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Föreningsarkivet i Jämtlands län är ett folkrörelsearkiv med Jämtland och Härjedalen som
upptagningsområde. Arkivet bildades 1980 och har sedan dess arbetat aktivt med dokumentation,
insamling, bevarande och tillgängliggörande av arkiv. Under åren har vi som en del av
arkivverksamheten byggt upp ett rikt och gediget referensbibliotek som till form kanske bör
benämnas som forskningsbibliotek eller specialbibliotek, med uppskattningsvis 5 000 böcker,
småtryck och tidskrifter. Framförallt rymmer samlingen skrifter rörande folkrörelsernas och
demokratins framväxt. Den främsta tillgången med samlingen är att det på ett och samma ställe, och
i anslutning till arkiven, finns tematisk litteratur kring demokrati, civilsamhälle och medborgarskap.
Föreningen har i dagsläget ingen databas där böckerna och skrifterna kan presenteras för
allmänheten. Istället för att skapa ett internt system vill vi lägga upp alla titlarna i Libris, så de direkt
blir tillgängliga för alla. Avståndet till Kungliga Biblioteket, där en motsvarighet av litteraturen går att
återfinna, är långt och folkbiblioteken i länet har inte någon motsvarande samling. Regionalt skulle
tillgången till detta bibliotek betyda mycket.
Böckerna och tidskrifterna som finns hos oss är många gånger unika och gamla. Därför kommer vi
inte att ha några hemlån. Böckerna och tidskrifterna kommer även fortsättningsvis kunna lånas och
läsas i huset, men inte tas med hem.
Vi har redan i dag viss kompetens rörande systemen. En av våra anställa har tidigare arbetat som
biblioteksassistent vid Högskolebiblioteket i Halmstad och har därigenom insikt i katalogisering och
registrering. Genom arbetet i biblioteksinformationen fick hon stor förståelse för hur man eftersöker
böcker i systemen, och hur biblioteken gör skillnad på olika kategorier inom ämnesområden samt
problematiken med ämnesord. Hon har också viss kunskap om Dewey. Genom vårt nära samarbete
med Riksarkivet. Landsarkivet i Östersund, som ju redan är med i Libris, har vi dessutom tillgång till
ytterligare kompetens i huset. Landsarkivets biblioteksassistent kommer också att kunna assistera
oss i vår övergång till systemet. Vi ser också fram emot att kunna delta i de utbildningar KB
arrangerar.
Huvudverksamheten för Föreningsarkivet är arkivverksamheten. Men om allmänheten ska kunna ta
del av och förstå processerna kring den demokratiska utvecklingen i Sverige, krävs att vi också
presenterar en kontext till handlingarna. Utifrån detta är det av yttersta vikt att böckerna blir
tillgängliga för allmänheten, och inte bara för oss som personal. En effekt av att omnämnd
facklitteratur, tidstypisk litteratur och småtryck och tidskrifter blir tillgängliga, är att också
tillgängligheten till forskning kring demokrati kommer att stärkas.
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