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Redaktörskapet

för Länsnytt roterar och just när man är färdig med ett nummer, är det dags att ta itu med ett
nummer igen. Känns det som, men i själva verket är det nästan ett år sedan sist! Karin Larsson
på SSB:s marknadsavdelning har hjälpt oss på Länsbiblioteket med en utredning om hur
Länsnytt ska kunna förändras och framställas även i en tryckt version. Vi har fått ett mycket
gediget underlag och diskuterar nu som bäst hur vi ska gå vidare. Det blir i alla fall inga
förändringar under våren.

Det här numret består till stor del av konferensrapporter. Lite tungt tycker en del, andra läser
med glädje om alla de intressanta konferenser som man inte har tid eller råd att åka på.
Utbudet av kurser och konferenser är mycket stort och man kan undra om det finns underlag
för så många. I alla fall manar det oss på länsbiblioteken till omprövning av delar av vårt
utbud. En mycket aktuell fråga är behovet av en ny assistentutbildning, en fråga som
diskuterades i Örebro den 18 – 19 mars. Det finns anledning att återkomma till den frågan.
Men först i Länsnytt några bidrag från länet, varav ett från Söderbymalmsskolan i Haninge.
Vi gratulerar Hanna Johansson till Btj-stipendiet 2003!

Lena Lundgren
Tf redaktör

Besök hos Svenska Förläggareföreningen

Svensk Biblioteksförenings skönlitterära nätverk besökte Svenska Förläggareföreningen
(SvF) den 2 december 2003, dagen efter utdelningen av Augustpriset. Detta år blev vinnarna i
de olika kategorierna Kerstin Ekman, Johanna Thydell och Nils Uddenberg.
Förläggareföreningens direktör Kristina Ahlinder berättar om SvF:s mångåriga och lyckade
kamp för att sänka bokmomsen från 25% till 6%. SvF samarbetade i denna fråga med
Bokhandlareföreningen, www.booksellers.se och Svensk Biblioteksförening,
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www.biblioteksforeningen.org. Alla partier, utom socialdemokraterna, jobbade också för
sänkningen och v och mp var speciellt angelägna om förändringen. Biblioteken hade inget att
vinna ekonomiskt på sänkningen, men man ansåg att en lägre bokmoms för allmänheten
skulle gynna bokläsningen.

I januari 2002 blev målet förverkligat och momsen på böcker sänktes. Sedan dess har
försäljningen av böcker ökat. De lägre bokpriserna har säkert bidragit till detta, men också
pocketboomen, Läsrörelsen och Harry Potter. För SvF gäller det att kontrollera att
bokpriserna håller sig på den låga nivå de bör ligga, d.v.s. i paritet med den sänkta momsen.
SCB påstår att priserna har stigit, men redovisar inte vilka fackböcker man valt för sin
statistik. SvF har därför låtit göra en egen undersökning som Temo genomfört. Där är man
noga med att jämföra liknande böcker. Då visar det sig att bokpriserna inte höjts otillbörligt.
De barn- eller fackböcker vilkas priser höjts är de där pappers- och bildkvalitet avsevärt har
förbättrats.

SvF har 80 medlemmar och omfattar 80% av bokförlagen. De mindre förlagen väljer ofta att
vara med i intresseföreningen NOFF (Nordiska föreningen för mindre förlag), www.noff.se.
SvF administreras av fyra personer, Kristina Ahlinder som är chef på heltid, en assistent på
heltid samt en jurist och en ekonom, båda på halvtid. Förläggareföreningen är den enda
institution i Sverige som gör branschstatistik. Den arbetar också med att bredda läsningen av
böcker. Hur skall en bok se ut som inte bara attraherar de som brukar läsa? Det behövs många
kanaler för att gynna läsningen. I Sverige fungerar försäljningen via boklådor, Internet och
bokklubbar bra och SvF är mån om biblioteken. Förlagen skulle kunna samla
biblioteksanställda regionvis och informera om sin utgivning. Detta har redan skett i Skåne
och Stockholm. I Stockholm var det Akademibokhandeln som tog initiativ till att samla
förlagen och bjuda in bibliotekarier.

Världsbokdagen den 23 april (traditionen att fira denna dag kommer ursprungligen från
Katalonien) vill SvF få till en större mediahändelse. Man vill att dagen skall firas i skolorna.
Förra året delades barnboken ”Sandvargen” av Åsa Lind ut till förskolebarnen.

Hur arbetet med Augustpriset går till finns väl dokumenterat på nätet på
www.forlagskansli.se (under rubriken Augustpriset), men något kan nämnas här. Förra året
bestod den jury som väljer ut de nominerade böckerna i den skönlitterära kategorin av Leif
Alsheimer, Yukiko Duke, Caj Lundgen, Immi Lundin och Carin Mannerstråle. Tre olika
elektorsförsamlingar väljer sedan de tre vinnarna. Svensk Biblioteksförening utser sju
bibliotekarier för vardera skönlitteratur och barn- och ungdomslitteratur, dessutom två för
facklitteratur. Elektorerna läser sex böcker var och röstar efter läsning fram vinnaren i sin
kategori. De författare vilkas böcker kommer på andra eller tredje plats får aldrig veta det.
Vissa år kan det mellan andraplaceringen och vinnaren endast skilja några röster! Sveriges
television vill inte sända hela Augustgalan och det blir för dyrt för SvF att bidra med
finansieringen. Så än så länge måste de som är intresserade personligen närvara (förra året i
Berwaldhallen) eller nöja sig med tidningarnas rapportering och glimtar från galan i
nyhetssändningar. I år utdelas priset  (liksom förra året) den första måndagen i december.

