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I en av alla de lokala gratistidningar som finns i Stockholm läste jag att pensionärs- och 
handikapporganisationer i en stadsdel hade önskat att få synskademarkeringar i trap-
porna till pendeltågsstationen så att synsvaga skulle kunna ta sig till tågen. Stadsdels-
nämnden sa nej eftersom det endast förelåg rekommendationer och inte var lagstadgat. 
 Min känsla är att ju närmare 2010 vi kommer desto närmare en lag inom området 
kommer vi. Ytterligare statliga medel kommer att komma till regionala och kommu-
nala instanser för att klara full tillgänglighet om fem år. 

Inom biblioteksvärlden har vi arbetat målmedvetet för en hög tillgänglighet utan vare sig 
rekommendationer eller lagar, och inte minst gäller det alla de socialbibliotekarier som 
under lång tid  arbetat med service till särskilda grupper. Det är viktigt att deras kom-
petens också används av övrig personal på biblioteken och att vi även fortsättningsvis 
satsar brett för att göra lokaler, verksamhet och information tillgänglig för alla. 

Det är lätt att blanda ihop användarvänlighet med tillgänglighet, men något självklart 
samband finns inte. Ökad användarvänlighet leder inte direkt till ökad tillgänglighet, 
men ökad tillgänglighet ger oftast en ökad användarvänlighet, det ser vi inte minst när 
det gäller den bearbetade lättlästa texten. 
 Tillsammans med åtta andra länsbibliotek driver regionbiblioteket projektet LIM-IT, 
som har som huvudmål att öka användningen av bibliotekens e-tjänster. I det projektet 
används Statskontorets vägledning 24-timmarswebben som ett rättesnöre. Vägled-
ningen som Handikappombudsmannen står bakom är tänkt att ”utveckla offentliga 
webbplatser så att så många användare som möjligt, oberoende av egenskaper och 
förmågor, ska kunna söka och läsa information samt enkelt och effektivt interagera 
via webbplatsen”. Arbetet med LIM-IT kommer ni att kunna följa här i Länsnytt 
och i detta nummer presenterar projektledaren, Gunilla Gustafsson, 
projektet.

I ett PM till samtliga kommuner och landsting den 26 januari 2005 skriver 

Kulturrådet om betydelsen av samplanering utifrån bibliotekslagens tillägg 

om samverkan mellan bibliotek och om att biblioteksplaner ska tas fram i 

landsting och kommuner. Kulturrådet pekar på tre områden som bedöms 

som extra viktiga: barns tillgång till litteratur, integration och mångfald samt 

funktionshindrades tillgång till kultur. Vi ska jobba efter de av riksdagen 

uppsatta målen för handikappolitiken, som säger att alla offentliga institutioner 

ska vara tillgängliga 2010.

Full tillgänglighet 
år 2010
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KULDAs metodhandbok presenterar idéer för att åstadkomma bättre kunskap om och 

mer utnyttjande av databaserna på biblioteken (www.kulda.se).  

Exempel ur metodhandboken: 
• Visa sökningar på storbildskärm i biblioteket

• Använd nättjänstvärdar som arbetsmarknadsåtgärd

• Gör reklam för databaser på allt som biblioteket skriver, trycker och distribuerar

• Använd lokala tidningar, lokal-TV m.m. för att marknadsföra nättjänster

KULDAs metodbibliotek 2004-05
KULDA startades 2001 och genomför samköp av nättjänster, förhandlar om priser och 
underlättar för biblioteken att välja databaser. KULDA utbildar personal vid folk- och 
skolbibliotek i hela landet. Idag är KULDA en verksamhet som drivs gemensamt av 
Sveriges länsbibliotek, med stöd av Statens kulturråd. Bengt Källgren är verksamhetsle-
dare och arbetar i Göteborg vid Regionbibliotek Västra Götaland.

Motala, Nyköping, Sala, Söderköping, 
Älvkarleby samt för Stockholms län Bot-
kyrka och Sigtuna.

Ett halvår med metodhandboken som ledstjärna

Under ett halvår kommer dessa kommu-
ner att arbeta i enlighet med KULDAs me-
todhandbok. Detta innebär att allt arbete 
med databaserna i informationsdiskar och 
på personalmöten ska dokumenteras. Vid 
upptaktsmötet har varje bibliotek pre-
ciserat hur man i praktiken ska försöka 
åstadkomma bättre kunskap om och mer 
utnyttjande av databaserna. Bibliotekens 
första åtgärd: informera personalen konti-
nuerligt om webb och databaser.
 

Vad har hänt i Botkyrka?

När jag besökte Tumba biblio-
tek i början av december berät-
tade Charlotte Hansell och Wil-
helm Wikbom hur de hade tagit 

itu med sin agenda under hösten.
 Wilhelm har haft schemalagd undervis-
ning för var och en av personalen på de sex 
biblioteken med mallar för genomgången. 
Han har haft nytta av en tidigare kurs i 
presentationsteknik.

 Filialen i Tullinge har startat en egen 
KULDA-grupp, och där erbjuds även 
”boka en bibliotekarie”.
 Wilhelm har också gjort blanketter där 
personalen ska fylla i frågor om hur man 
löst problem samt om sin kompetens och 
önskemål om vidareutbildning.
   Ett par nummer av ”Nätnytt” för per-
sonalen har producerats. Där presenteras 
vilka nya databaser som har köpts till bib-
lioteket och om förändringar på hemsidan. 
Där kan man också hitta nyheter om nät-
tjänster och funderingar om hur man löser 
praktiska problem.
 Nyinköpa databaser under hösten är 
BRC-paketet, som innehåller Biography 
resource center och Contemporary aut-
hors. Dessa baser kan man söka i med re-
mote access, d.v.s. de kan sökas i hemifrån. 
Även politiken.se/litteraturen.se har köpts 
med remote access (kommer inom kort).

Presentation av databaserna

Nu presenteras databaserna på ett nytt sätt 
i Botkyrkas webbkatalog: borta är nyckel-
hålen för de baser som endast kan nås via 
det fysiska biblioteket och istället finns tyd-
liga pilar vid alla de baser, som nu kan nås 
”hemifrån” med hjälp av bibliotekskort och 
pinkod. Botkyrkas filosofi: bättre att visa på 
det öppna och positiva och inte det som är 
svårare att komma åt.
 Man har också lovat att informera den 
egna förvaltningen och att kontakta grup-
per via föreningsrådet.
 Kartläggning av gymnasieskolors be-
hov och visningar för speciella grupper, 
t.ex. invandrarföreningar, finns också med 
i Botkyrkas planer.

Vad har hänt i Sigtuna?

