för tre år sedan, de 
ligger på nedervåningen i ett stort komplex med teater och konsertsal i 
centrum av det blomstrande Chatswood. Stad ligger ca 30 minuter med 
tåg norr om Sydneys centrum. Det bor ca 69 000 personer i 
Chatswood, man har ca 75 000 lånekort, många arbetar här och 
använder biblioteket.  
 
Det finns inget bra sätt att skylta biblioteket utifrån men role-ups 
används flitigt både i entrén och inne i biblioteket. En bättre skyltvägg 
precis utanför entrén på nedervåningen ska ersätta de förvaringsskåp 
som finns där och som inte fungerar. På taket finns en jättestor digital 
skärm där även biblioteket kan få med information, just nu är det en 
kampanj för att anmäla sig till det digitala nyhetsbrevet. 
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Det finns fler böcker framme nu än i det gamla biblioteket, det finns 
också ett mindre magasin. Biblioteket är på ca 5 000 kvm i ett plan och 
bemannas endast med tre personer. Det finns fem olika rum att hyra 
under bibliotekets öppettider, detta ger en inkomst. 
 
39 % av befolkningen är födda utomlands, största grupperna är 
kineser, japaner och koreaner. Det finns samlingar med böcker på 12 
olika språk. I katalogen finns ett specialprogram som gör att det även 
går att söka på kinesiska. Vi funderar över om detta skulle gå att 
använda för t ex arabiska tillsammans med Malmös Sierra-katalog?  
 
Vid skyltning och vägvisning tänker man 
på att alla inte behärskar engelska och 
använder bilder t ex på 
återlämningsluckorna som är placerade 
utanför biblioteket. Även färgkodade 
hyllor finns på vissa ställen. 
 
På barnavdelningen finns ett sagoträd, 
det är ett typiskt australiensiskt träd, ett 
Scribbily Gum Tree. Det är populärt att 
sitta trädet liksom att kryper på mattan 
framför, det är många 
farmödrar/mormödrar som är 
barnvakter till barnbarnen. 
 
Biblioteket har ca 150 boken - kommer 
låntagare, men ingen speciell samling 
böcker utan de får låna av samma böcker 
som alla andra. Bokklubbs-kit med tio 
böcker, information och frågor som passar till och om möjligt även en 
DVD finns. Detta är populärt både på filialer och HB. 
 
Mitt i biblioteket finns ett bord med både sitt och ståplatser där e-
material skyltas med div flyers. Michele är missnöjd med den gigantiska 
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infodisken men den var redan beställd när hon anställdes. Den finns 
nära datorrummet så det är många frågor som rör datorerna och olika 
program. 
 
Det är självutlåningsstationer som gäller 
och även en tillsats för att ta bort 
stöldskyddsmärka på DVD, den är från 
3M! Nyss har även möjligheten att själv 
fylla på pengar på sitt kort för kopiering 
införts.  
 
Alla skyltmontrar är försedda med hjul, 
det finns även en yta för program där borden har 
hjul, ca 130 personer kan sitta och ett 40-tal få 
ståplats där. Väggen pryds av affischerna till 
författaraftnarna med originalsignering av respektive 
författare. 
 
Lokalsamlingen är fint skyltad och välordnad, exempelvis med små 
kort som visar innehåll i liggfolianter. 
 

4. State Library, NSW, Sydney Vici McDonald, Director library 
services och Mylee Joseph, Consultant Public Library Services 
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Biblioteket består av två byggnader en äldre och en nyare. Samlingarna 
är omfattande och de äldsta i Australien, man jämför sig med t ex 
British Library! Läsesalar och studieplatser är ljusa och fina. Av de 
väldiga samlingarna finns inte ens en procent på öppna hyllor och 
inget kan lånas med hem. Personalen består av ca 350 personer. 
 
Pedagogiska program och utställningar genomförs regelbundet för att 
visa allt samlingarna rymmer. Just nu är dels första världskriget ett 
tema och dels i ett annat rum en retrospektiv utställning om en känd 
barnboksförfattare. Det är första gången man gör en utställning 
speciellt riktad till barn. Det har slagit väl ut.   