Gunnel Arvidson Nilsson
Danderyds bibliotek, f.n. Länsbibliotek Västmanland
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Lässatsningen på Söderbymalmsskolan hösten 2002
− Btj-stipendiat 2003

På Söderbymalmsskolan har vi sedan ett par år tillbaka satsat mycket på läsning.
Sedan höstterminen 2002 läser alla elever tjugo minuter om dagen. Terminen innan startades
en läsprojektsgrupp som arbetar för att stärka läsningens och bokens roll i skolan. Ambitionen
är att olika läsprojekt ska leda till förbättrade språkkunskaper hos skolans elever.
Projektgruppen består av två svensklärare, Lena Adell och Catherine Frostander, samt mig
som är skolans bibliotekarie, Hanna Johansson.

Bakgrunden till projektet är att skolans svensklärare länge varit eniga om att många elever på
skolan hade stora språkliga brister. Då vi arbetar på en skola med en stor andel barn med ett
annat hemspråk än svenska är det viktigt med ett medvetet språkarbete. Samtidigt hade
skolans elever låg måluppfyllelse. Det fanns en gemensam vilja bland svensklärarna att satsa
på läsning och skönlitteratur som ett medel för att nå bättre resultat och mer stimulerande
undervisning. Efter flera år med dålig ekonomi i Haninge kommun var skolans bokbestånd
mycket magert. Biblioteket hade till sist utlokaliserats till ett bokrum som ingen hade ansvar
för. De böcker som fanns var dessutom ganska omoderna.

Genom att under 2001 söka pengar till läsfrämjande verksamhet fick skolan möjlighet att
satsa mer än tidigare på läsning genom författarbesök och ett utökat bokbestånd. När skolan
2000 – 2001 renoverades byggdes ett nytt fint skolbibliotek och genom Wernerson-pengar
kunde en heltidsanställd bibliotekarie anställas. Detta passade bra in i  tiden i och med att
första läsprojektet var planerat.

Vi bjöd in Mats Berggren för att prata om sin bok Sent ute tillsammans med bokens
medförfattare Bawer Koskun, för alla elever i år 8 och två klasser i år 7. För skolan var detta
ett efterlängtat besök, och elever och svensklärare var väl förberedda. Alla klasser hade läst
Sent ute och diskuterat boken utifrån olika teman. Som bibliotekarie deltog jag genom att gå
runt till klasserna årskurs 8 och prata om Mats Berggren och hans böcker. Jag följde även upp
författarbesöket med mer bokprat om böcker kring samma tema.

Bawer Koskun och Mats Berggren bland intresserade elever i 8E
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Eleverna tyckte att det var intressant när Bawer, vars skoltid och erfarenheter Sent ute till stor
del bygger på, berättade på vilket sätt han bidrog till bokens tillkomst och varför.

Sent ute var en bok som passade våra elever väldigt bra, eftersom den utspelar sig i förorten
med en pojke som huvudperson. Många killar kunde identifiera sig med huvudpersonen och
den miljö han levde i. På många sätt var detta läsprojekt väldigt lyckat. Syftet var att få alla
elever i årskurs 8 att uppskatta läsning, och att särskilt väcka läsintresset hos pojkar. Tack
vare Sent ute-projektet har vi kommit en bra bit på väg.

Därför tyckte vi att dags att inför nästa läsprojekt utgå ifrån ett tjejperspektiv. Vi valde att
arbeta med Kort kjol av Kristina Wahldén därför att den tar upp ett väldigt viktigt ämne och
fungerar som ett bra debattinlägg att arbeta med i skolan. Dessutom är den relativt lättläst och
kan passa många elever. Framför tyckte vi att bokens innehåll är aktuellt och relevant för både
tjejer och killar.

Kort kjol handlar om en gymnasieflicka som efter en skolavslutning är ute och firar på
Djurgården med sina kompisar. Efterfesten spårar ur och Myran våldtas av två skolkamrater.
Detta sätter djupa spår hos Myran, som efter en svår rättegång får svårt att bearbeta det som
hänt. Hon känner skuld eftersom hon varit berusad och kanske varit klädd i en för kort kjol
under kvällen.

Vi har arbetat med Kort kjol med årskurserna 8 och 9. Anledningen till att vi valde att arbeta
med samma årskurs igen som det tidigare läsprojektet, var att boken tar upp ett svårt ämne
som enligt vår bedömning inte lämpar sig för elever i de lägre årskurserna.  Eftersom vi ville
arbeta med Kort kjol valde vi att bjuda in Christina Wahldén till nästa författarbesök på
skolan. Hon kom till skolan två onsdagar i oktober förra året, och pratade inför samtliga
klasser i år 8 – 9. Alla klasser hade då läst Kort kjol och diskuterat bokens innehåll på olika
sätt. Christina sade vid besöket att hon besökt många skolor, men att det är sällan alla elever
verkligen läst den bok hon kommer för att prata om. Hon tyckte att det var roligt att vi var så
väl förberedda.