Lena Gustafson Randau och 
Conny Odengrund arbetar med 
Sigtunas KULDA-projektplan, 
som innehåller 18 punkter. Sam-

tidigt arbetar personalen med ett medie-
planeringsprojekt! Utbildning för perso-
nalen kommer igång när e-boksutlåningen 

Upptaktsmöten hösten 2004

Under hösten hölls två upptaktsmöten om 
KULDAs metodhandbok för nättjänstjob-
bare med Bengt Källgren. Det första för 
Bibliotek i Norrland (BiN) ägde rum i 
Örnsköldsviks Arkenbibliotek. Åre, Storu-
man, Örnsköldsvik och Sandviken deltog.
 I det andra mötet för Länsbibliotek i 
Mellansverige (LIM) deltog Avesta, Gag-
nef, Hallstahammar, Håbo, Karlskoga, 

Lena Gustafson Randau 
arbetar med KULDA 

i Sigtuna
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presenteras i februari.
 De slutför arbetet med de tekniska för-
utsättningarna: att skapa bättre kontakter 
med IT-avdelningen, att via IP-nummer 
komma in i databaserna, att bättre använ-
da statistikunderlag gällande nättjänster. 
Lena har gått en fördjupad OPAC-kurs för 
att undersöka hur katalogen kan bli portal 
för nättjänsterna.
 De vill, via enkät, undersöka vilka i kom-
munen, som nu använder bibliotekets e-
tjänster. Lokalmedierna är kontaktade för 
att bevaka när E-böckerna (E-lib) och E-
musiken presenteras.
 Sigtuna planerar att öka sitt samarbete 
med gymnasieskolan Kunskapens hus och 
med de lokala tidningarna.

Att marknadsföra och sälja kunskap

På en träff som ägde rum i februari här i 
Stockholm fick alla en inspirationsföreläs-
ning av Britt Marie Ahrnell under rubriken 
”Att marknadsföra och sälja kunskap”. 
Workshop ingick.
 Hur ska alla kommuner sedan ta del av 
metodbibliotekens erfarenheter? Konferen-
ser för Stockholms län anordnas 2 septem-
ber, alternativt 6 september. 
 Länsnytt fortsätter bevakningen!

Lisbeth Schoultz Káplár (även foto)

Regionbibliotek Stockholm

Stadsbiblioteket har ca 4 000 besökare per 
dag och är stadens i särklass mest besökta 
kulturinstitution. Bibliotekets framtida 
roll och potential i det nya informations-
samhället är något som vi måste driva och 
utveckla. Här ingår att erbjuda informa-
tion och vägledning inom en mängd olika 
områden – bl.a. företagsinformation. 
 Idag erbjuder ett flertal organisationer 
stöd och hjälp när det gäller att starta eget, 
utveckla sin affärsidé m.m. Information 
finns att tillgå på nätet, men inte alltid i en 
tillräckligt tillgänglig form. Det finns inte 
heller någon fysisk samlingsplats för detta 
informationsmateriel i Stockholm. 
 Företagarinfo på Stadsbiblioteket är till 
för den som befinner sig någonstans i pro-
cessen mellan den lösa tanken på ett nytt 
företag och det brinnande intresset för en 
etablerad verksamhet. Just i den här pro-
cessen behöver många hjälp med att hämta 
information, statistik m.m. till den forma-
lia som krävs i samband med nyföretagan-
de. Det är ofta svårt att hitta rätt bland de 
olika organisationer och myndigheter som 
kan stötta med  råd och bidrag. 

Många samarbetspartners

Företagarinfo är ett projekt som ska pågå 
året ut, och som sedan kommer att ingå i 
den ordinarie verksamheten, om det slår 
väl ut. Initiativet har tagits av Stadsbibli-
oteket i samarbete med Näringslivskonto-
ret och drivs med följande samarbetspart-
ners: Nyföretagarcentrum, IFS, Svenskt 

näringsliv, Nu-
tek, Länsstyrel-
sen, Regionalt 
resurscentrum 
för kvinnliga 
entreprenörer, 
Företagarna och KIC.  Kompetensfonden 
har bidragit med medel.
 
Boka tid hos bibliotekarie

På Stadsbiblioteket, i sal 3, finns litteratu-
ren samlad och här finns också tillgång till 
relevanta databaser och statistik. Besöka-
ren kan antingen själv söka sig fram till in-
formationen eller boka tid hos en bibliote-
karie som kostnadsfritt hjälper till. Bokar 
tid gör man på e-postadressen:
foretagarinfo.ssb@kultur.stockholm.se

 Besökaren kan även få hjälp med att 
guida sig bland olika organisationer som 
arbetar med nyföretagande, så att han/hon 
hittar rätt. Projektet kommer att erbjuda 
seminarier i att starta eget med inbjudna 
föreläsare.
 Ansvariga bibliotekarier vid Stadsbib-
lioteket är Ylva Ingelsson och Eva Gun 
Karles. 

Ylva Ingelsson
Stockholms stadsbibliotek

SSB startar 
företagarinfo

 Britt Marie Ahrnell,
inspirerande föreläsare

Företagarinfo är en nystartad verksamhet vid 
Stockholms stadsbibliotek. Syftet är att underlätta 
processen för dem som har för avsikt att starta 
eget. Vi bygger nu upp en skräddarsydd service till 
nyföretagare, småföretagare och andra intresserade.

Företagarinfo

Sal 3

Litteratur, handböcker inom   

ekonomi, juridik, marknadsföring

Databaser med företagsrelaterad 

information

Statistik

Hjälp med att söka information

��������������
������������
������

För dig som vill
starta eget 
eller redan har 

eget företag.

•

•

•

•

Länets personal kommer att erbjudas kortare 
utbildning i att söka företagsinformation på nätet 
och i databaser. 
 Två tillfällen är inbokade: 21 mars och 15 april. 
Inbjudan kommer.
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Vad gör vi?

Skolbiblioteksgruppen arrangerar och med-
verkar vid konferenser, seminarier, mässor 
och fortbildning. Vi samlar information 
och erfarenheter som rör skolbiblioteken. 
Vid Skolforum på höstlovet delar vi ut pri-
set ”Årets Skolbibliotek”, som har fun-
nits sedan 1994 och som syftar till att lyfta 
fram en skola som på ett särskilt förtjänst-
fullt sätt har utvecklat sitt bibliotek. Priset 
består av äran, manifesterad i ett diplom, 
samt ett gratis författarbesök till skolbiblio-
teket. Snart kan man nominera skolor till 
årets pris – se vår hemsida  www.skolbiblio-

teksgruppen.se. I fjol var 18 mycket kva-
lificerade skolor nominerade. Priset vanns 
då av Fiskebäcksskolan i Göteborg. 

Nationella Skolbiblioteksgruppen 
– ett unikt nätverk

Nationella skolbiblioteksgruppen bildades i mitten av 1990-talet, och 
initiativet kom från Sveriges Författarförbund. En anledning till att 
gruppen bildades var att i den nya läroplanen (Lpo 94) lades an-
svarsfrågan för skolbiblioteken på varje enskild skolledning, och det 
saknades en nationell organisation som kunde bevaka och lyfta fram 
skolbiblioteksfrågan. 
   Nationella Skolbiblioteksgruppen är ett unikt nätverk av svenska 
organisationer som har intresse av att skolbiblioteken bevaras, stärks 
och utvecklas. 

