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Biblioteksväsendet står i dag in- I 
för en kris. Huru egendomligt för
hållandena i den modärna kulturen 
gestalta sig framgår av den oerhör
da skillnaden mellan det amerikan
ska bibliotekslivet och icke blott det 
tyska utan det europeiska över hu
vud, skriver Ludvig Rubiner i »Do-
kumente des Forsschritts. Så blev 
exempelvis för några år sedan det 
stora offentliga biblioteket i Chicago 
strängt klandrat av en amerikansk 
bibliotekskomité! Denna anförde att 
Public Library i Chicago icke med 
tillräckligt allvar förmedlat befolk
ningens bekantskap med Amerikas 
litteratur. Av en sådan hård dom 
kunde man draga den slutsatsen att 
Chicagobiblioteket håller sina dör
rar stängda. Men av årsberättelsen 
framgår att biblioteket samma år ut
lånat 1,800,000 band. Vilket omfång 
denna utlåning har kan man göra sig 
en föreställning om, ifall man betän
ker, att den årliga utlåningen vid 
kungl. biblioteket i Berlin år 1910 be
löpte sig till c 250,000 band. 

Detta exempel kännetecknar redan 
arten av den amerikanska stånd
punkten i biblioteksfrågor. I Euro
pa är sakläget ett annat. Den tiden 
är icke så långt avlägsen, dö man 
behandlade biblioteken som ett slags 

bokmuseer. S å har också det, man 
hittills kallat biblioteksvetenskap, 
haft föga gemensamt med praktisk 
verksamhet utan varit en rent histo
risk disciplin. Först de allra senaste 
åren ha skärpt vårt sinne för biblio
tekets viktiga sociala uppgift. Huru 
mycket vårt förhållande till biblio
teksväsendet förändrats framgår av 
en bok »Poiitik der Biicherei» av dr 
Paul Ladewig. Författaren är känd 
som organisatör och ledare av de 
Kruppska arbetarbiblloteken. Hans 
bok, ett digert band, är icke blott ett 
betydande vetenskapligt verk utan 
även ett mänskligt, för vår tid vik
tigt dokument. Men framför allt gör 
författaren ett djärvt försök: psyko
login införes i biblioteksvetenskapen. 

Det är intressant att iakttaga huru 
Ladewig med avsikt förbigår vissa 
frågor, som ännu i dag synas mån
gen ingalunda oviktiga. Att man 
skall läsa, läsa värdefulla böcker, är 
för honom självklart. Den åsikt, som 
anser läsandet över huvud som ett 
symptom på vanmakt och kraftned-
sättning skjuter han åt sidan. Detta 
är ett tema, som måhända övergå
ende rör de några med skaparkraft 
utrustade människorna, men icke den 
stora hjälplösa massan av dem, för 
vilka läsandet är en nödvändighet. 

Ladewig håller sig till Alexander von 
Humboldts ord: »Med vetandet kom
mer tänkandet och med tänkandet 
allvar och kraft hos mängden». Bok
politikens uppgift är icke blott att 
jämna, utan ofta att öppna vägen till 
detta mål, 

Ett ställe ur kapitlet »Uppfostrings-
taktik^ må anföras: 
' »Vi kunna måhända få höra ett ytt
rande om ett folkbibliotek som ge
nom att vägra utlåning av romaner 
av den beryktade Karl May förlo
rat ett antal läsare: »Sådana läsare 
kan biblioteket med lätt hjärta und
vara». Med förlov det kan det icke. 
Folkbiblioteket kan icke avstå från 
någon läsare. Personer, som komma 
till ett folkbibliotek, hava litterärt 
intresse, om det ock är mycket rin
ga. Bakom dem stå massor av så
dana, som gå förlorade för boken, 
om de icke finna sin kost. Medgivas 
må, att Karl Mays eländiga mach-
verk icke behöva förekomma i fle-
re exemplar, men det må icke sägas 
om ett bibliotek, att man där behand
las med övermod eller som en män
niska med föraktliga intressen. Folk
biblioteket skall tillfredsställa dagens 
alla fordringar. En Karl May är en 
modesak, som i morgon viker för ett 
annat mod, i övermorgon kanske blir 
ett värdefullt nummer i arkivet. 
H u n g e r n e f t e r s å d a n l i t t e 
r a t u r k a n u n d e r v i s s a o m 

s t ä n d i g h e t e r b l i v a u t 
g å n g s p u n k t e n f ö r g r u n d a n 
d e t a v e t t b i b l i o t e k » . 

Bibliotekspolitiken framträder som 
ett konstfullt hopfogat system av 
vägar, som har till uppgift att befria 
biblioteket från dess nuvarande roll 
av en nekropol, i det man gör det an
vändbart. ^ 

Praktiken visar huru olikartade 
och talrika dessa vägar äro. Utlå
ningen av böcker leder ensamt icke 
till målet, utan en psykologiskt nog
grant avvägd praktisk kombination 
av yttre omständigheter, som kunde 
tyckas vara utan betydelse, men 
dock äro oändligt viktiga. Från hu
sets arkitektur, sittplatserna i läse-
rummen, utlåningsskåpen, de sinn
rikt konstruerade bokhyllorna, vilka 
möjliggöra en snabb betjäning till 

ljusfördelningen i huset, spelar bib
liotekets material en utslaggivande 

roll. 
Den viktigaste uppgiften därvid 

tillkommer den egentliga funktionä
ren, bibliotekarien. Men modärna 
bibliotekarien går ut från den prin
cip, som tillämpas i Chicago, att ett 
bibliotek, som har få läsare, är — då
ligt. Den modärna bibliotekarien 
väntar på sin läsare. Och då väntan 
blir honom för lång, så hämtar han 
honom. Då detta icke utan vidare 
lyckas, gör han vägen till bibliote
ket så lockande som möjligt. Han 

spinner ett helt nät av organisatio
ner, som skola föra hans böcker ut 
bland människorna. Han bedriver 
en verklig politik. 

Att spränga de hinder, som ännu 
spärra nationens väg till böckerna, 
är en av vår tids viktigaste uppgif
ter. Ladewig fäster uppmärksamhe
ten vid en lucka i vårt offentliga liv. 
P å få undantag när hava vi egentli
gen blott specialbibliotek. V i hava 
folkbibliotek, som till sina medel och 
uppgifter omfatta ett starkt begrän
sat område, och vi hava .de veten
skapliga biblioteken, som tjäna fack
intressen. Mellan båda dessa finnes 
knappt en bro. Den fordran gör sig 
gällande att uppställa ett bibliotek, 
som tillgodoser alla områden av det 
andliga livet. Denna fordran stöter 
framför allt på ett materiellt hinder. 
Redan prisen på byggnadstomterna 
I storstäderna stå i vägen för stora 
bibliotek. Här kommer Ladewigs 
amerikanska skolning honom till 
hjälp. Hans utväg är: bokmagasinen 
skola icke mer uppställas bibliote-
kariskt, d. v . s. bredvid varandra, 
utan arkivaliskt, på varandra. Kon
sekvensen är, att det modärna bib
liotek blir hänvisat til! en arkitek
tonisk nyhet — tornbyggnaden. 
Basen för Ladewigs fordringar är att 
varje framtida biblioteks budget 
principiellt skall uppgöras affärsmäs
sigt. 

Nya mål för biblioteksväsendet. 