Syftet med projektet var, förutom ett fortsatt läsintresse, att stärka tjejers självförtroende samt
ge såväl tjejer som killar upplysning om rättigheter och skyldigheter när det gäller relationer
och sex. Vi tyckte även att temat jämställdhet samt det resonemang som förs i Kort kjol passar
bra ihop med vår strävan mot ett bättre och mer respektfullt språk bland eleverna.

Det är svårt att på högstadienivå hitta en gemensam bok att arbeta kring som tilltalar samtliga
elever. Det måste vara något som alla klarar av att läsa samtidigt som innehållet passar både
killar och tjejer. De vill läsa om sin egen samtid, om miljöer som likar deras egen samt om
huvudpersoner som de kan identifiera sig med.

Söderbymalmsskolan har länge varit en relativt lässvag skola där intresset för böcker varit
lågt. Därför är det en extra stor utmaning för oss att driva igenom olika läsprojekt för att höja
läsningens status bland eleverna. Vi har sedan Sent ute-projektet uppmärksammat hur
läsintresset ökat hos många. Därför vill vi gärna passa på att arbeta vidare med nya läsprojekt
enligt samma koncept. För närvarande är projektpengarna slut, och vi måste hitta nya vägar
för att komma vidare med vår strävan att bli en ”läsande skola”.

Våra närmsta planer för lässatsningen är att starta en läsecirkel bland personalen, där vi
tillsammans läser och diskuterar böcker för barn och unga. Tanken är att denna ska fungera
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som en vidareutbildning för främst svensklärare men vi hoppas även att en läscirkel ska leda
till inspirerande boksamtal och att läsupplevelser ska spridas på skolan. Vi kommer även att
försöka utveckla firandet av Världsbokens dag på skolan, som vi har gjort till en temadag.

Hanna Johansson
Bibliotekarie, Söderbymalmsskolan, Haninge

Att lära som vuxen – möjligheter och hinder
Om en konferens i Norrtälje

I början av februari samlades ett 40-tal personer på Campus Roslagen för att lyssna och
diskutera strategier kring vuxenstuderande. Medverkande var bl.a. Siv Their, doktor i
vuxenpedagogik vid Helsingfors universitet, Ulrika Grönkvist från Nitus och Cecilia Wearn
från Falköping.

Efter att ha blivit hälsade välkomna av kommunalrådet Christer Candal berättade Ulrika
Grönqvist, utbildningsledare vid Centrum för Vuxnas Lärande i Uppsala, om satsningen på ett
lärcentrum i en större stad, tillika traditionsbunden lärdomsstad. Ulrika är även ordförande för
Nitus, en intresseorganisation för landets kommunala lärcentra. Nitus medlemmar är
verksamma inom flexibelt lärande och inom hela utbildningsområdet för vuxna, och
medlemskapet förutsätter att det lokala lärcentrumet uppfyller en basnivå avseende kvalitet,
service och teknik. De är också naturliga samarbetspartners till högskolor och universitet, och
de olika lärcentrumen deltar aktivt i uppbyggnad, genomförande och utveckling av flexibla
studieformer. De har ett aktivt samarbete med Nätuniversitetet.

   Ulrika Grönqvist

Var finns ditt närmsta lärcentrum? Ulrika tipsade om webbplatsen www.larcentra.se, som
förutom att svara på den frågan innehåller en mängd annan information.
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   Ulla Persson

Ulla Persson, Norrtälje berättade sedan om en infrastruktursatsning i Väddöbygden. I
samarbete med studieförbund startade distansutbildning för områdets invånare. Drivkraften
skulle vara människors lust att lära mer, nyfikenhet och vilja att lära nytt. Ett av de
populäraste valen var IT-kunskap på grundnivå. Eftersom både undersökningar och statistik
visar att det blir fler avhopp från distansutbildningar gentemot traditionell undervisning
uppmanades kursdeltagarna att starta studerandegrupper och en IT-lots anställdes för att
kunna ge support. En viktig faktor vid bestämmandet av område var, enl. Ulla Persson, att
Väddöbygden har både folkhögskola och bibliotek. Kommunens roll i projektet var att vara
mäklare och motor. Samma idé och koncept håller nu på att genomföras i en annan del av
kommunen.

Siv Their, doktor i pedagogik vid Helsingfors Universitet charmerade oss alla med en både
underhållande och viktig föreläsning om vuxenpedagogik. Hon startade i ett
samhällsperspektiv för att några timmar senare landa i konkreta tips för undervisning av
vuxenstuderande.

Siv Their menade att för att en region skall lyckas bra måste balansen mellan de tre faktorerna
företag & organisation, utbildning och administration (politisk styrning m.m.) vara jämbördig.
Att alla behövs i samverkan är väl knappast någon nyhet, men hon menade att det nu pågår ett
systemskifte då kommunikationen mellan de olika parterna måste förtydligas och det behövs
också en bättre koppling mellan arbetsliv och utbildning.