 I år har skolministern lovat att överläm-
na priset. 
 Skolbiblioteken behövs för god skol-
utveckling. Vi vill – bl.a. genom ”Årets 
skolbibliotek” och vår fakta- och informa-
tionsbroschyr ”Bemanna skolbiblioteken” 
(beställs på hemsidan) – påvisa vägar till 
detta mål och hur hinder kan övervinnas. 
 Nationella Skolbiblioteksgruppen är 
främst en mötesplats för information och 
samverkan. I den verksamheten deltar 
alla medlemmar. Alla som ingår i Natio-
nella Skolbiblioteksgruppen står dock inte 
bakom varenda aktion eller uttalande som 
görs i gruppens namn. Exempelvis deltar 
inte Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) eller statliga myndigheter, såsom 
Myndigheten för skolutveckling eller Kul-
turrådet i opinionsbildande aktiviteter.

Vilka är vi?

Ett stort antal organisationer ingår i nät-
verket (se ruta). Vi brukar träffas två gång-
er per termin. Vid behov möts vissa av oss 
däremellan i arbetsgrupper för att förbe-
reda exempelvis ”Årets skolbibliotek”, se-
minarier på Bok & Bibliotek, omtryckning 
av broschyren, en artikel eller liknande. 
 I slutet av februari träffade representan-
ter från åtta av organisationerna i Natio-

nella Skolbiblioteksgruppen skolminister 
Ibrahim Baylan för att bl.a. be honom för-
klara hur han tolkar biblioteks- och skolla-
garna och hur han tänker förverkliga deras 
bestämda krav på tillgång till skolbibliotek 
för eleverna i den svenska skolan.

Kalle Güettler 
Ordförande 

(representerar Sveriges Författarförbund)

Foto: Christina Garbergs-Gunn

 . Organisationer inom Nationella 
Skolbiblioteksgruppen:

BIFF (Biblioteket i Folkhögskola och Folkbildning)
DIK-förbundet 
Föreningen Svenska Läromedel
Författarcentrum Öst, Lärarförbundet 
Lärarnas Riksförbund
Myndigheten för skolutveckling 
Svenska Barnboksakademin
Sveriges Länsbibliotekarier
Sveriges Skolledarförbund
Statens Kulturråd
Stiftelsen Svenska Barnboksinstitutet
Svensk Biblioteksförening
Svenska Förläggareföreningen
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Författarförbund 
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Vi vill:

• inspirera alla att upptäcka betydelsen av 

väl fungerande skolbibliotek

• uppmärksamma bibliotekets möjligheter 

att stödja pedagogisk förnyelse

• främja debatten om bibliotekets roll i 

skolan

• sprida kunskap om goda exempel

• samverka nationellt för skolutveckling 

genom satsning på skolbibliotek
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Jag har fått förtroendet att leda projektet 
under de tre år som det beräknas pågå. Till 
min hjälp har jag en projektgrupp bestå-
ende av en person från varje län. Sedan 
projektet startade har vi nu kommit fram 
till en arbetsmetod och bestämt hur vi 
skall dela in projektet. Detta för att kunna 
samarbeta över länsgränserna och på bästa 
sätt dra nytta av varandras erfarenheter.

Vägledningen för 24-timmarswebben

Redan tidigt i projektet framkom det att 
biblioteken behövde hjälp med att höja 
standarden rent generellt på bibliotekens 
hemsidor. Vi tyckte det var viktigt att få 
fram riktlinjer som skulle underlätta för 
biblioteken. Det är också väsentligt att 
hemsidorna är handikappanpassade. Sam-
tidigt finns behov av att bättre integrera 
hemsidan i bibliotekariens vardag för att 
på så sätt skapa ett hybridbibliotek. 
 När vi undersökte saken visade det sig 
att det redan fanns goda riktlinjer fram-
tagna av Statskontoret för hur en offentlig 
webbsida skulle se ut och fungera. Därför 
beslutade vi att följa dessa riktlinjer och 
använda dem i projektet. Riktlinjerna heter 
”Vägledningen för 24 timmarswebben 2.0” 
och gavs ut av Statskontoret i juni -04. 
 Tidigare har 24-timmarsmyndigheten 
nämnts som ett sätt att tänka i medborgar-
perspektiv. Som medborgare skall du inte 
behöva veta hur en myndighet är organise-
rad för att hitta fram till rätt instans. Infor-
mationen skall snarare vara organiserad 
efter händelser i livet (barnafödsel, flytt, 
giftermål). Du skall också kunna hämta 
och lämna information till myndigheten 

Biblioteken i Mellansverige jobbar för att få fart på sina hemsidor 

Läslust på webben
I höstas startade projektet LIM-IT, som är ett samarbete mellan 
nio län för att öka användningen och kvaliteten på bibliotekens 
hemsidor och e-tjänster.

oavsett tidpunkt. Ett exempel på detta är 
sverige.se

 Vägledningen 24-timmarswebben skall 
i sin tur skapa bra användarvänliga hem-
sidor för offentliga myndigheter. I för-
längningen underlättar detta för en fram-
tida 24-timmarsmyndighet eftersom det 
då finns en gemensam webbstandard för 
offentliga institutioner.
 Vi inom biblioteken är alltså ganska ti-
diga med att hoppa på tåget med att följa 
vägledningen för att på så sätt skapa bra 
användarvänliga hemsidor med ett tydligt 
medborgarperspektiv. 

Biblioteksspecifikt innehåll på hemsidorna

Ett av önskemålen med projektet är att en 
bibliotekshemsida inte ska leva sitt eget liv 
utan vara ett arbetsredskap för biblioteka-
rien. För att få in det biblioteksspecifika på 
hemsidorna kommer vi därför att arbeta 
med ett antal fokusområden där vi lyfter 
fram det vardagliga arbetet som redan be-
drivs på biblioteken. Det är idag enkelt att 
visa på det som sker på biblioteken genom 
att använda sig av teknikens möjligheter.
 Det första området vi kommer att arbe-
ta med blir läslust. Där kommer vi att in-
tegrera det läsfrämjande arbetet som redan 
bedrivs på det fysiska biblioteket med det 
digitala biblioteket i form av exempelvis 
boktips, ljud och bild på hemsidan.
 Andra tänkbara fokusområden är demo-
krati/omvärldsbevakning, lokal kreativitet 
och lokalhistoria.
 En bibliotekswebb måste bli ett roligt 
sätt att inhämta kunskap för besökaren 
och ett roligt sätt för personalen att dela 

med sig av en massa bibliotekariekunskap, 
som man annars bara får ta del av vid ett 
besök på det fysiska biblioteket. 

Start med föreläsning om 24-timmarswebben

De deltagande länen inbjuds till föreläsning 
om 24-timmarswebben och detta är start-
skottet för arbetet med att införa principer-
na i vägledningen. För Stockholms län blir 
seminariet den 7 april.
 Jag hoppas att arbetet med vägledningen 
kommer att leda till ett ökat samarbete med 
kommunens IT-enhet, och att det kommer 
att stärka bibliotekens självförtroende så 
att vi kan skapa bra användarvänliga hem-
sidor med medborgarperspektiv.

Gunilla Gustafsson (även foto)

Projektledare 

Regionbibliotek Stockholm

 . Mer information

www.e-namnden.se och klicka på vägledningar.

Redan nu kan man gå in på LIM-IT projektets 

temporära hemsida www.limitprojektet.se, där finns 

det en länk till mer projektrelaterad  information.