 
 
 
 
 
 
 
 
      

State Library i Sydney är uppdelat på sex avdelningar, en av dem ger 
service till de 102 folkbiblioteken och 8 regionbiblioteken. Det kan 
gälla forskning om hur man bäst ökar läskunnigheten hos barn, IT 
frågor, service till mångkulturella samhällen osv. 
Man ger också ut standarder, rapporter och riktlinjer t ex kring 
biblioteksbyggnader och kring verksamheten i allmänhet. 
Verksamhetsstöd delas ut mm. 
 
Några av de program som fått stöd vill Mylee speciellt framhålla: 

- Inom Early Worlds har man arbetat med ”läskunnighet” för små 
barn. Ett effektivt grepp var att expertis på tidig barndom och 
talterapi sammanfördes med barnbibliotekarier. Detta gav 
bibliotekspersonalen ökade kunskaper och färdigheter. 
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 The Early Words http://www.earlywords.info/ program ran for several years in the 
western Sydney area.  They created a lot of tip sheets and information for parents in nine 
community languages, as well as English; Arabic, Chinese, Dari, Hindi, Korean, Tamil, 
Turkish, Urdu and Vietnamese.  The tip sheets are all available for free 
download http://www.earlywords.info/tips.html 
Early Words tool kit (a free online course aimed at 
parents) http://earlywords.info/toolkit/ is only in English and the videos are also in 
English http://www.earlywords.info/early_words_videos.html 
 

- MR JIM, dvs Dr James Thomas som är baserad i USA har besökt 
Australien och i State Library of NSW´s regi hållit kurser för 
bibliotekspersona för barn 0-3 år. Han har också ett speciellt 
program för pappor ” man in the moon”. 
e-post: earlyliteracyworkshops@live.com.  Det finns flera 
gratisresurser på nätet: 
 

Thomas, J. (2012, June) Man in the moon for male caregivers. IFLA Libraries for 
Children and Young Adults Section Newsletter. (pages 24-29) 
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-
ya/newsletters/IFLAnewsletterJune2012.pdf 
 
Om det fanns pengar skulle Mylee vilja kunna samla digitaliserat 
lokalhistoriskt material på ett ställa så alla får enkel tillgång. Kartor är 
ett annat material hon nämner när jag frågar om framtidsvisioner. 
Biblioteket har rika kartsamlingar men de är svårtillgängliga nu. 
 
 

5. Ryde library,  Jill Webb, Service Unit Manager, Library Services 
 

                     

http://www.earlywords.info/
http://www.earlywords.info/
http://www.earlywords.info/tips.html
http://earlywords.info/toolkit/
http://www.earlywords.info/early_words_videos.html
mailto:earlyliteracyworkshops@live.com
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/newsletters/IFLAnewsletterJune2012.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/newsletters/IFLAnewsletterJune2012.pdf
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Biblioteket öppnade 2011 och ligger i anslutning till ett stort 
köpcenter. Jill hade bra samarbete med arkitekten under byggtiden. 
Färgerna är fräscha i orange och limegrönt. Biblioteket är på 2000 kvm 

och har ca 1100 besökare per dag. 
En genomgående kantig form 
används för hyllor, diskar och ett 
arbetsrum för cirkulation som 
ligger centralt och har 
rektangulära smala fönster så man 
därifrån kan se om hjälp behövs 
ute i biblioteket. 
 
Det finns en samling på ca 60 000 

medier. Det gallrades inför flytten och man hade pengar att köpa nytt 
för. Det är barnböcker, DVD och skönlitteratur t ex snabblån man 
satsar på. Ref litteraturen har gallrats och få nya referensböcker köps. 
Då lokalkostnader är hög i köpcentret finns det ett mindre magasin på 
ett av de fem filialbiblioteket. 
 
Materialet är placerat i olika teman med 
enkel färgkodning av etiketterna med 
Deweynummer. Alla hyllor är på hjul 
vilket ger stor flexibilitet. Detta är ett 
"rekreationsbibliotek" säger Jill. Ett 
exempel på tema är paranormala = 
vampyrböcker. Man har jobbat med 
marknadsföring av e-böcker på olika sätt t 
ex flyers, reklam på skärmar osv bäst 
fungerar länkar i e-nyhetsbrevet. 
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Barnhörnan är liten men det finns bra 
förvaring bakom färgglada skjutdörrar 

som också döljer en diskbänk i två höjder. Det finns en dator med 
touchskärm och ritprogram som ersättning för "svarta tavlan". 
 