   Siv Their
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”Själv bär man sin ryggrad” var bara en av Siv Theirs deviser. Den kom väl till pass när hon
kom in på vilka kompetenser som krävs idag, och hur det kommer att se ut framöver. Idag
krävs både formell och informell kunskap även om det skett en förskjutning så att den
informella har en större betydelse idag. Vad bör vi kunna i morgon? Hon citerade James
Botkin som i boken Global Stakes betonar vikten av informellt lärande. Morgondagens
arbetare skall kunna planera, informera, kommunicera, samarbeta, acceptera förändringar,
tänka kreativt, lära konstant, kunna ta emot och själv ta egna initiativ o.s.v. Det här ställer
förstås krav på en god infrastruktur för lärandet!

Inom vilka områden kommer tillväxten att finnas? Upplevelseindustrin är absolut starkast
idag. Ishotellet i Jukkasjärvi och tomtens hem i Finland var några exempel som gavs. Likaså
har kultur, mat- och skönhetsupplevelser uppgraderats. Serviceföretag såsom vaktbolag,
cateringfirmor mm blir också allt vanligare. Idag har nio av tio företag färre än 100 anställda
och 92 % har mindre än 10. ”Handens skapande intelligens” är också något som uppskattas
alltmer, d.v.s. hantverk får en allt större marknad.

Their kom så in på konkreta undervisningstips. Förutom pedagogiska metoder och tekniska
hjälpmedel menade hon att psykologiska faktorer är avgörande för framgångsrik
undervisning; först och främst måste man själv tro det man ska lära ut, d.v.s. kunna ”sälja sitt
ämne”. Att skapa motivation och en positiv grundinställning är också viktiga komponenter.
Negativa känslor av motgång, rädsla, misslyckande m.m. ”täpper till både vänster och höger
hjärnhalva”. Humorn har en inlärande effekt, något som hon själv var ett levande bevis på!
Siv Their varnade för sekundära strukturer, stickord som ”typ” ”precis som” o.s.v., likaså
menade hon att vi oftast tar med alldeles för mycket. Vi vill ge så mycket kunskap, men
glömmer att det måste finnas tid för reflektion. Personligen tänkte jag då genast på alla de
visningar av bibliotekets romaner, faktaböcker, uppslagsverk, tidningar, tidskrifter, databaser
och allt det andra, som man genom åren har försökt få klass efter klass att ta till sig under en
40 minuters lektion. Månne något ha fastnat?

           
Siv Their           Ann Sofie Fredriksson

Dagen avslutades med att Ann Sofie Fredriksson från Nätuniversitetet gav en god inblick i
den relativt unga myndighetens verksamhet.  Myndigheten Nätuniversitetet startade den 1
mars 2002 och målet är att öka tillgänglighet och omfattning av IT-stödd distansutbildning
inom högre utbildning. Oavsett var man bor och vilka tider som passar att studera, skall man
kunna följa Nätuniversitetets kurser. Bör dock noteras att Nätuniversitetet inte ordnar egna
kurser, utan består av ett samarbete mellan 33 olika lärosäten. Myndighetens uppgift är att ge
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universitet och högskolor stöd, och att samordna utbudet via en egen webbplats:
www.natuniversitetet.se.

”Det pedagogiska biblioteket i praktiken” diskuterades under konferensens andra dag. Här
fick vi även delta i en telebildkonferens då ett gäng satt i Håbo, ett annat i Örnsköldsvik och
så vi som samlats i Norrtälje. Via en storbildsskärm kunde deltagarna se och höra varandra.
Momentet ingick i en gemensam satsning för kompetensutveckling för personalen i resp.
kommun (i vanliga fall ingår även Falun i samarbetet, men de kunde inte delta denna gång)
och till detta tillfälle fick alltså även vi konferensdeltagare i Norrtälje vara med.

Cecilia Waern från LärCenter Falbygden var särskilt inbjuden och hon delade frikostigt med
sig av sina erfarenheter: lyssna, var konkret, lyssna mer, utgå från låntagarnas egna
erfarenheter var några av hennes råd. Cecilia uppehöll sig vid referenssamtalet. Är det för att
låntagarna själva ska få hjälp att formulera det de letar efter, som vi bör ställa frågor och ringa
in ämnet? Är det för att ge hjälp till egna tankar? Cecilia menade att tänkandet och
formuleringen av frågor är färdigheter som låntagarna kan behöva hjälp med, för att kunna
söka information och skaffa sig nya kunskaper. Hon citerade Aidan Chambers som säger att
"Vi måste formulera oss för att veta vad vi själva tänker”. Om bibliotekarien kommer in tidigt
i sökprocessen kan hon eller han ge effektiv hjälp till självhjälp. Målet är ju att användarna så
småningom ska klara sig själva.

   Cecilia Waern

Som konstaterats tidigare under konferensen påpekade även Cecilia att vi måste vara beredda
på att lära nytt och mer, och att det i sin tur innebär att lärandet, själva lärandeprocessen blir
allt viktigare. Att helt enkelt veta hur man lär sig. Det innebär en beredskap och redskap för
lärande och delvis en ny kunskapssyn; kunskap är föränderlig och det finns inte bara ett enda
rätt svar. Analys och reflektion blir viktigare än att lära sig fakta utantill. Och biblioteket
måste ta till sig den nya kunskapssynen, föra en dialog med sina användare, fungera som
bollplank för idéer och vara handledare i sökandeprocesser.