Åsa Wallström och Wilhelm Wikbom från 
Botkyrka berättade för LIM-ITs projektgrupp 
om sitt arbete med bibliotekswebben i en 24-
timmarskommun. De har med enkla medel fått 
fram en användarvänlig sida.
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I början av december tillbringade vi några 

intensiva dagar i ett vackert juldekorerat 

London. Vi hade nöjet att få delta i en mycket 

lyckad studieresa. Syftet med resan var att 

besöka några av de bibliotek som har anam-

mat ett nytänkande beträffande bibliotekets 

roll och funktion. Gemensamt för flera av bib-

lioteken var att de var belägna i invandrar-

täta områden med hög arbetslöshet och låg 

utbildningsnivå.

Idea Stores för bred publik

Första dagen besökte vi två olika Idea Sto-
res i östra London (www.ideastore.co.uk), 
ett nyinvigt på Chrisp Street och ett som 
öppnades i Bow för två år sedan. Under 
de närmaste åren ska ytterligare Idea Sto-
res planeras i stadsdelen. Idea Stores är ett 
nytt koncept och man har medvetet valt 
att inte kalla sig Library som riskerar att 
enbart förknippas med traditionell biblio-
teksservice. Tanken är att nå ut till en bre-
dare publik och erbjuda service av olika 

Studieresa till England Inspiration 
i bagaget

”
”Man är noga med att 
personalen ska ha rätt 
inställning till verksamheten 
och vara serviceinriktad. 
Ett kundorienterat sinnelag 
betonas alltså mer än formell 
bibliotekskunskap.” 
/Idea Stores

slag och särskilt satsa på vuxenstuderan-
de. De bibliotek som fanns i området tidi-
gare var både nedslitna och hade låg stan-
dard. Inför ombyggnaden ville man fånga 
upp icke-användarna som man såg som 
en stor och viktig grupp. Via enkäter fick 
man in värdefull information om vilka för-
väntningar och önskemål som fanns. Un-
dersökningen visade att bibliotekets place-
ring (i närheten av butiker) och öppettider 
(kvällar och helger) var viktiga faktorer. 
Dessutom ville många ha bättre tillgång 
till datorer och lärmiljö för både yngre och 
vuxna. 

Mer tillåtet än förbjudet

De nya biblioteken finns numera i affärs-
områden och målet är att hålla öppet alla 
dagar i veckan. Idea Stores fungerar som 
en kombination av bibliotek, lärmiljö och 
en plats för fritid och avkoppling. Kursut-
budet är stort och det är biblioteket som 
administrativt ansvarar för verksamheten. 

Man har också som policy att inte sätta 
upp några förbudsskyltar utan det är till-
låtet att prata i mobilen och att ta med mat 
och dryck. Man är noga med att persona-
len ska ha rätt inställning till verksamheten 
och vara serviceinriktad. Ett kundoriente-
rat sinnelag betonas alltså mer än formell 
bibliotekskunskap. 

Millennium Library i Norwich

Dagen därpå blev lite av en utflykt. Vi åkte 
norrut till Norfolk, en region med 800 000 
invånare och 46 bibliotek, varav fem i sta-
den Norwich. Det var Norwich som var 
målet, vi skulle besöka det stora Millen-
nium Library (www.norfolk.gov.uk/educa-

tion), som hade ett fantastiskt läge mitt i 
staden vid den vackra katedralen. Själva 
byggnaden med sina glasfasader påminde 
lite om Kulturhuset vid Sergels Torg. Väl 
där blev vi mottagna av bibliotekschef Jan 
Holden som visade biblioteket och berät-
tade om tillkomsten och om dess verksam-

Peckham Library



      LÄNSNYTT NR 1 • 2005       9

” het. Den gamla biblioteksbyggnaden för-
stördes i en brand för tio år sedan och 
inför restaureringen frågade man sig vilka 
krav som skulle komma att ställas på verk-
samheten framöver. Man började också 
att fundera över vilka nya samarbetspart-
ners som var tänkbara. Området är ett ty-
piskt jordbrukarsamhälle och även här är 
utbildningsnivån låg. Tanken med det nya 
biblioteket var att nå ut till många fler och 
att locka till sig nya grupper genom att för-
bättra tillgänglighet, service och utbud. 
 Ett av resultaten är att BBCs regionala 
redaktion numera finns i samma byggnad. 
När BBC sänder sin dagliga timma zoomar 
kameran in på entrén till biblioteket och 
den stora skylten ”Library” ger därigenom 
fin marknadsföring. The Learning Shop 
ansvarar för en bred kursverksamhet för 
att passa olika målgrupper. Många lär sig 
exempelvis grundläggande datakunskap 
som oftast är ett krav för arbetssökande 
nuförtiden. Norwichs turistbyrå ligger på 
bottenplan vid ingången till biblioteket 
och här ges information om trakten. 

Foto: Kia Gumbel

forts. sid 12

Bibliotekschef Jan 
Holden visade runt i 
Millennium Library, 

ovan med Inga Lundén 
och Kerstin Spengler. 

Gammalt och nytt möts i Norwich. Från Millennium Library med 
sin moderna glasade fasad har man utsikt mot den mäktiga katedra-
len från 1200-talet.

På väg till flygplatsen:  Kerstin af Malmborg, 
Eva Schöld och Karen-Margrethe Steinholtz.

En trivsam nisch hittade Mikael Wannestam och 
Ann-Charlotte Jansson på Idea Store i Bow.

Från Stockholms stadsbibliotek reste drygt 20 personer för att skaffa sig utblick och inblick i Englands 
biblioteksvärld.
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Egypten är väl inte i första hand känt 
för att ha ett intressant biblioteksväsen. 
Det nya, spektakulära Bibliotheca 
Alexandrina har fått mycket 
uppmärksamhet, men vad finns det av 
bibliotek därutöver? 

I november åkte ett trettiotal biblioteksan-
ställda och andra biblioteksintresserade, 
varav nästan hälften från stockholmstrak-
ten, på en ”biblioteksresa” till Egypten. Det 
var den tredje biblioteksresan till Egypten 
som Ingrid Johansson, inredningsarkitekt 
med bibliotekserfarenhet, anordnade. Ini-
tiativet kom från början från några biblio-
tekschefer i Stockholms län. 

Kamelritt och öken 

Så många biblioteksbesök blev det nu inte 
den här gången. Vi kom till Egypten i slu-
tet av Ramadan och de planerade biblio-
teksbesöken i Kairo fick ställas in. Men det 
var ändå en mycket upplevelserik resa med 
rundvandring bland skatterna på Egyptis-
ka museet i Kairo, kamelritt till pyramider-
na i Giza, tågresa längs Nildalen, besök i 

Höstens biblioteksresa till Egypten gav 

mångfacetterade upplevelser, men hur 

var det på biblioteksfronten? 

Lena Lundgren rapporterar.

Bibliotek i Egypten?
Konungarnas dal och i Luxortemplet. Men 
också visit hos Wissa Wassef, det kända 
gobelängväveriet som har haft utställning-
ar ett par gånger i Sverige, en konsert vid 
Nilens strand, besök i ett koptiskt kloster 
och ett avslutande dygn på ett retreatcen-
ter, Anafora, i öknen utanför Kairo. 

