
Blbllotekarlen
somglck
motströmmen
t onöruoBB, Josefine vågade satsa
eollxÄs
t'tåste man välia iobb ef-
ter hur arbetsmarkna-
den ser ut? Kan man inte
få bli det man vill istäl-
let?

När Josefine Tlsklind be-
stiimde sig för att bli biblio-
tekarie såg verkligen inte
framtidsutsikterna goda
ut. Det fanns - och hade så
gjort under många, många
år - ett överskott på utbil-
dade bibliotekarier ute på
marknaden.

Men det tiinkte inte Jo-
sefine låta hindra hen-
ne från att förverkliga sin
dröm. Hon skaffade sigut-
bildning och faktiskt, hon
fick jobb och ännu bättre,
hon fick ett jobb i sin egen
hemstad.

Det har låinge funnits ett
överskott på bibliotekarier
och chanserna att få jobb
har varit små även om man
varit beredd att flytta på sig.
Också under de närmaste
10-15 åren räknar arbets-
förmedlingen med att det
kommer att vara hård kon-
kurrens om jobben för bib-
liotekarier.

Josefine Tysklind å$ 27 är.
Hon är född och uppvtlx-
en i Bollnäs och tillsam-
mans med sin sambo har
hon köpt hus och väntar nu
parets första barn. Sedan
wå år tillbaka jobbar hon
dessutom på biblioteket

got de brinner för.

i Bollnäs som bibliotekarie
med speciell inriknring mot
barnlitteratur.

-Visst har jag haft tur,
konstaterar Josefine.

Hon började med att gå

IB-programmet På Tors-
bergsgymnasiet och efter-
som det är en utbildning
som ges helt på engelska
öll det signaturligt atthon
därefter flyttade till Eng-
land för att l?isa vidare.

- Påir läste jagvid ett uni-
versitet och skaffade mig en
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kandidatexamen med hu-
vudinriktning historia, be -
rättarJosefine.

Hemma på sommar-
lov hade hon tur att få en
så kallad högskolepraktik
av Bollnäs kommun. Det
kan jiimföras med ettbetalt
sommarjobb för högskole-
studenter och i Josefines
fall blev det ett jobb påbib-
lioteket i Bollnåis.

- Jag har alltid gillat
böcker och att läsa och nu
tänlce jag att, varför inte?

Jagkiinde ju att detvar det
hiir jagville hålla på med.

Dethdrvar 2}O6ochalla
berättade för henne hur
hopplöst mörk framtiden
inom bibliotekariebran-
schen sågut.

- Men jag bestäimde mig
lindå för att satsa, säger Jo-
sefine.

Hon avslutade sina studier
i England, gr"k en påbygg-
nadsutbildning till bibliote-
karie i Uppsala och för tre år
sedan var hon fiirdigbiblio-
tekarie. Som bäst hoppades
hon på att få ettjobb någon
annanstans i landet i vdntan
på en ledigtjiinst i Bollniis.

På dök detupp ettvikari-
at vid biblioteket i Edsbyn.
Och turen fortsatte, direkt
efter dök det upp en fast
tj iinst som barnboksbiblio -
tekarie i Bollnäs. Hon hade
inte tänkt sig inriktningen
mot barn- och ungdoms-
litteratur, men i dag är hon
glad att detblev så.

- Jag älskar alla möten
medbarn, sägerhon.

I Josefines fall råder det
inga wivel. Hon råder alla
ungdomar att satsa på det
de verkligenvill göra.

- Man utbildar sig tör
något man ska hålla på med
resten avlivet. Dågäiller det
att man trivs med det också
sägerhon.
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