Telebildkonferensen växlade mellan de olika orterna och frågor om användarutbildning,
lokalers utformning, loggböcker förda av personal för egen reflexion och pedagogiska
hjälpmedel var några ämnen som avhandlades innan det var dags att runda av och åka hem till
sin egen vardag. Jag törs nog påstå att alla som var där fick med sig nya tankar och idéer att
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pröva hemmavid, och frågeställningar att ventilera med arbetskamrater och kollegor runt om i
landet. Ett stort tack till arrangörerna som lagt ner ett stort arbete på att utforma denna
intressanta konferens!

Kia Gumbel,
Länsbiblioteket

Systembolaget – en modell för kundbemötande?

Tre av Svensk Biblioteksförenings specialgrupper, de för referensarbete, för marknadsföring
och för uppsökande social verksamhet, arrangerade i början av februari en mycket uppskattad
tvådagarskonferens i Stockholm kring det goda bemötandet – Mötesplats bibliotek – mötas
eller bemötas? Här togs upp sådant som självinsiktens betydelse för det professionella
samtalet, om retorik, kroppsspråkets betydelse och om bemötande från en mångkulturell
aspekt.

Eva Gyllensvaan från SAS Flight Academy hjälpte oss att göra varsin kommunikationsprofil
utifrån vårt eget temperament och gav oss varsitt litet inplastat kort med ordet LEAP att alltid
ha till hands när en ”besvärlig” eller arg kund närmar sig. LEAP står för Lyssna (på vad
kunden har att säga), Empati, Engagemang (visa förståelse för vad kunden anför, nicka
gärna som tecken på att du förstår), Acceptera (inse att detta är vad kunden anser, kundens
verklighet, argumentera inte emot) och Presentera lösningar (gör något för att hjälpa, lös
problemet). I de första tre bokstäverna, LEA, ligger själva kundbemötandet, men vi går ofta
direkt på P i våra kundkontakter med en inte helt nöjd kund som resultat, trots att vi tycker vi
gjort vårt bästa.

Systembolaget med alla sina olika kunder – vad kan då biblioteken lära av dem? Ja, här går att
göra många intressanta jämförelser. Maria Degerfeldt från Systembolagets Kundtjänst talade
om det förändringsarbete som pågår inom företaget med bl.a. Nöjd kund-undersökningar där
150 kunder per butik (totalt 421 butiker) får frågor och material att ta ställning till. Dessa
undersökningar följs sedan upp av respektive butikschef och butikens sortiment anpassas
därefter. På sikt kommer alla butiker att byggas om till självplock, en stor förändring för
personalen som tidigare varit van att serva kunderna över disk och nu skall ut på butiksgolvet.

Systembolaget arbetar utifrån tre kärnbegrepp: inspiration, omtanke och kunskap. Man har
identifierat fyra olika kundkategorier: Vera Vetgirig (ca 25% av kunderna) som är nyfiken
och frågvis och gärna vill samtala om varorna och är öppen för rekommendationer; Konrad
Konnässör (färre än 10%) som vet mycket, är en stor kännare, gör specialbeställningar och
ställer krav; Sture Snabbköp (ca 50%) som vill klara sig själv, håller sig till vissa varor och
hittar själv i butiken; Hjördis Hjälp (ca 15%) som behöver mycket stöd och råd och tar tid på
sig. Känns kunderna bekanta från bibliotekens värld? Och följdfrågan: Hur gör man en
fungerande butik för alla dessa typer av kunder? Och ett fungerande bibliotek? Här kommer
allt sådant in som också vi på biblioteken brottas med – skyltsystem i tak och på hyllor, köer i
informations- och utlåningsdiskar (där självutlåning kortat våra köer), möjligheten att ha
specialister på ”butiksgolvet”, lättförståeligt tryckt material och bra hemsidor.

Det väcker alltid många tankar när man jämför bibliotek med andra typer av företag och
organisationer. Det är ju inte bara biblioteken som idag omprövar sitt arbetssätt. Se t.ex. på
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utvecklingen av Apoteken och SE-bankernas slussning av olika frågor till olika typer av
informationsdiskar. Intressant också att ta del av Lars Nittves tankar kring det nyöppnade
Moderna museet (se DN 2004-02-08) där han bl.a. säger ”Man måste gilla att publiken
kommer men också förmedla det” varvid journalisten genast kommenterar att han låter som
en gammal folkbildare! Men hur ska vi omsätta den gamla men ständigt aktuella visionen om
ett bibliotek för alla i en ny tid och en ny miljö? Hur göra biblioteken välkomnande och
attraktiva för alla dess användare? Idéer och inspiration finns att hämta från många
verksamheter utanför bibliotekens väggar.