Bibliotheca Alexandrina imponerade

Två intressanta bibliotek såg vi i alla fall. I 
Luxor fick vi besöka ett barnbibliotek som 
låg i ett vanligt bostadsområde. Det var ett 
trevligt litet bibliotek med rara barn, som 
satt där och läste. En glad bibliotekarie 
tog emot våra gåvor, svenska barnböcker 
översatta till arabiska. 
 Bibliotheca Alexandrina var raka mot-
satsen, överväldigande stort, mycket im-
ponerande och med stora ambitioner. Bib-
lioteket håller långsamt på att fyllas med 
medier och där var en hel del besökare. 
Men det är ett forskningsbibliotek och ef-
tersom man måste betala för att få komma 
in är det inte ”ett bibliotek för alla”. En 
talboksavdelning (med ca 150 titlar), en 
barnavdelning och en ungdomsavdelning 
finns dock, även de avgiftsbelagda. Ung-
domsavdelningen är helt inriktad på stu-
dier och informationssökning via datorer 
men barnavdelningen är mera lik en svensk 
barnavdelning med böcker och videofilmer, 
bilder på väggarna och många barn. 
 Bibliotekshögskolan och Regionbiblio-
tek Västra Götaland deltar i ett projekt på 

B
ib

lio
th
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le
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nd
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Luxor
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Gruppen är ett folk utan land. De kom till 
Sverige huvudsakligen under 1970-talet, de 
flesta till Södertälje. Flertalet har invandrat 
från Turkiet, Libanon och Syrien. I dag är 
många av dem svenskar med utländsk bak-
grund, födda i Sverige. 
   Bostadssegregationen i Södertälje är stor. 
Här finns stadsdelar där det nästan enbart 
bor assyr/syrianer. Assyr/syrianer är kristna 
och tillhör olika kyrkor. Den syrisk-orto-
doxa och den kaldeiska kyrkan är de störs-
ta. Under första världskriget genomfördes 
ett folkmord på den kristna minoriteten i 
Turkiet, vilket givetvis fortfarande präglar 
gruppen.
 Man hävdar att man har sitt ursprung i 
Mesopotamien. Syrianerna hävdar att de 
kommer från araméerna och tar klart av-
stånd från dem som kallar sig assyrier. 
 De flesta av första generationens invand-
rare läser på arabiska och ibland på syriska. 
Det är ont om skrivet material på syriska, 
språket betecknas närmast som ett språk 

Assyr/syrianska biblioteket i Södertälje
Det är inte lätt att definiera skillnaden mellan assyrier och syrianer. 
I Södertälje har man valt att kalla folkgruppen assyr/syrianer.
 Lika svårt som det är att gå till botten med vad som är en 
assyr/syriansk identitet, lika svårt är det att uppskatta i hur många 
generationer som man räknar sig som i första hand assyr/syrian.

med en oral tradition och har flera benäm-
ningar, som syriska och arameiska.

Bibliotek stärker identiteten

Idag växer tredje generationens invandrare 
upp och det blir tydligt hur viktigt det är att 
föra traditionerna vidare till de yngre. I den 
andan väcktes tanken på ett assyr/syrianskt 
bibliotek i Södertälje. Fördelen med att ha 
allting samlat är givetvis att vårt material, 
särskilt det på svenska, blir mer tillgängligt 
och mer utlånat. Minsta skrift om assyrisk 
eller syriansk identitet är utlånad. Vissa 
böcker rör sig inom gränsområdena, de är 
inte renodlade assyr/syrianska ämnesområ-
den som musik, religion och litteratur. En 
del titlar köper vi därför in dubbla exemp-
lar av, ett placerar vi på det assyr/syrianska 
biblioteket och ett placeras på respektive 
ämneshylla. Det mesta är publicerat i länder 
utanför Mellersta Östern men i liten skala. 
Trots detta kan vi nu få fram mer material 
via nätbokhandlare än vad vi kunde för ett 

par år sedan. Vi har också byggt upp en 
CD-samling som lånas mycket. Efter att ha 
arbetat en tid har vi nu kommit fram till att 
vi ska prova att flytta de syriska barnböck-
erna till barnavdelningen. Tidskrifterna 
finns på tidskriftsavdelningen. Samlingen är 
inte stor och många gånger är vi ensamma 
om en titel. Så visst känns det om man mås-
te gallra ...
 Eftersom fler och fler vill publicera sig, 
och då ofta använder sig av Internet, kom-
mer vi även fortsättningsvis att ha problem 
med att få fram material. Via Internet har 
jag förstått att det finns flera assyr/syrian-
ska bibliotek och att de precis som vi har en 
intresserad grupp som kommer med önske-
mål och synpunkter. 
 Vi har haft en del högklassiga program, 
bl.a. kom väldigt många för att höra om 
Gilgamesheposet, som nu ska filmatiseras. 
När vi hade en fotoutställning från Tur 
Abdin, en ort i sydöstra Turkiet, varifrån 
många av våra besökare ursprungligen 
kommer,  kändes det som att man gick man 
ur huse för att se den. Vi har också sago-
stunder för barnen. Det här är bara några 
exempel på vad vi gör.
 Välkomna att besöka vårt lilla bibliotek!

Eva Dankis
Södertälje stadsbibliotek

Alexandriabiblioteket för att utveckla ar-
betet med barn, ungdomar och funktions-
hindrade. 

Ny resa till hösten

Ingrid Johansson ordnar en ny resa den 27 
november till den 5 december 2005. Är du 
intresserad, ta kontakt med Ingrid, e-post: 
ingrid.johansson@opendoors.se. 

Vill du veta mera om vår resa kontakta 
mig.

Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm

lena.lundgren@kultur.stockholm.se

Foto: Ingrid Johansson och Lena Lundgren

forts. Bibliotek i Egypten

Barnbibliotek i Luxor
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Nytt bibliotek 
invigt på Ingarö

En bit upp i huset finns ett stort släktforsk-
ningscenter med tillgång till många databa-
ser och specialutbildad personal. Business 
Library är en fullt utrustad biblioteksav-
delning för företagare och för dem som är 
intresserade av att starta eget. Barnbiblio-
teket ligger på entréplanet och man satsar 
mycket på barnfamiljer, speciellt vill man 
nå papporna. Därför har man ordnat oli-
ka aktiviteter, bl.a. ett samarbete med fot-
bollsklubben på söndagar. Biblioteket har 
också en uppsökande verksamhet som en-
gagerar många volontärarbetare.

Expresslån

Innanför entrén har man något man kal-
lar Express där man skyltat med böcker på 
bokhandelsmaner med lockande titelsidor. 
Där kan man snabbt låna böcker, CD och 
DVD, om man har bråttom. 
 

Kunden i centrum

Inför nyöppnandet var det viktigt med vida-
reutbildning av personalen. Alla skulle kän-
na sig delaktiga i verksamheten och man 
har valt att fokusera mycket på ”customer 
care”. Personalen ska reflektera över arbe-
tets mål, hur de kan bidra och vilken roll de 
har i verksamheten. 

