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Folkbibliotekens betydelse.
nytta har man egentligen av att skaffa ett offentligt
?» Den sorn frågar så, skulle man vilja inbjuda till ett
besök i ett modernt folkbibliotek. t. ex. stadsbibiiotel<et i err
>>Vad

bibliotek

medelstor stad.
över det rymliga kapprummet komma vi in

i

låneexpeditionen,

som är ett stort rum, väl upplyst och försett med bokhyllor,
c1els i racl kring väggalna, dels kanske också placeracle som dubbe1hy1lor mitt pri golvet i såc1an riktning, att bibliotekarien från
sin plats vid utlåningsclisken kan se, vad som tilldrager sig i
lummet. Oupphörligt komma besökande in, lämna sina böcker
vicl disken, fråga efter nya eller gå själva bort ti1l bokhyllorna
cch taga reda på c1e böcker de vilja låna.
\ii stanna vicl clisken och se oss omkring. Bredvicl oss ha vi
kortliatalogen och där stårr en ung man och söker efter litteratur:
orn fotografering. IIär kommer en iildre uan och lämnar bibliotekarien ett par böckel för att få dem antecknacle för hemlån.
Det är en åkeriiclkare, som i många år åht kring staclens gator,
medan han på sin lediga tid berest hela världen i sällskap merl
Iledin och Nansen, Lervenhaupt, Rasmussen och många andra.
Breclvid honom sticker en liten tös upp huvudet; hon når knappast över disken, men hon lägger fram ett stort bokpaket, som
s1<a11 bytas ut mot ett lika stort. Hon är så r.iktig och beskäftig, och det kan hon vzii också vara, ty utväijanclet av heia farniljens andliga spis för veckan är anförtrott åt henne. »Pappa
ir-irgade, onr det finns någon bok om bilar och så sa mamma,
att hon vil1e ha en bok av Kuylenstierna-Wenster. Hon tyckte
inte om den h:ir.>> >>Den här>> var en bok av Per Hallström, solrl
»frölien>> tydiigen gjort ett litet försök med, men med dåligt resultat. >>Och så skulle Oskar ha en indianbok, om fröken vi11e
lrta ut en. och så skulie Per ha en sagobok>>, och det skulle hoir
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själv ocliså och clem kulcle hr.rrr nog på
egeu hancl taga r-eda på.
Men pappa viile ociiså ha en berätåtr" n,
Bianche. Med kritisk
blick granskar hon sedan vad fröken plockar
fram för att avge
sitt votum, om vederbörancle haft bokå iörut. _
Där borta vid
sagobokshyllan i barnens vrå tränges
hor, ,rr"rt ä.a ." n.i
del småttingar, som ivriga och förijusta undersöka,
vad som
finns inne på hyilan den kvälien. viå ungdomsböckerna
stå ett
par halvvuxna pojkar. och se efter på bilderna,
om det a, ,rågun
>>skarp>> bok. på en liten pall,
avsedd för
som ej räcka upp
till översta hyllan, sitta ett par småpojkardem,
.tillsammans och di_
s*utera Gustav II Adolfs förijänster ,r.a
t.arlrrg uv A.,rrl Mu.iu
Roos'bok.
Det är' mycket folk i kväli, det är. rnåndag
och det är en >>god>>
skönritteraturen trängas människorna. De
flesta ha
sina favoritförfattare, men då Lch clå antastar
någon, som är
villrådig, en av de tjänstgörande och begär
hjälp. Där är en
medelålders arbetare. Han har läst
Jack iordo., *en på fråro*
har han tröttnat. Han vill ha berätielser
med innehåil i. Onkei
Adam gillar han särskilt, men av honom
har han läst så *y.i*,
och nu undrar han, om det finns något liknande _
eller J hon
irar också haft en hok av Viktor Ryäb.rg,
vad den hette, minns
han ei,
så förjas bibliotekarien tch han bort t,r hyran.
där Rydbergs ar-beten stå.
Jo, nu känner han igen boken. »Fri_
bytaren på östersjön» var- det. Om en liten
stund vandrar han
L-rort med Vapensmeden.
är
ett
par
ungdomar,
,o* fråg",
_Där
var conan Doyle står, och
en dam, slom vilr ha en diktsamråg
av Oscar Stjerne eiler Bo B.rg-ar. Dfu
år någon, som vill ha
ett
om en bok, som passar för en gammal sjuk
_råd
herre, här
någon lektyr..somskalt läsas hölt i famiijekret...,,
äa,
::r1*1
ar
en ung man, som skail dekiamera i en klubb.
Men icke heller facklitteraturen står orörd.
Vid religionen
e1 liten skolyngling efter litteratur till en
kria om Bibelns
;öke.r
inspiration. Bland många andra ämnen har
han valt just detta
såsom det mest intressanta. Bredvid
honom diskutera ett par
äldre män, en vaktmästare och en järnvägsman,
Kristu*d;
och rekommendera varandra olika aÅeten.
Dä.- är så många huvuden, så många sinnen.
Det frågas efter
..
historia, memoarer, reseskildringur. "E,
vill läsa
*a?r"o.f',