Lokalsamlingen har funktionella förvaringsskåp för mikrofilmer, 
hängmappar och kartor. Utgångspunkten är att allt finns tillgängligt i 
katalogen och på öppen hylla, endast det värdefullaste finns i låsta 
skåp. Arbetsplatsen för bibliotekarien som ansvarar för samlingen är i 
anslutning till denna och "halvpublikt" dvs. ett öppet arbetsrum.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olika programaktiviteter genomförs t ex används flygeln för musik och 
morgontestunder varje månad, vissa program har en avgift (kan vara 
att man får betala för kaffe/te), även vissa skollovsprogram har 
avgiftsbelagts. 



17 
 

 
Libraries for Ryde "Our future is an open Book" 2014-2024.  
 

     
Strategin Ryde arbetar efter har personalen arbetat fram tillsammans 
och känner ägarskap till. Den utgår från fyra bibliotekstyper: 
huvudbiblioteket, filialbibliotek, närbibliotek och expressbibliotek. 
Ryde är ett trevligt och inbjudande bibliotek. Det är god stämning 
bland personalen. 
 
6, 7, 8 och 9 Geelong Regional Library Cooperation 
Geelong library Kaz Paton, Manager Arts & Culture Department 
Pattie Manolis, CEO of the Geelong Regional Library Cooperation 
 
Geelong med ca 180 000 invånare och är den andra största staden i 
delstaten Victoria. Staden har både ett lantligt och industriellt förflutet. 
I dag är arbetslösheten ca 8 %.  
 
Jag besökte tre filialbibliotek: Bannockburn, Belmont och Waurn 
Ponds. De första två från 2011 resp. 2012 det tredje biblioteket är äldre 
men renoverat 2010. Alla är integrerade med medborgarservice och har 
rum som kan hyras/lånas för arrangemang. Samtliga barnavdelningar 
har väl inhängande uterum men själva barnavdelningen inne har 
begränsad yta. 
 
Mycket service för filialerna sköts centralt så arbetsrummen är 
minimala. Flytande bestånd tillämpas på delar av samlingarna. För att 
det flytande beståndet ska fungera används ett analysverktyg (samma 
som Bankstown och som även Surry Hill ska börja med). Detta 
administreras också centralt och alla teamledarna uppmanas att gå 
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igenom listorna varje månad för att hålla beståndet aktuellt. Detta gör 
också att man kan se var böckerna behövs så de kan förflyttas till 
lämpligt bibliotek. Geelong har en cirkulationssiffra på 9,9! För att nå 
denna höga siffra köps olika format (e-böcker, ljudböcker, CD, DVD 
förutom vanliga böcker). Beståndet ska vara aktuellt, relevant och 
fokusera på det som intresserar Geelongborna. 
 
Waurn Ponds är det större bibliotek på 1000 kvm fördelade på två 
våningsplan, har drygt 30 000 medier och har öppet sju dagar i veckan. 

Antal besök 140 000 och antal lån 
245 000. Bibliotekets läge är bra 
med både badanläggning och 
köpcenter som grannar. Många 
familjer kommer på helgerna och 
sagostunderna är överfulla med 
upp mot 80 barn och headset 
måste användas. Fler tider ska 
erbjudas. Det stora intresset gör t 
ex att uterummet är för litet. 
 
 

 
Bannockburn är på 470 kvm, har 16 600 medier och har öppet tisdag 
till lördag. Antal besök ca 70 000 och antal lån 90 000.  
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Biblioteket är nytt och det finns en bra lösning för kontakten mellan 
sorteringsrummet och den publika delen, det är en 2/3-dels vägg. Det 
går alltså att se över men ger ända lugn i arbetsrummet. Teamledaren 
har tidigare haft en te-butik och hennes te-provningar i biblioteket är 
uppskattade. 
 
Belmont har ca 900 kvm, har drygt 50 000 medier och stängt på 
söndagar. Antal besök 280 000 och antal lån 435 000. 

 
Utsmyckningen framför biblioteket anknyter till 
ursprungsbefolkningen, aboriginerna, konst. 
 