Marie Gustavsson
Länsbiblioteket
samt Specialgruppen för uppsökande social biblioteksverksamhet

Musik − katalogisering och ämnesord

Den 10 november var jag på en träff på Kulturhuset anordnad av SMBF, Svenska
musikbiblioteksföreningen.  Den handlade om skivor och skivkatalogisering. De flesta
folkbibliotek lånar ut skivor. På detta möte diskuterades hur olika man katalogiserar dessa i
t.ex. Gävle, Malmö och Västerås. Skulle det vara möjligt att byta katalogposter med varandra?
Ja, via LIBRIS är det möjligt och alla som har BOOK-IT har Z 39.50-klienter. De som inte
redan har måste sedan komplettera med Z 39.50-servrar. Man kunde ha en gemensam
skivkatalog i www.bibliotek.se  där ju både BURK och LIBRIS-poster redan finns med. Det
gäller att enas om en minimikatalogisering, som de bibliotek som sedan vill kan arbeta vidare
med. För att testa idén bildades denna dag en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta kontakt
med LIBRIS.

Malmö har specialiserat sig på en egen, snabb och kortfattad katalogisering. Man tar inte med
de låtar som förekommer på t.ex. en skiva som ”Strange place for now” med Esbjörn
Svensson. Ofta har de heller inte med namnen på medlemmarna i gruppen. Men just i fallet
med E.S.T. har musikerna spelat ihop i ca 20 år och därför kommer Dan Berglund och
Magnus Öström med på en anmärkningsrad i Malmös katalogpost. Man har inte resurser för
utförlig katalogisering i Malmö. Istället får man ut skivorna till låntagarna mycket snabbt,
ibland samma dag som inköpet sker. Vill man ha mer information kan man gå till All music
guide www.allmusic.guide. Malmös musikbibliotekarier tycker att de alltid kan hjälpa
låntagarna i biblioteket eftersom de är så kunniga i musik. Men för dem som söker i katalogen
hemifrån blir det ingen hjälp.

Vi saknade BTJ denna dag i Kulturhuset, men representanter för Sveriges Radios
grammofonarkiv (SRF, Sveriges Radios Förvaltnings AB) och för SLBA, Statens ljud- och
bildarkiv www.ljudochbildarkivet.se/SLBA/START/start.htm fanns med och visade sina
utförliga och imponerande katalogposter som dock skiljer sig åt eftersom de har olika
infallsvinklar. För SRF är det viktigt att beskriva allt som finns på skivan, även det som inte
omnämns på omslaget. Skall något användas i radio måste man veta exakt vad CD:n
innehåller med tidsangivelse. SRF beskriver varje spår för sig, medan SLBA ser objektet som
en helhet.

BTJ:s katalogisering och översättning av signum till automatgenererade ämnesord fungerar ej.
T.ex. går det inte att söka på hip-hop utan att också få med funk och soul. Det går heller inte
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att söka på enbart 1970-tal när det gäller musik. Behovet av relevanta ämnesord är stort.
BURK har bara några få personer som sysslar med musik och katalogposterna kommer ut
sent. Det är därför många bibliotek med större skivsamlingar själva gör lokala katalogposter.
Det blir alltså dubbeljobb.

Malmö har lagt in ämnesord som Samlingar och CD-nytt november 2003 som sedan blir lätta
att söka. Men man gör bara ibland avvikelser från SAB:s ämnesordlista och då antecknar man
de nyskapade ämnesorden så att de kan användas igen. Inget nyinköpt hamnar på
nyhetshyllan eftersom det omedelbart lånas ut.

I Gävle erkänner man att man borde ha rensat i BURK:s ämnesord. Det blir direkt felaktigt
när man kallar något för funk som inte är det. Gävle anser att det är viktigt att visa om en
remix är originalversionen eller ej.

I Västerås tycker man att det är viktigt att lägga tid på katalogposterna. Det ges ut en massa
antologier i dag och på de nya skivorna fylls materialet ofta ut med nya låtar. Därför är det bra
att skriva ut alla låtar och det är också av intresse att veta vilka personer som är med och
spelar.

I Solna har man en bra musikgenreindelning. Den kommer att bli helt klar 2004. Pröva att
söka i deras katalog www.solna.se/bibliotek och titta under Musik och Musikämnesord. Solna
tycker att det är viktigt med bra ämnesord på musikposterna eftersom inte alla i personalen är
lika insatta i musik och därför kan både personal och låntagare ha stor hjälp av informativa
katalogposter.

Från Norrköping kom tipset om en bra grossistfirma att köpa musik-cd från, nämligen
www.nextstop.se. Den firman har inget avtal med BTJ men det är lönt att  handla därifrån
eftersom det fungerar bra och det är billigt. Nextstop distribution har snabba leveranser och
firman finns på Ynglingagatan i Stockholm. Läs hjälpen för avancerad sökning!

Det är viktigt att Sverige tar gemensamma beslut i katalogiseringsfrågan. Danmark vill gärna
samarbeta. Där finns en nationell Internetservice för alla  bibliotekarier som arbetar med
musik på folkbibliotek se www.musikbibliotek.dk/Toolbox/login. Gå in genom att skriva din
e-postadress.

Vill Du läsa mer om SMBF så finns det en hemsida där mötet den 10 november också är
dokumenterat med en utförligare rapport än här, skriven av Christel Rosenborg, Solna, se
www.muslib.se/smbf/index.html. Mötet den 10 november hade rubriken Varför gör dom på
detta viset? Den givande och intressanta dagen leddes av Veslemöy Heintz, ordförande i
SMBF.