d'g' vid

"r"
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:1] "lr, trådlös telegrafi, en skall hålla föredrag om våra sam_
iärdsmedel och en vill bygga sig en kanot. Där kommer
en
lycklig fader och berättar, att han behöver en bok i ba.rnavård.
och där är en pojke, som önskar >>Finare matlagninp>, d. v. s.
mamma skall ha den, ty hon går bort och lagar middagar. Där
är en ung dam, som vill ha något om den nyaste konsten, och

där sticker e, liten tös en lapp i hanclen på tibriotekarien. på
att store bror önskar en bok, där clet finns en avLildning av »Bältespiinnarna». Här kommt.r en yngling, .orr-, ,:ill
tinga Auer-bachs tyska lexikon tili studentskrivning.än.'-'
Från olika hem komma de, från skilda arbetsområclen, mecl
olika bildningsgrad och olika förutsättningar, mecl olika tycke,
o9_ir
lmak, en vill njuta av de stora mästårnas konst, en årrr",
vill förströ
sig med en >>rolig>> bok, den ene vill tränga in i
livets högsta problem, den andre vill förcljupa sina kunj<aper
i
något som sammanhänger med hans arbete eller kall, eile, i
något som kanske är vida skilt därifrån, men som han intresserar:
sig för. En läser målmedvetet, en söker på måfå något att för_
den står det,

clriva en ledig stund mecl.
Vi göra också en titt in i de båda läsrummen, som finnas ett
på vardera sidan om låneexpeditionen. Det ena är avsett
för
yuxna och försett med ett bibliotek mecl
uppslagsböcker och
tidskrifter, det är treviigt ,röblerat och ser inbluaanae ut.
pä golvet står ett stort borcl, omkring vilkei i a1l sämjaMitt
ha
slagit sig ned en gammal f. d. professor, naturvetenskapsman,
som nu sitter här kväll efter kväll och läser Bergman
& Svens6ns Världshistoria, en cigamhandlare, som läser
]erome, Three
men in a boat, iämförancle originaltexten med den svenska
översättningen, en gammal dam som läser Jrlun och en
arbetare,
som tittar i Almanack för alla. Vicl ett annat bord
läser en ung
man Teknisl< tidsl<ritt, vicl en skrivpulpet sitter på ena
sidar,
skoiyngling och skriver en kria., flitigt rådfråg",-,d. Nordisk "r,
fa_
ntiljebok och >>Schiicl< & Warburg>>, och på clen andra
en vecl_
gårdsarbetare, som gör anteckningå, ur platons
Gästabuclet. Därl.:ommer någon in och slår i Adresskalendern
och där frågar en
annan efter S'eriges rikes lag. Det andra räsrummet
är bär-nens
och här sitta småttingarna sitla vicl sirla bl:ic1c1ranile
i bilc1er-böcker eller läsancle i Saga eller några arrrlra populär.a
barn_
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böcker; då och då artar det sig tiil ett iitet gruff mellan ett
sidokamrater, då och dåL bliva viskningarna om dcn
bilderboken något för höglj udcla, då och då hörs ett kvitter
en liten mun, som måste
något, då och då måste
tekarien komma och stifta frec1, varna o ch förmana, Llppm
blyg nykomling eller hål1a för1iör mecl ett par tre
orosfrön. Hit kommer stora syster mecl lil1e bror elier
är det >>en som bor i samma hus>> och som blivit anförtroclrl

I
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asoncr', smir pojkar mecl tlosl<ylcliga, är1iga ögon spelande
livslust och okynne och s:idana, som inte riktigt viija se folk
ansiktet, vä1k1ädda småttingar och r-iktiga smiL smutsiga
hancltvagning kunna siä
in : h:ir ha de alia en lugn vrå, ett upplyst och varmt rum och
roiig bok att clrömma sig in i.
Då vi l:i.mna biblioteket, ha vi nog blivit överens om, att
rättanclet av ett bibliotek iir nirgot, som ett samhälle har
av
är biott, hur biblioteket bäst skall ordnas på
tt en iiten landsliomm
heller böra inrätta
För' att göra den
det är avsett för, måste biblioteltei
med hiinsyn till
hovet hos dem som skola begagna det och detta kan vara i
mzin oiika på olika hå11.
Låtom oss tänka oss att vi sl<ola inr-:itt:r ett litet
Det är f1,ra saker vi måste tänka
Att orclna den
miska frågan. z. Att skaf fa en lämplig boksamling.
3. Att
en lämplig lokai. 4. Att få någon, srirrr ltan or-clna, v:'rr-cia
låna

ut

böckerna.

Derr första frågan anse vi till att börja med or<lnad och
upp den tiil sist. Vi böria alitså merl

Till hjälp vid bokurvalet ha bibliotel<en ftjrsr och främst
tillgå den av bibiiotekskonsulenterna utgivna >>"I( atolog över
som ltoll.: - och skolbibliotek kunna erhålla i statsbidrag»