Geelongs nya bibliotek öppnar i slutet av 2015 och kommer då att ingå 
i Geelong Library and Heritage Centre. Biblioteket blir på ca 6 000 
kvm med ca 100 000 medier. Byggnaden rymmer även arkiv och 
konsthall.  
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På entréplan blir det snabblån, reserverat material, tidningar/tidskrifter 
och kaffe samt sittplatser. Konsthallen har utrymmen här som kan bli 
bibliotekets om ca fem år då konsthallens ombyggnad är klar. På en 
balkong (mellanvåning) placeras skönlitteratur längs hela väggen och i 
slutet av balkongen blir det sittplatser. Bibliotekets färgskala är blå. 
 
På plan två placeras barn- och 
ungdomsavdelningen. I anslutning 
till barnavdelningen finns toaletter, 
mikrougn och vask. Här finns 
också en balkong. En fråga som 
oroar Patti är hur det kommer att 
fungera med barnvagnarna i hissen 
upp. 
 
På plan tre placeras facklitteratur. 
 
På plan fyra arkivet med compactushyllor där även biblioteket har 
magasinshyllor. Färgskalan här är orange/gul. 
 
Plan fem rymmer arrangemangsrum. En av salarna kan delas i två och 
det finns ett kök för catering. Här finns också en balkong mot havet. 
Färgskalan är röd på detta våningsplan är röd. 
 
Plan sex som är något mindre till ytan är personalutrymme. 
 
På alla plan är toaletter placerade vid hissar och trappor. En av de två 
hissarna är även transporthiss. 
 
Några dokument från Geelong: 
Reading the future next generation libraries library plan 2013-17. 
http://www.grlc.vic.gov.au/sites/default/files/pdfs/4657_GRL_Libra
ry_Plan_WEB.pdf 
 

http://www.grlc.vic.gov.au/sites/default/files/pdfs/4657_GRL_Library_Plan_WEB.pdf
http://www.grlc.vic.gov.au/sites/default/files/pdfs/4657_GRL_Library_Plan_WEB.pdf
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Connect with the World at your Library. Annual Report 2013-14, The 
Geelong Regional Library Corporation. 
http://www.grlc.vic.gov.au/sites/default/files/pdfs/4988_GRL_Ann
ual%20Report_2014_WEB.pdf 

 
10. Docklands, Melbourne Library Service, Linda Longley 

Library and Community Heritage, Team Leader 
 

            
 
Det pågår en spektakulär upprustning i Docklands, hela ytan är 200 ha 
och kommer att vara klart ca 2020. Det nya biblioteket invigdes våren 
2014 och ligger delvis över vattnet i ett miljövänligt byggt hus, 55 
meter långt, specialbyggt för att vara lätt nog att vara tre våningar högt. 
Biblioteket har en personal på 16 personer, detta är extra många 
eftersom man utvecklar, testar och programmerar mycket teknik.  
Bokbeståndet är på ca 60 000 volymer, alla nyinköpta under året före 
öppnandet. Det skyltas mycket med framsidan ut. Ämnen i klartext 
används på fackavdelningarna, på skönlitteraturen finns ryggmärkning 
men allt står i bokstavsordning.  
 
Entréplanet har ett litet kaffe, tidningar o tidskrifter. Det finns två 
touchskärmsbord för nyheter och elektroniska tidskrifter mm. Här 
finns också skönlitteratur och en barnavdelning.  Barnavdelningen har 
en del interaktiv teknik som datorer med ritprogram och en ”digital 
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matta”. Sittplatser är placerade längs fönstret mot vattnet. Mot 
gräsplanen bakom huset går tre dörrar att öppna från ett programrum. 
Rummet fungerar som sittplatser för besökarna när ingen aktivitet är 
inbokad. 
 
Linda poängterar att 
programverksamheten är viktig för att 
introducera biblioteket hos de boende i 
området. Nästa större program görs 
tillsammans med belgiska konsuln och det 
blir chokladprovning! 
 
På plan två finns facklitteratur, plats för 
mindre boksamtal mm och ett utrymme 
för utställningar utrustat med ljusbord 
med touchskärm, projektor i taket som 
kan projicera på golv och väggar, montrar 
och skärmväggar på hjul. På plan 2 finns 
också en informationsdisk. 
 