Peckhams bibliotek i prisbelönad byggnad

Sista dagen åkte vi ut till Peckham i södra 
London för att beskåda ett bibliotek som 
vunnit pris som årets byggnad (-00). Peck-
ham Library (www.mysouthwark.co.uk), 
ligger högst upp i den här speciella bygg-
naden som ser ut som bokstaven L upp 
och nedvänd. Den ger ett modernt intryck 
och idén var att väcka nyfikenhet, man ska 
helt enkelt vilja gå in och se vad som finns 
där.
 Biblioteket har cirka 500 000 besökare 
om året och det råder full aktivitet i huset. 
Barnbiblioteket är kreativt och fantasifullt 
inrett med många olika arrangemang för 

barn. Resten av byggnaden består av med-
borgarkontor, konferensrum m.m. På ett 
våningsplan finns ett stort lärcenter med 
kurser och handledning. Många behöver 
hjälp med att skriva sina CV, att inhämta 
baskunskaper inom data samt med studie-
vägledning. Där finns även möjlighet till 
barnpassning. En stor del av stadsdelens 
invånare har ursprung i Afrika och Kari-
bien och biblioteket har ett afro-karibiskt 
litteraturcenter som är populärt.

Inspiration i bagaget

Avslutningsvis kan vi säga att det var en 
mycket givande resa full av inspiration. 
Eftersom vi arbetar på Kungsholmens bib-
liotek och nu ser fram emot en efterläng-
tad ombyggnad hoppas vi kunna applicera 
några av de idéer vi fick på vårt eget nya 
bibliotek.

Annett Engström och Ann-Charlotte Jansson
Kungsholmens bibliotek

forts. från sidan 9

Trots besparingar under några år i Värmdö 
kommun så har biblioteken blivit fler. Lån 
och besök ökar och politikerna har enats 

het och nya lokaler i trånga budgetlägen. 
 Fyrkantighet kan man inte beskylla kul-
turpolitikerna i Värmdö för. Biblioteket på 
Djurö är sexkantigt, på Ingarö har det bli-
vit åttkantigt och huvudbiblioteket i Gus-
tavsberg är runt!

Kerstin af Malmborg (även foto)

Regionbibliotek Stockholm 
Monica Winiger är filialföreståndare och 
ansvarar för det nya biblioteket.

om att satsa på kultur och bibliotek. Prio-
riteringen ligger på barn och ungdom, vil-
ket visar sig genom att tre filialer har fått 
sina nya lokaler placerade i skolor. En ny 
bokbuss ger också service till barnen i sko-
lor och förskolor.  Bibliotekschef Christina 
Ståldal säger att Värmdö förmodligen inte 
hade kunnat göra en sådan satsning om 
inte en samordning gjorts med skolan. 
 På förmiddagarna är Ingarö bibliotek 
forskningsbibliotek för skoleleverna och 
barnbibliotek för småbarnen, på eftermid-
dagarna är det öppet för alla från kl. 13, 
med två öppetkvällar i veckan. Det finns 
planer på att ha öppet för alla under hela 
öppettiden men med fokus på barns och 
ungdomars behov under förmiddagen. En 
bibliotekarie och en assistent tjänstgör. En 
del av bibliotekslokalen används som mat-
sal under lunchtid. Bibliorang eller biblio-
ria – nyskapande är det i alla fall. Ännu ett 
exempel på hur man får fram ny verksam-

Bibliotekschef Christina Ståldal med två 
av bibliotekets stolta guider, Christoffer 
och Arthur.
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Stockholmskällan är ett samarbetsprojekt mellan 
utbildningsförvaltningen, stadsarkivet, stadsbib-
lioteket, stadsmuseet och utrednings- och statisktik-
kontoret, med syftet att med nya pedagogiska meto-
der sprida det rika källmaterial som finns i staden. 
Projektet ska även etablera goda kontakter mellan 
ABM-institutionerna (arkiv, bibliotek, museum) 
och med stadens skolor. Projektet som startade vå-
ren 2004 och pågår t.o.m. december 2006, stöds av 
Stockholms stads kompetensfond.
 Grunden för webbplatsen är en databas där mate-
rial från alla deltagande institutioner ska läggas in. 
Materialet kan t.ex. vara ritningar, kartor, textsidor 
ur förteckningar, ljudupptagningar, filmer, bilder av 
föremål eller information om litteratur.

Resurs för skolan 

Den primära målgruppen är Stockholms elever och 
lärare i grundskolans högre årskurser och gymna-
siet. Webbplatsen ska utvecklas i samarbete med 
målgruppen för att motsvara de behov som finns på 
skolorna. Stockholmskällan ska vara en resurs för 
undervisning i flera skolämnen, men också en själv-
klar plats för den historieintresserade allmänheten.
 Stockholms stadsbiblioteks delprojekt omfattar 
arbete med att presentera stockholmslitteratur uti-
från skolornas önskemål, och att tillhandahålla in-
formation om t.ex. källkritik och uppsatsskrivning. 
Vi arbetar i nära kontakt med de andra deltagande 
institutionerna och även tillsammans med elever 
och lärare i Stockholms skolor.

Victoria Falkenström 
victoria.falkenstrom@kultur.stockholm.se

Ill.: Helena Bergendahl

Vårt kulturarv 
på webben 

Stockholmskällan 

Stockholmskällan, 

www.stockholmskallan.se 

är en webbplats under konstruk-

tion, som kommer att innehålla 

en stor mängd information om 

Stockholms historia. 

Ljudbibliotek 
och 
Frågebyrå

Under våren 2005 kommer Talboks-
biblioteket och resten av entréplanet i 
Asplundhuset, Stockholms stadsbiblio-
tek, att byggas om till ett inbjudande 
ljudbibliotek och frågebyrå där lånta-
garen direkt innanför dörrarna skall 
känna sig välkommen. Allt i syfte att 
skapa ett bra första möte med biblio-
teksbesökaren!

Detta kommer att innebära en ombyggd 

och uppfräschad lokal som innehåller:

 • Ett ljudbibliotek med talböcker och 
ljudböcker. Inlästa böcker skall finnas 
tillgängliga för alla. Servicen kommer 
att bli bättre till den vanlige låntagaren 
som hittar ett gott utbud av ljudböcker 
och talbokslåntagaren kommer att få 
tillgång till talböcker under Stadsbibli-
otekets hela öppettid. Det kommer inte 
att bli någon serviceförsämring för nå-
gon låntagargrupp – tvärtom! Vi kan 
bli ännu bättre genom att ge service till 
alla besökare.
 • En frågebyrå där besökaren skall 
kunna få hjälp med stort som smått, allt 
ifrån bibliotekskort och låneregler till 
information om aktiviteter inom SSB 
och allmän kulturinformation. Denna 
funktion skall fokusera på att skapa ett 
bra första möte med besökaren!
 • Återlämningen i Asplundhuset 
automatiseras. En återlämningsrobot 
kommer att installeras i ”Runda ma-
gasinet” och låntagaren har möjlighet 
att lämna sina böcker via två inkast, ett 
placerat innanför ingången från Svea-
vägen och det andra från Odengatan. 
Det kommer  inte att bli återlämning 

via bokinkast från bibliotekets utsida.
 •  Reserverade medier blir en själv-
service. Dessa kommer att finnas för 
avhämtning på entréplanet och utlå-
ningsfunktionen kommer att vara au-
tomatiserad.
 • Datorer med Internet och OPAC 
kommer också att finnas på entréplanet.

