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Biblioteken i Kulturhuset fyller 50 år och
Serieteket 25 år
Den 11 november inleds firandet av ”Biblioteken i Kulturhuset 50 år” med vernissage
för en retrospektiv utställning och panelsamtal. Den 18 november uppmärksammas
”Serieteket 25 år” med liveteckningskonserter med mera.
Redan 1874 öppnade en första version av Läsesalongen i Stockholm, då som lokal där
endast kvinnor kunde läsa tidningar och bilda sig. Även biblioteket på Stockholmsterassen,
som tillkom 1966, kan anses som en föregångare till Läsesalongen. 1971 öppnade
Läsesalongen i Kulturhuset på bottenvåningen, ett bibliotek som därefter bytt skepnad, lokal
och namn ett antal gånger. I utställningen Biblioteken i Kulturhuset 50 år skildras denna resa
i ord och bild: minnen, artefakter, fotografier. Utställningen har skapats av Rosalie Strömbäck
(Kulturbiblioteket) och Ingalill Rydberg (Referensbiblioteket). Vernissage 11 november kl 19
på Kulturbiblioteket. Samma kväll bjuder vi även in till ett panelsamtal med den före detta
Läsesalongschefen Elisabeth Weman, arkitekten Per Ahrbom och referensbibliotekarien
Ingalill Rydberg. Samtalet leds av Johannes Mayer från Kulturbiblioteket. Utställningen är
öppen 11 november 2021-31 december 2021.
– Läsesalongen har haft en stor plats i stockholmarnas hjärta i snart 50 år – så även i mitt!
Alla dess skepnader och former speglar sin samtid men också människors eviga behov av
att ta del av och mötas kring berättelser, vare sig det är i en grop eller i en stilren fåtölj!,
säger Linda Beijer, kulturchef Kulturhuset Stadsteatern.
Veckan därpå, den 18 november fyller Serieteket 25 år, vilket firas med DJ:s, scensamtal,
liveteckning, frågesport och mycket mer. När Serieteket öppnade, den 18 november 1996
var det då på Kocksgatan 11 på Södermalm i Stockholm. Initiativtagare och grundare var
bibliotekarien och eldsjälen Kristiina Kolehmainen (1956–2012), som tillsammans med
Stadsbibliotekets dåvarande barn- och ungdomskonsulent Larry Lempert drev igenom det
banbrytande projektet att ge Sverige och Stockholm ett eget bibliotek för tecknade serier och
grafisk litteratur. Sedan den första utställningen ”Den franska nya vågen i serier” våren 1997
har program av alla de slag genomförts: filmvisningar, fanzinmarknader, tecknarbattles,
seriegator, Lovecraftfestivaler, Tecknade Toner och inte minst Stockholms Internationella
Seriefestival.
Den 25 november blir det quiz-kväll där alla kan testa sina kunskaper om bibliotekens
historia i Kulturhuset. Frågor som kan komma: Vad hette Läsesalongens första chef? Vad
var 90-tals rummet? Hur många elpianon finns i Kulturbiblioteket?
Här finns mer information om den retrospektiva utställningen
https://kulturhusetstadsteatern.se/utstallningar/biblioteken-i-kulturhuset-50-ar

Här finns mer information om vernissagekvällen
https://kulturhusetstadsteatern.se/utstallningar/vernissage-och-samtal-kring-lasesalongen50-ar
Här finns mer information om Serieteket 25 år
https://kulturhusetstadsteatern.se/bibliotek/serieteket-25-ar
Här finns mer information om quiz-kvällen https://kulturhusetstadsteatern.se/bibliotek/quizkvall-om-biblioteken-i-kulturhuset
Här finns pressbilder
https://tkt.kulturhusetstadsteatern.se/press/bilder.asp?pinnr=00001735&dat=2021-11-08