Plan 3 har en stor programsal med en foajé med cateringmöjligheter, 
en diskbänk mm. Det finns också några mindre rum som kan hyras ut. 
Avdelningarna för Konst- o musik samt lärcentrum och ett maker 
space där teknik prövas är placerade på plan 3. PC och Macdatorer 
med designprogram, spelkonsoler, utlåning av TV spel (inlåsta skivor 
som måste plockas fram), två 3D skrivare och div elektronik-kit. 
Dessutom en inspelningsstudio och två övningsrum med piano och 
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andra instrument. Avdelningen är bemannad och under terminerna har 
man workshops måndag - torsdag. 

 
The Terrace är ett spännande rum med 
konstgräsmatta och tak som kan 
öppnas när vädret tillåter. Tyvärr är de 
stora fönstren inte helt barnsäkra vilket 
gör Linda lite nervös. 
Bordtennisturneringar genomförs 
regelbundet. 

 
 

Personalen sitter i ett gemensamt större rum och ett kök med bord 
finns också. 
 
Docklands är ett fint bibliotek, med satsning på att testa ny teknik! 
 

11. Williamstown Library, Joanne Smith, Acting Manager, 
Learning Communities Hobson Bay City Council 

     
Arkitekturen är spektakulär och ska anknyta till områdets maritima 
karaktär med en bro över till Town Hall som liknar en båtbrygga, den 
är klädd med trä. En segelliknande väggkonstruktion skyddar för solen 
på ena yttersidan där det finns stora fönster finns. Andra långväggen är 
i granit med mindre fönster, detta ska anknyta till det gamla rådhusets 
arkitektur. 
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Biblioteket har ca 3000 kvm på två våningar, besöks av ca 17 000 pers/ 
månad och har ca 14 000 utlån. På Hobsons Bays fem bibliotek arbetar 
ca 80 personer men endast 14 arbetar heltid (bibliotekarier, personer 
med IT-kompetens och pedagoger). Området har en lång historia enl. 
uppgift var området påtänkt som huvudstad men här fanns för lite 
färskvatten. Båtbyggeri finns fortfarande. Gentrifiering pågår i 
Hobsons Bay och bostadspriserna 
ökar både på de små fina äldre 
husen och på de nya 
lyxlägenheterna. I många familjer 
arbetar båda föräldrarna så man har 
sagostunder även på helgerna då 
familjerna kan komma. 
 
Enda större invandrar gruppen 
kring detta biblioteket är kineser, 
medan t ex indier och burmeser 
finns kring ett av de andra biblioteken i Williamstown. 
 
Ingen cirkulationsdisk finns utan en liten och en lite större helpdesk 
samt en informationsdisk i lokalhistorierummet. Allt material finns på 
entréplanet.  På andra våning finns ett avlångt utrymme som kan 
användas för utställningar eller övrig tid förses med studiebord. Det 



25 
 

finns också ett tyst läsrum. Frågorna i diskarna minskar, man för 
statistik en vecka per månad och har då ett program i datorn för detta. 
 
Spontana samarbeten kring arrangemang med grannen Town Hall 
fungerar bra. Där finns nu teater, konsertsal mm. Det politiska styret 
att flyttat efter sammanslagning med en grannkommun. Kafét är 
semesterstängt. Driften av en verksamhet är en form av arbetsträning 
för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det 
fungerar bra enligt Joanne. Hyllorna har hjul och kafét står för catering 
vid behov.  
 
Bibliotekets vänner har ett eget rum och arrangerar regelbundet 
försäljningen av gallrade böcker. 
 

12, 13 och 14. Yarra Plenty Regional Library, Christine   
Mackenzie CEO (Chief Executive Officer) 
 

Christine presenterar verksamheten I regionen innan vi sedan besöker 
tre bibliotek. 
 
Ett av projekten som presenteras är för elever som håller på att 
misslyckas i skolan. "Finding my place. Leading the way to 
opportunities." Under ca sex år har man samarbetat med skolor och på 
så vis bildat grupper som träffats på biblioteket för aktiviteter. Ett 
lyckat exempel är när en drogberoende berättat hur han lyckats ta sig 
ur missbruket medan hans bror dog. 
 