Vad händer nu?

Ombyggnaden är påbörjad och beräk-
nas vara klar i slutet av juni.
 Talboksbiblioteket är stängt för 
besökare men telefontjänsten, telefon 
508 311 60, är öppen för frågor och 
talboksbeställningar som vanligt.
 Talboksbibliotekets mediebestånd 
kommer inte att vara tillgängligt i nå-
gon större mån. 

Depositioner och enstaka lån 

Under ombyggnadsperioden är de-
positionstiden sex månader. Under 
ombyggnaden kommer vi inte att ha 
möjlighet att plocka eller ta emot åter-
sändningar av depositioner. På ensta-
ka lån är lånetiden förlängd till tre 
månader. Vi ombesörjer enstaka lån i 
den mån vi kan.
 Vi ber er att i minsta möjliga mån 
reservera media hos Talboksbibliote-
ket under ombyggnaden!

Marie Persson
Talboksbiblioteket 

Tel: 08-508 311 60

Tel: 08-508 311 65

Tel: 08-508 311 67

e-post: talbok.ssb@kultur.stockholm.se

Asplundhuset 
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www.biblioteksbloggen.seBiblioteksbloggen

Det bibliotek vi tänker bygga finns ännu 
inte. Vi ser oss om i Sverige och utlandet 
och hämtar inspiration från många olika 
typer av institutioner. Vi studerar exem-
pel på pedagogiska och lustfyllda miljöer 
inom museiområdet, på vetenskapscentra 
och inom biblioteksvärlden.
 Vi vill skapa ett nytt sätt att sortera 
böcker som är mer logiskt för barn. Ett 
system som är begripligt för barn även om 
de inte kan läsa. Vi vill uppmuntra barn 
att  kunna välja själva och vara aktiva i 
sina bokval.
 Inspiration från böckerna ska genomsy-
ra inredningen, möblerna och sorteringen. 
Böckernas innehåll ska prägla bokhyllor-
na. På så sätt skapar vi miljöer som leder 

fram till böckerna. Böckernas magi visua-
liseras i hela rummet. 

Leken en väg till boken

Möbleringen anpassas också till barns 
behov av rörelse och motorik. Leken har 
en given plats i vårt bibliotek, för lek och 
verklighet är inte alltid skilda åt i barnens 
värld. När leken integreras i biblioteket 
blir leken en väg till läsning och inte ett 
mål i sig. Vi vill inte göra en lekpark utan 
ett bibliotek där barnens alla sinnen, intel-
ligenser och motoriska utveckling utma-
nas. Ett bibliotek där leken kan förstärka 
det magiska i böckerna och rummet blir en 
förlängning av sina böcker. Ett rum som 
påstår att det är bra för barn att tidigt as-

sociera böcker till äventyr, lust och lek.   
 Vi vill se världen med ett barns ögon och 
ta barnet på allvar. Det innebär inte att vi 
vill skapa en barnslig miljö, utan en miljö 
som svarar mot barnets förmågor. En mil-
jö som ger barnen förutsättningar att ut-
veckla sin nyfikenhet och initiativförmåga. 
De offentliga rummen, som biblioteken är 
en del av, kan utveckla sin syn på barn och 
vi vill vara ett gott exempel.
 Rum för Barns barnbibliotek har också en 
integrerad program-, bild-  och utställnings-
verksamhet för i första hand förskole- och 
lågstadiebarn. Det gör att vi har många möj-
ligheter att skapa bredd i vår verksamhet. 

Invigs till hösten

Vi har fått ekonomiskt bidrag från Statens 
Kulturråd, Framtidens kultur samt Åhléns 
och har nu unika möjligheter att utveckla 
och genomföra vårt projekt.
 Vi stänger för ombyggnaden i mitten av 
april.
 Välkomna till vår invigning i höst!

Ingrid Källström Nilsson
Barnbibliotekarie 

Rum för Barn, Kulturhuset, Stockholm

Barnperspektiv på ett barnbibliotek

Vår dröm blir verklighet 
Giovanna Jörgensen, enhetschef för Rum för Barn i Kul-
turhuset i Stockholm har länge drömt om att få skapa 
ett nytt barnbibliotek. Tillsammans med mig, som är en 
nyfiken, experimenterande och orädd barnbibliotekarie 
ska vi utmana det klassiska biblioteksrummet och skapa 
en modell för framtidens barnbibliotek. Ill.: Kristofer Sjöström

Ny sökmaskin från Microsoft
Idag lanseras MSN Search, den nya sökmotor som 
Microsoft arbetat med i flera år och som är tänkt 
att på allvar ta upp konkurrensen med Google och 
Yahoo. MSN Search indexerar mer än 5 miljarder 
webbsidor och lanseras i 10 olika språkversioner, 
bl.a. svenska. Man kan välja mellan att söka på web-
ben, bilder eller nyheter. Till intressanta nya fines-
ser hör bl.a. möjligheten att vikta sökresultatet 
efter textinnehåll, popularitet eller uppdaterings-
datum.
Inlagd av Gunilla Fors 1 feb.

RASK, en ny ämnesportal
RASK är en ämnesportal med kvalitetsbedömda 
länkar till webbplatser och webbdokument inom 
humaniora, samhällsvetenskap, rättsvetenskap och 
genusvetenskap. Syftet med portalen är att lättö-
verskådligt tillgängliggöra i första hand svenska och 

nordiska men i någon mån även utländska internet-
resurser. RASK har fått sitt namn efter en samman-
slagning av de tidigare ämnesportalerna Rättskäl-
lan, Agora, SamWebb och KvinnWebb. RASK har 
också ett nyhetsbrev. 
Inlagd av Krister Hansson 1 feb.

Boktips på TV och radio
”Dom pratade om en bok på TV eller radio. Den 
vill jag låna!” 
 Varje dag kommer åtskilliga låntagare till våra 
bibliotek och säger ungefär så. Att lista ut vilken 
bok det är fråga om kan vara knepigt, särskilt om 
låntagaren varken minns dag eller program eller 
boktitel/författare. Därför kan det vara värt att 
surfa runt nu och då på sidor för program som 
möjligen kan innehålla boktips. 
 Att Bokbussen i SVT2 har en utmärkt boklista 
är väl självklart, faktiskt med fler böcker än i pro-

grammet. Dock att ladda ner. Men även Go’kväll 
(fredagar, med fin lista) och Gomorron Sverige 
(nästan varje tisdag, enklare lista för senaste och 
tidigare bokrecensioner) har boktips. 
 Sveriges Radio P1 har rubrikraden i mitten. De 
olika kulturprogrammen under Kultur.
Inlagd av Christina Hedlund 9 feb.