Gunnel Arvidson Nilsson
Danderyds bibliotek, f.n. Bibliotek Västmanland

Finskt författarbesök

Under första veckan i mars har vårt län besökts av Raili Mikkanen, barn- och ungdoms-
boksförfattare från Helsingfors. Skolor och bibliotek i Botkyrka, Södertälje och Stockholm
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har bokat in Raili för möten med finskspråkiga barn och ungdomar där hon berättat om sitt
skrivande och om sina böcker. Railis senaste bok, Kahdentoista vala, handlar om häx-
processerna under 1600-talet, en tid då Sveriges och Finlands historia var gemensam. För de
mindre barnen finns lätta och roliga böcker som t.ex. Histamiini rakentaa lautan.

Med sin värme och sitt personliga tilltal blev Raili mycket populär bland barnen, vilket man
kan se på bilden från hennes besök på Södertälje stadsbibliotek. Dessa författarbesök ger
barnen möjlighet att möta vuxna som arbetar med böcker och skrivande för barn på just deras
eget modersmål och en inspiration att söka sig vidare i den finska litteraturen.

Fotograf: Eva Rehme, Södertälje stadsbibliotek

Länsbiblioteket anordnar varje år denna form av författarbesök, där en finskspråkig författare
under en veckas tid reser runt i länet. Veckan arrangeras i samarbete med Informations-
centralen för Finlands litteratur i Helsingfors.

Marie Gustavsson
Länsbiblioteket

Vad är på gång hos dig?

Den frågan fick jag av Länsnytts t.f. redaktör och, håll till godo, för här kommer helt kort
några rader om det:

• tt-magasinet har i dagarna fått en ny adress: www.tt-magasinet.se.
• Vad bör en grundskoleelev kunna om informationssökning när han/hon sluta nian,

gymnasiet, högskolan? Jag deltar i en arbetsgrupp med representanter från både folk, skol-
gymnasie- universitets- och högskolebibliotek och vi  jobbar bl.a. med att ta fram en
”läroplan” som kan svara på den sortens frågor.

• Det kommer glädjande nog en del e-postbrev med aktuella frågor som ställts i
referensdiskar runtom i vårt län. De lägger jag ut i ”Veckans referensfråga”, som är ett
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övningsmaterial för informationssökning via nätet. Fortsätt gärna med att skicka in frågor!
Adressen till ”Veckans referensfråga” är: www.lb.stockholm.se

• Att Book-its webbopac inte är helt enkel att tolka har ni säkert redan konstaterat. Ett
förändringsarbete är på gång, och här på Stadsbiblioteket i Stockholm kommer en
arbetsgrupp att arbeta med det. Deltar också i en arbetsgrupp för utveckling av barn-
opacen.

• Vad ska vår e-postlista heta? Den lista som numera heter IT_I_STOCKHOLMS_LAN
behöver byta namn, dels för att namnet är för långt och dels för att namnet inte längre
stämmer med innehållet. Syftet med e-postlistan är att förmedla nyheter och diskutera
biblioteksfrågor med IT-anknytning för oss inom länet - oavsett om det handlar om Book-
IT, Libra, hemsidor, e-böcker, elektroniska databaser, informationssökning på webben
eller något annat. Ett förslag är ab-info-IT, ett annat är det snarlika ab-infoIT. Vad tycker
du? Kom gärna med andra förslag!

• För er som är intresserade av webbfrågor kan jag berätta att Clas Thorén från
Stadskontoret kommer att berätta om ”24-timmars webben” vid vår nätverksträff för
webbansvariga senare i vår, och i början av juni kommer Susanna Broms att föreläsa om
webbjuridik i vår föreläsningsserie ”Alltid på en onsdag”.

• Till hösten drar vi, i samarbete med Lärarhögskolan, förhoppningsvis också igång en 10-
poängskurs för lärarbibliotekarier. Så känner ni till någon som kan tänkas vara intresserad
av det går det bra att höra av sig till mig!

Det här var lite blandad kompott om det som är på gång… Egentligen borde jag nog planera
in ett och annat Friskis och Svettis-pass också, eftersom jag vid något förvirrat ögonblick
anmälde mig till att springa Vårruset. Ska dessutom på hälsoprofilbedömning där man visst
väger både skelett och fettmängd. Men det är en helt annan historia…

Kia Gumbel
Länsbiblioteket

Riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker

Svensk Biblioteksförening ger ut IFLA:s Riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker i
svensk översättning. Riktlinjerna är utformade av Gyda Skat Nielsen och Birgitta Irvall från
IFLA:s  Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons. Birgitta Irvall är också den som
har översatt riktlinjerna till svenska.

Tanken med IFLA:s riktlinjer (”guidelines”) är att de ska vara praktiska hjälpmedel på
bibliotek världen över. Det finns riktlinjer inom många områden, t.ex. har samma sektion
inom IFLA tidigare givit ut riktlinjer för biblioteksservice till döva, intagna på fängelser och
patienter på sjukhus.

Bland rubrikerna i Riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker märks bland annat
Vad är dyslexi?, Den demokratiska aspekten, Att känna sig välkommen till biblioteket,
Medier för dyslektiker, och Marknadsföring. Som bilagor finns bl.a. olika måldokument,
informationsmaterial och en bibliografi.