WikiNorthia. Everybody's got a story.... Är ett lokalhistorieprojekt 
www.wikinorthia.net.au  
 
Yread är en satsning på att få ungdomar att läsa under sommaren. 
Rekryteringen verkar lovande. Projektet syns tydligt på alla tre 
biblioteken. Se www.yprl.vic.gov.ay/yread 
 

http://www.wikinorthia.net.au/
http://www.yprl.vic.gov.ay/yread
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I regionen finns inte bara bokbuss utan också en liten van som kallas 
Reading Rover. Med den åker man ut till förskolor och skolor för att 
genomföra aktiviteter kring läsande och läsinlärning.  Visionen för 
arbetet lyder såhär: 
 
Our vision is to create a community of: 

• informed families who understand how 
important it is to read to their children 

• confident families who know how to 
read stories for learning and 
understanding 

• involved families who read and talk to 
children regularly  

 
 
Mill Park, City of Whittlesea. Branch Manager: 
Kylie Carlson 
 
Staden ligger ungefär 20 km norr om city och 
har ca 180 000 inv. Detta är en av de snabbast 
växande städerna i Victoria. Här bor 
immigranter från 140 olika länder. 
 
Mill Park biblioteket ligger i en fantastisk byggnad från 2002, på ca 
1800 kvm, ett rymdskepp har landat och när vi är där har det stickade 
strumpor runt pelarna utanför huset.  
                                                                 
Biblioteket består av ett stort rymligt rum med 
satsning på ungdomar, Maker space och dator hub 
samt läsplatser i soffor och ett tyst läsrum samt 
multimedia funktioner. Allt är patinerat men 
trevligt. Utställningar genomförs i digital form. 
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En speciell sagostund genomförs för 
barn med t ex autism och Aspbergers 
s.k. sensory story time. För detta 
ändamål finns ett tält som används som 
lugn miljö att gå in i. 
 
 
 
 

Eltham, Shire of Nillumbik. Branch Manager: 
Wendy Costigan 
 
Staden ligger ca 25 km norr om city. 
Biblioteket invigdes 1994 och renoverades 
2010. Arkitekturen är i trä och tegel och har 
vunnit pris, byggnaden passar fint in i den lummiga omgivningen, ytan 
är på ca 1800 kvm. I entrén finns ett konstgalleri med öppen spis. 
Cikulationsdisken är ersatt av självbetjäning och utrymmet har ersatts 
med bekväma sittplatser, flera datorutrustade arbetsplatser finns, ett 
område är utrustat för att undervisningar ska kunna ske. 
 
Biblioteket är välbesökt och stämningen är trevligt familjär, detta är 
ortens vardagsrum. 
 
Lalor library, City of Whittlesea, Branch Manager: Lalor & 
Thomastown  Felicity Macchion 
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Biblioteket öppnade i nuvarande lokaler 1985 och är nyligen renoverat. 
Ny matta, nya hyllor på hjul och två mindre diskar där personalen står, 
denna ersätter en tidigare större disk samt nya toaletterna ingick i 
renoveringen. Biblioteket är stort och rymligt. Ommöblering med 
barnavdelning i ena ändan och datorer placerade längs ena sidan på rad 
har gjort att miljön blivit lugnare än tidigare då det kunde bli stökigt 
eftersom en skola ligger nära. 
 
Området är mångkulturell och böcker finns på flera språk än på övriga 
bibliotek. Ursprungligen var detta ett område med låga bostadspriser 
där hemvändande soldater bosatte sig. 
 
Till grund för arbete på alla biblioteken ligger YPRL Strategic Plan 
2013-2017 http://filestore.yprl.vic.gov.au/Library_Plan/YPRL-
Strategic-Library-Plan-2013-2016.pdf 
 
 

15. Hume library, Craigieburn. 
                                                        

Biblioteket som fått pris för sin arkitektur 
ligger i ett område som håller på att byggas 
upp. Biblioteket var tidigt på plats och fick 
sätta en hög designstandard för området. I 
byggnaden finns förutom biblioteket på ca 
1600 kvm även konstgalleri, kaffe, 
barnomsorg, utbildningsinstitutioner samt 
konferensutrymmen (med 
cateringmöjligheter). 
 
Bibliotekets interiör är i trä och i ett våningsplan.  
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Barnavdelningen har en fin hörna med amfiteatersittplatser på hjul 
samt en disk med vask strategiskt placerad framför en fönstervägg. 
Utanför fanns en trädgård som tyvärr minskats för att ge plats för fler 
p-platser.                    