Biblioteksbloggen
Antalet nya biblioteksbloggar blir glädjande nog 
allt fler. Bloggen Biblioteksrelaterat har listat de 
svenska biblioteksbloggarna. Via Biblioteksrelate-
rat kan vi också konstatera att genom dansken 
Esben Fjords försorg så finns numera Bibfeeds 
som håller koll på och samlar de senaste uppda-
teringarna på de nordiska biblioteksbloggarna. Vill 
man komma åt biblioteksbloggar från hela världen 
använder man Library Weblogs.
Inlagd av Krister Hansson 11 jan.
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Nummerupplysning via sms

Har du fått ett sms eller ett missat sam-
tal som du inte vet vem det är ifrån? En-
kelt! Skicka numret i ett sms till 118118. 
Alltså det mottagande telefonnummret är 
118118, och i själva meddelandet skriver 
du bara det mystiska telefonnumret med 
riktnummer. Direkt får du svar via sms 
om vem som äger telefonnumret. Jättefif-
figt (tjänsten kostar ca 5 kr/upplysning).
(Många jobbnummer och mobilnummer 
hos er på länen är inte öppna för sökning 
på det här sättet, men privatpersoner är 
det oftast).

Nu vappar vi – läs nyheterna i telefonen

För några år sedan pratade tekniknördar-
na om wap och inte en kotte fattade vad 
de pratade om. Det är ett förenklat sätt 
att göra hemsidor på så att man kan surfa 

Tekniktips – använd mobilen mer! 
in på dem via sin telefon. Nu för tiden 
kan nästan alla göra det med sina telefo-
ner. Få använder det. Det är synd för det 
börjar komma många fiffiga tjänster. Du 
kan läsa nyheterna eller kolla när bussen 
kommer. Det skall dock sägas att det kan 
vara lite klurigt att få detta att funka.

Mina favoritlänkar är:

Wap.aftonbladet.se

Wap.sl.se (stockholms lokaltrafik, jag har 
lagt in så att jag ser när just min buss går 
från min hållplats. Uppdateras i realtid)
Wap.dn.se

Wap.svd.se

Wap.sr.se (har bra lokala nyheter)

Gunilla Gustafsson
Projektledare LIM-IT

Regionbibliotek Stockholm

Nobelstiftelsen har massa skojiga pedagogis-
ka spel på sin hemsida. Man kan alltså lära 
sig om de olika upptäckterna som ledde fram 
till ett pris. Min favorit är denna: Desarmera 
kärnvapen genom att skicka ut fredsduvor: 
http://nobelprize.org/peace/educational/nu-

clear_weapons/index.html

 Alla spelen: http://nobelprize.org/search/

games-simulations.html

 BBCs hemsida är en annan källa för av-
undsjuka. Här finns förstås allt. 
 Söker man på games hittar man många 
skojiga ämnesområden. 
 Här är spel för skolan: www.bbc.co.uk/

schools/games

 Vetenskapssidan: www.bbc.co.uk/sn

Gör äckeltestet! Här är undersökningar och 
psykologiska test samlade. Resultaten an-
vänds av universiteten, www.bbc.co.uk/sci-

ence/humanbody/mind/index_surveys.shtml 

Du kan kolla om du uppfattar musik i färger 
och som sagt, hur äcklad du blir…

Justa länkar

Biblioteksskylt i tiden

www.solna.se/bibliotek välkomnar numera 
alla biblioteksbesökare i Solna. 
 Användningen av bibliotekets webb-
tjänster har öka kraftigt under 2004 – med 
hela 33%,
hälsar Christel Rosenborg
Foto: Eva-Karin Winblad

författaren Ylva Karlsson, som har fått 
Expressens barnbokspris Heffaklumpen 
2004 för boken Resan till Kejsaren. Bo-
ken är Ylvas första i fantasygenren, men 
hon har tidigare skrivit flera böcker både 

för ungdomar och mindre barn. 

Ylva var en aktiv deltagare i ett par av de 
första skrivarlägren som Stockholms stads- 

och Länsbibliotek anordnade i början på 1990-talet 
och det är naturligtvis därför extra roligt för oss att 
hon nu så framgångsrikt har etablerat sig som barn- 
och ungdomsboksförfattare!

Vi gratulerar...

Foto © Alfabeta

Nytt i Tyresö: Gratis att reservera media om låntagaren använder e-post och sms!



Vilken förändring kommer besökaren att märka först?

 – Tillgängligheten! Bibliotekets nya huvudentré - en ge-
mensam entré för hela biblioteket, direkt från gatuplan. 
Den nya vackra trappan mellan de publika våningarna. 
Hissen, snabb och rymlig. 

     Och redan utifrån kommer det nya ungdomsbiblio-
teket – PUNKTmedis – att synas för förbipasserande. 
Förändringen i fasad och fönster gör att man faktiskt 
ser att det pågår verksamhet innanför väggarna. Och 
PUNKTmedis kommer att ha många aktiviteter och 
lysa länge på kvällarna!

Hur vill du att besökarna ska uppleva det nya Medis?

 – Som en välkomnande plats för människor i alla åldrar, 
att söka information och förströelse i. Där personalen 
inte är upptagen av att sortera böcker utan har tid att 
erbjuda kompetent hjälp in i bibliotekets möjligheter. 

     Som en plats som lockar med händelser och upple-
velser kring språk och ord. Men där man också hittar 
någorlunda lugna vrår och i all enkelhet finner en bok 
att läsa för kvällen, en saga att berätta för barnen.

Vad har varit din och dina medarbetares främsta inspirationskälla?

 – Ungdomarna i den referensgrupp som har följt och 
deltagit i planeringen av PUNKTmedis.

Lena Cederström
enhetschef på SSB med ansvar för Medborgarplatsen, 
Luma och Gamla stan

Hur kommer ni att organisera arbetet?

 – Vi kommer att arbeta i tre verksamhetslag: barn, ung-
dom och vuxna. Vi ska också ha arbetsgrupper med 
representanter från alla tre verksamhetslagen. Det blir 
grupper för t.ex. mediefrågor, information och mark-
nadsföring, programverksamhet och virtuella tjänster.

  En reception alldeles innanför entrén välkomnar be-
sökaren. Där kommer all personal att utföra bastjäns-
ter och vi har tillsammans diskuterat vad dessa ska 
innehålla.

Nyckelord till personalen?

 – Kaos och kreativitet!

En bok som du har läst eller vill rekommendera?

 – Hannah Greens (Joanne Greebergs) båda böcker från 
70-talet: I detta tecken, som vi under planeringen av 
ungdomsbiblioteket kom att tala om. Vi diskuterade 
då vilka behov och krav på biblioteket som hörselska-
dade ungdomar kan ha. Ingen dans på rosor, som har 
schizofreni som tema. Det var länge sedan jag läste 
dem, men jag minns dem som böcker som gav mig in-
sikter och tankeställare.

 ___________________________________
 Ställde frågorna gjorde
 Kerstin af Malmborg
 Regionbibliotek Stockholm 

 Foto: Cecilia von Strokirch

Medborgarplatsens bibliotek, det näst största biblioteket 
inom Stockholms stadsbibliotek, har varit stängt för 
ombyggnad sedan sommaren 2004. I februari invigdes det 
som ett nytt, modernt bibliotek med en särskild satsning 
på ungdomar, men samtidigt en mötesplats för alla åldrar.

Sex 
frågor 

till


