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Η πόλη Kiruna της Σουηδίας με πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκους, βρίσκεται 200 

χιλιόμετρα βορείως του Αρκτικού Κύκλου με τον ήλιο του μεσονυκτίου να παραμένει στον 

ουρανό της από τον Μάιο έως τον Ιούλιο, χωρίς να δύει. Ο σουηδικός πολιτισμός των 

Saami είναι διάχυτος στην περιοχή, ενώ η πόλη είναι γνωστή για το παγοξενοδοχείο της, 

αλλά και για ένα ορυχείο εξόρυξης σιδηρομεταλλευμάτων σε βάθος 540 μέτρων από την 

επιφάνεια του εδάφους. Στην περιοχή βρίσκονται διασκορπισμένες 6.000 λίμνες και με 

πολλές ευκαιρίες για ψάρεμα το καλοκαίρι. 

 

Στην πόλη αυτή εγκαινιάστηκε, ανήκει και λειτουργεί μέχρι σήμερα το βιβλιοαυτοκίνητο 

το οποίο κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο Σουηδικό Βιβλιοαυτοκίνητο της χρονιάς για 

το 2008. Επιβραβεύτηκε για την ευελιξία και την καινοτόμο του εμφάνιση. Επινοητές της 

ιδέας του βραβευθέντος αυτοκινήτου και σχεδιαστές του είναι οι Peter Thuvander και 

Martin Hedenstrom από το αρχιτεκτονικό γραφείο Muungano. Στο εσωτερικό, αλλά κυρίως 

στον εξωτερικό του χώρο είναι γεμάτο με γραφικά από τον Fredrik Forsberg της εταιρείας 

They Graphics. Έχει μήκος 12,5 μέτρα και πλάτος 2,5 μέτρα. 

 

Το βιβλιοαυτοκίνητο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο με την πολυχρωμία των 

γραφικών στις εξωτερικές πλευρές του. Αυτό είχαν στο μυαλό τους και αυτό κατόρθωσαν 

να πετύχουν οι σχεδιαστές του. Επειδή είναι ελλιπής η παρουσία του ηλίου στο 

μεγαλύτερο διάστημα του έτους, το φωτεινό αυτό αυτοκίνητο θα μοιάζει με φανάρι μέσα 

στο σκοτάδι για να προσελκύει τον κόσμο και να φωτίζει τον περιβάλλοντα χώρο από 

όπου διέρχεται ή σταματά. Λειτουργεί με ένα φάσμα ευρέων υπηρεσιών που συνδυάζουν 

το παραδοσιακό έντυπο υλικό με τα νέα ψηφιακά μέσα.  

 

Το νέο αυτοκίνητο ήλθε να αντικαταστήσει το παλιό που έπρεπε να αποσυρθεί. Το 

αυτοκίνητο εκείνο λειτουργούσε ως διανομέας βιβλίων της βιβλιοθήκης στους 

ανθρώπους που εξυπηρετούσε κατά τις επισκέψεις στην αραιοκατοικημένη περιοχή της 

Σουηδίας. Το νέο βιβλιοαυτοκίνητο έχει όμοια λειτουργία, αλλά επεκτείνει τις υπηρεσίες 

του, περιλαμβάνοντας εκτός από τη βιβλιοθήκη, ένα μικρό κινηματογράφο, παιχνίδια για 

υπολογιστές, μια γωνία για μουσική και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εκτός από χώρος 

χρήσης του υλικού και των μέσων που διαθέτει, το βιβλιοαυτοκίνητο αποτελεί χώρο 

επικοινωνίας των ανθρώπων μεταξύ τους μέσω διαδικτύου, αλλά και χώρο συνάντησης 

των διαφορετικών ομάδων των κοινοτήτων τις οποίες εξυπηρετεί. Η συλλογή του 

αποτελείται από 3.500 τεκμήρια περιλαμβάνοντας βιβλία, CD, ακουστικά βιβλία, βίντεο, 

ταινίες σε DVD και περιοδικά.  

 

Το βιβλιοαυτοκίνητο βρίσκεται υπό την εποπτεία της Σουηδικής Ένωσης Βιβλιοθηκών. 

Επισκέπτεται εβδομαδιαίως επισκέπτεται 32 χωριά της περιοχής, 4 σχολεία, 2 

νηπιαγωγεία και σχολεία για καθυστερημένα παιδιά της Kiruna. 
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