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Finlands vetenskapliga bibliotekssamfunds internationella utskott arrangerade ett
nordiskt seminarium "Biblioteksbyggnaden; Byggnadens inverkan på arbetsmiljön,
miljöns inverkan på byggnaden" i Viks vetenskapsbibliotek den 7-9 juni 2001. I
seminariet deltog over 80 personer från de nordiska länderna.
Första dagen ägnades främst stil och formfrågor med anföranden av finska arkitekter. Den
andra dagen föreläste bibliotekarier från Norden om innehåll och funktion med kommentarer
av biblioteksbesökare, såväl forskare som studenter. Studiebesök ordnades i biblioteken i
Vik, Mejlans och Glaspalatset samt i Sanomahuset.

Bibliotekarier nöjda med sina nya kampusbibliotek
De finska arkitetkter som ritat kampusbiblioteken i Mejlans och Vik, Tritonia i Vasa och som
förnyat Informationscentret Helecon belyste mångsidigt och inspirerat sina byggnader. Det
inledande allmänna föredraget betonade arkitektens skyldighet mot den yttre omgivningen
och hur han/hon bör överföra ett biblioteks verksamhetsprogram i ett fysiskt rum, sa att en
växelverkan uppstår mellan funktion och rum som berikar verksamheten. Att detta till stor del
lyckats i de beskrivna exemplen framgick ur positiva kommentarer av de bibliotekarier som
deltagit i planerings- och byggnadsprocessen. Det konstaterades att en av arkitekturens
evighetsfrågor är förhållandet mellan verksamhet och form. Dagens slagord - flexibilitet och
konvertibilitet - motverkar enligt arkitekterna ett rikt, inspirerande, identifierbart och
personligt utrymme.
Bibliotekarierna betonade i sina anföranden följande dag att utgångspunkten för planeringen
naturligtvis är bibliotekens tjänster och användningen av dem. Alla underströk hur viktigt det
är att servicekonceptet är välformulerat och att förhandsplaneringen är grundlig. Dilemmat i
dag är dock att förnyelse- och förändringstakten inom biblioteksverksamheten accelererar och
att osäkerheten är stor om hur serviceformerna kommer att se ut i framtiden. Detta kräver att
utrymmena är flexibla och konvertibla.

Alla med i planeringsprocessen
Ur föredrag och kommentarer framgick hur starkt en byggnad påverkar kunder och personal
estetiskt, socialt och funktionellt. Det är bl.a.därför betydelsefullt att en så stor del av
personalen som möjligt på olika sätt, vilket exemplifierades i föredragen, är delaktig i
planerings- och byggnadsprocessen och att en ständig dialog förs mellan bibliotekets personal
och arkitekter jämte övriga parter.
Biblioteksbyggnadsaktiviteteten är livlig i Norden just nu. Såväl deltagande bibliotekarier
som arkitekter föreföll mycket nöjda med föredragshållarnas mångsidiga och konkreta
presentation av erfarenheter, lösningar och problem från renovering av såväl gamla
byggnader för nya tjänster som från nya biblioteksbyggnader med omfattande uppgifter som
kultur- eller inlärningscentrum. Vissa föredrag kommer att publiceras i Signum.
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