Alla institutionella medlemmar i Svensk Biblioteksförening får varsitt exemplar av skriften,
och från Länsbiblioteket kommer vi också att skicka ut ett exemplar till varje kommuns
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socialbiblioteksansvarig. Det går också bra att beställa flera exemplar från Svensk
Biblioteksförening (mot ersättning). Läs mer på www.biblioteksforeningen.org

Karin Sundström
Länsbiblioteket

Till sist …
kan vi meddela att två arbeten kring den nationella bibliotekspolitiken har publicerats. I
januari fick vi ta del av SOU 2003:129, KB – ett nav i kunskapssamhället samt Ds 2003:66,
Om biblioteksverksamheterna.

I den första föreslår särskilda utredaren Gunnel Stenqvist en starkare ställning för Kungliga
biblioteket när det gäller informationsförsörjningsområdet, när det gäller kulturarvsrollen men
också en starkare roll för den nationella samordningen av all offentlig biblioteksverksamhet
som stöd för utbildning och forskning. Om utredningens förslag går igenom så har KB som
myndighet en stor möjlighet att verka som ett nationalbibliotek. Utredningen föreslår bl.a. att:
- pliktlagen behålls för tryckt material,
- KB utreder frågan om att överlåta exemplar (bl.a. till folkbibliotek),
- KB tar emot s.k. distansöverfört material,
- projekt Kulturarw fortsätter, samt att
- frågan om pliktleveranser för talböcker m.m. snarast utreds.
Utredningen föreslår dessutom en utveckling av Libris med cirkulations- och förvärvsrutiner
samt att Libris bygger upp en nationell portal och att bibliotek.se utvecklas.
En digitalisering föreslås i stor skala i samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. Ett
förslag läggs om skydd av kulturhistoriskt värdefulla samlingar och objekt. Utredaren föreslår
också att ett nationellt bevarandesekretariat inrättas vid KB och att KB tar fram en nationell
bevarandeplan.

I uppdraget har också ingått att se över KB:s arbete för att stödja samordning och utveckling
av informationsförsörjning till forskning och utbildning. Där konstaterar utredaren att
brukarnas inflytande behöver stärkas och att målet är en likvärdig informationsförsörjning till
studerande och forskare i hela landet. Det behövs här nationella lösningar. Det föreslås att KB
får ansvar för samordning och utveckling av informationsförsörjning till utbildning och forsk-
ning rörande alla offentligt finansierade bibliotek. Det utvecklingsansvar som Kulturrådet har
för informationsförsörjning till studerande bör tas över av KB. Dessutom anser utredaren att
förutsättningarna för regional samverkan bör utredas. Uppdraget har gället en översyn av KB
och biblioteksservicen till forskning och utbildning i landet. Det är därför naturligt att det
föreslås att KB ska bli den samordnande bibliotekskraften i landet gällande informations-
försörjningen till forskning och utbildning. En farhåga är naturligtvis att folkbibliotekens
verksamhet styckas upp men det kan bli en stark insats inom utbildningsområdet som vi under
lång tid eftersträvat. KB har en väldig möjlighet, att tillsammans med oss alla i biblioteks-
världen, bygga någonting bra och ta rollen som nationalbibliotek. För oss inom folkbiblioteks-
världen gäller det att hitta de bästa formerna för att vara drivande i denna utveckling.

Den andra publikationen har tagits fram av John Erik Forslund och utgör en sammanfattning
av biblioteksutvecklingen under de senaste åren. Den är välskriven och kan fungera som en
bra introduktion till vårt bibliotekssystem även om vissa delar, som det omfattande arbetet
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med service till funktionshindrade, saknas helt. Denna promemoria innehåller tillägg till
Bibliotekslagen (1996:1596), något som det har talats om länge men som vi till sist inte
trodde överhuvudtaget skulle komma. Ändringsförslaget är ett §7A tillägg till §7. 7
paragrafen förklarar ansvarsförhållandena för olika offentliga bibliotek. Ändringen lyder:
Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka.
Kommuner och landsting bör anta planer för biblioteksverksamheterna. Man kan tycka att
detta är en tunn förstärkning av bibliotekslagen och att vi hade hoppats på mer när det nu
lades ned en massa arbete på detta. Mer samverkan är det alla talar om nu och både Stenqvist
och Forslund trycker på här. Om detta förstärks med preciseringar i olika parters verksamhets-
inriktningar, som Forslund nämner, kan bättre samverkansformer skapas. Idag är det NABIS,
Nationella bibliotekssamrådet, som lyfts upp som räddaren. Men detta lilla organ måste nog
förses med muskler i form av beslutsmöjligheter och medel för att kunna få någon riktigt
nationell funktion. Däremot sker ett antal regionala initiativ till samverkan som kommer att få
betydelse på sikt.

I tillägget till biblioteksplan har många önskat sig ett skall men förslaget är ett bör och
betydelsen av detta är omdiskuterat. Personligen tycker jag inte staten ska tala om för
kommunerna vilka planer som ska utarbetas för en kommunal biblioteksplan. Det är som jag
ser det processen fram till en kommuntäckande biblioteksplan som är betydelsefull. Det
viktiga faktum att olika verksamhetsområden för en diskussion om bibliotekens roll i
kommunen. Nu är det dags för remisskrivande.

Krister Hansson
Länsbiblioteket