Biblioteket är livligt med både många barn och vuxna besökare, 
studieplatser och datorspelsplatserna är väl utnyttjade.                           
 
Slutsatser 
 
När jag besökte de olika biblioteken försökte jag titta på hur 
inbjudande det var att komma in i respektive bibliotek. Se vad man 
gjorde för att besökaren skulle känna sig välkommen. Jag ville veta hur 
man arbetade med samlingarna och hur de digitala medierna 
integrerades och marknadsfördes. Vi diskuterade vilka strategier som 
finns osv 
 
Biblioteken jag besökte hade samtliga ett mycket aktuellt bokbestånd 
och man arbetade strategiskt med att analysera hur medierna 
cirkulerade. Många presenterade hela eller delar av materialet tematiskt 
istället för att strikt följa Deweys klassifikation.  
 
Det finns standards med siffror på hur nytt ett biblioteks bokbestånd 
bör vara, procentsatser för hur mycket från de senaste fem respektive 
tio åren. Det är något det talas om och som de biblioteken jag besökte 
fokuserar på. Geelong har t ex en siffra på att 77 % av mediebeståndet 
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är fem år eller nyare. Analysverktyg används för att det inte ska finnas 
hyllvärmare s.k. döda böcker.  
 
Biblioteken arbetar med att marknadsföra e-böcker på olika sätt. Man 
annonser på sina digitala skärmar, gör flyers mm. Det som verkade 
fungera bäst var om man i ett elektroniskt nyhetsbrev presenterade 
länkar direkt till nya e-böcker. Även State library of NSW hjälper till 
med marknadsföringsmaterial se http://www.nswnet.net/e-resources 
 
Det nya biblioteket i Dockland, Melbourne har satsat på att utveckla 
ny teknik. Biblioteket har fått möjlighet att anställa personal med 
specialkompetens för att klara teknikutvecklingen som riktar sig till 
såväl barn som vuxna. Maker Space finns också på flera av biblioteken 
inom Yarra Plenty Regional Library. Verksamheten kräver intresserad 
och kompetent personal och bra samarbetspartner för att fungera men 
då är det succé och ett sätt att locka äldre barn till biblioteket. 
 
Flera bibliotek är mycket välkomnande i sin inredning med generösa 
utrymmen och bekväma sittplatser, gärna längs fönstren vilket ger ljusa 
och inbjudande vyer både utifrån och inifrån. Ryde library är ett gott 
exempel där en flygel placerats nära entrén.  
 
Arrangemang är en väsentlig del av bibliotekens verksamhet. Många 
bibliotek är samlokaliserade med andra kommunala funktioner t ex 
liknande våra medborgarkontor. Detta medför också att olika lokaler 
finns att låna för möten, undervisning, program osv. När rummen inte 
är bokade för arrangemang kan de öppnas för biblioteksbesökarna.  
Samlokaliseringen ses som positiv då även besökare som inte direkt 
hade ett bilioteksärende ändå ser vad biblioteket kan erbjuda. 
 
Generellt arbetar man mycket målmedvetet med strategier på de 
bibliotek jag besökte och både Victoria och New South Wales State 
Libraries har standarder som verksamheten jämförs mot. 
 
 

http://www.nswnet.net/e-resources
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 Living Learning Libraries: Standards and Guidelines for NSW Public 
Libraries  (these are evidence based and are updated each year 
following the annual collection of public library 
statistics http://www.sl.nsw.gov.au/services/public_libraries/statistic
s/index.html) 

 Internet Policy Guidelines for NSW Public Libraries  
 Access to information in New South Wales public libraries guideline  
 Children’s policy guidelines  
 Digital Practice Guidelines 

 
Yarra Plenty Regional Library 
 
Annual Report 2013-2014 
http://yprl.vic.gov.au/about/organisation/policies-and-plans/annual-
reports 
 

YPRL Strategic Plan 2013-2017 
http://filestore.yprl.vic.gov.au/Library_Plan/YPRL-Strategic-Library-
Plan-2013-2016.pdf 
 
 

Jag avslutar med ett citat av Boris Ukotic Zetterlund som passar bra på 
det bibliotekarier jag träffade under min resa ”Good librarians like 
people, use data and know about books.” 

 

Malmö januari 2015 

Eva Olson, Stadsbiblioteket, Malmö 

eva.olson@malmo.se 
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