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Uppmärksamheten har inte blivit mindre av att Svensk Biblioteksförening på Alla Hjärtans dag startade en rosa 
kampanj med syfte att få till stånd en nationell bibliotekspolitik. 

Marknadsföring verkar vara ordet för dagen i bibliotekssammanhang. Många kommunbibliotek tar egna 
lokala initiativ för att öka medvetenheten om bibliotekens tjänster bland allmänhet men även bland 
beslutsfattare och opinionsbildare. I flera län har man inspirerats av Stockholm och genomfört 
särskilda e-kampanjer för att visa upp alla de e-tjänster som biblioteken erbjuder och för att på sikt öka 
användningen av dessa tjänster. I Mellansverige planeras även ett mer långsiktigt förändringsarbete för 
att få beslutsfattare av olika slag i kommunerna att förstå bibliotekens roll i lokalsamhället.

Det här är nämligen fråga om ett långsiktigt arbete där en kampanj kan vara en del. Vi behöver 
bli bättre på att kommunicera vårt arbete och våra resultat till beslutsfattare. De vill se 
resultat som visar att medel till biblioteksverksamhet är väl investerade pengar. 

Vi har ännu inte fått statistik från alla kommuner i vårt län men de siffror som är kända 
pekar mot en ökning av besök och utlån i Stockholms län. Stockholms stad 
ökar och då brukar detta ge ett positivt statistiskt utslag för hela länet, 
Glädjande nog ökar också våra två minsta kommuner, Nykvarn och 
Vaxholm, sina utlån och besök på biblioteken. 

På många håll jobbas det nu för att ta fram nya mått som hjälper oss att 
ge en bättre bild av bibliotekens mångfacetterade verksamhet. Det är 
ett viktigt arbete som även Regionbibliotek Stockholm deltar i.

Krister Hansson
Chef Regionbibliotek Stockholm

Marknadsföring!
Ordet för dagen:

Intresset för bibliotek har varit stort i medierna den senaste tiden. En av 
anledningarna till detta är planeringen av ett nytt Stadsbibliotek i Stockholm. 
Tävlingen och än mer det vinnande förslaget har lett till att framför allt 
arkitekter och journalister har debatterat både biblioteksverksamhet 
och biblioteksarkitektur.  Att biblio teken uppmärksammas är positivt, 
även när tonen är mer kritisk. Det är värdefullt att andra än vi 
som arbetar på och med bibliotek engagerar sig i våra frågor.
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… E-kampanjens fortsättning

1,6 miljoner invånare i Stockholms län har möjlighet att söka stipen-
dier och bidrag via bibliotekens webbplatser. 19 kommuner har köpt 
databasen GlobalGrant med remote access, vilket innebär att man 
vid vilken dator som helst kan logga in med sitt bibliotekskort.
  Affischer med bibliotekets www-adress syns runt-
om på anslagstavlor och på arbetsplatser…
Hoppas jag! 
Lisbeth Schoultz Káplár

… Register till Länsnytt 2004:4 – 2007:4 

finns nu på Regionbibliotekets hemsida. I dag är det upplagt efter 
författare och titel och snart kommer också ett ämnesordsregister.   
Användbart!

… Regionbibliotekets kalendarium 

och ha koll på Alltid på en onsdag, Det sköna med skönlitteraturen, 
bokprovning, arbetsmöten, frukostmöte…

… biblioteket.se 

Stockholms stadsbiblioteks nya webb har öppnat! Sätt betyg på me-
dier, kommentera, skriv recensioner, skapa din egen sida – och mas-

sor av annat! www.bibliote-
ket.se har redan, tillsammans 
med 14 andra bidrag, gått vi-
dare i tävlingen ”Guldlän-
ken”, som belönar de mest 
innovativa svenska e-tjäns-
terna inom offentlig sektor 
för medborgare och företag. 
Vinnare utses i juni.
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Bilderboken i förskolan

Mötet mellan barn och bok
Under 2006 beviljades Tensta bibliotek medel från Stadsdelsförnyelsen 
för projektet ”Mötet mellan barn och bok – bilderboken i förskolan”. 
Syftet var att stärka bilderbokens roll i förskolorna eftersom vi i dag 
vet att barns läsinlärning startar långt innan de själva kan läsa.

Vi fick pengar för att kunna anställa en 
bibliotekarie på halvtid som projektledare. 
Vi fick också medel till gemensam fortbild-
ning för förskolepedagoger och biblioteks-
anställda samt inköp av ny barnlitteratur 
till de deltagande förskolorna. Fem förskol-
enheter anmälde sitt intresse för att delta. 

Behov av mer kunskap 

Vi tyckte inte att vi hade tillräcklig kunskap 
om hur önskemålen från förskolorna såg 
ut. Därför genomförde vi under våren en 
fokusgrupp för enhetschefer och pedagoger 
med hjälp av Lena Lundgren på Regionbib-
lioteket. På så sätt fick vi veta vad vi skulle 
inrikta oss på. Varje avdelning fick sedan 
en prenumeration på En bok för allas års-
utgivning samt ett 30-tal nya bilderböck-
er. Dessutom fick de ett antal pedagogis-
ka böcker som de kunde använda i arbetet 
med exempelvis sagostunder.
 Under hösten anordnades en gemensam 
fortbildning i muntligt berättande med 
Helén Dejke och en workshop om bilder-
boksbilder med Ida Junker, något som blev 
väldigt uppskattat. I januari 2007 genom-
fördes ytterligare en workshop, denna gång 
om högläsningens betydelse med Susanna 
Ekström, som även den fick positiva om-
dömen i utvärderingen. 

Barnbibliotekarie prioriterar förskolor

Vårt arbetssätt i mötet med förskolorna 
förändrades under projektets gång. Stöd 
och inspiration för det fann vi i två ma-
gisteruppsatser från BHS som publicerats 
under 2000-talet (”Kolla vad jag hitta-

de!” 2004:73 och ”Nej, inte rita Låna!” 
2006:97). 
 Ambitionen är numera att det alltid ska 
finnas en barnbibliotekarie i barninfor-
mationen under de tider när förskolorna 
oftast kommer, det vill säga mellan kl.10 
och 11. Tanken är att barnbibliotekarien 
då ska kunna fokusera på denna viktiga 
målgrupp och inte samtidigt behöva vara 
tillgänglig för vuxna låntagare. Det med-
för att man kan arbeta mycket mer aktivt 
med att exempelvis fråga vad barn och lä-
rare söker, visa på nya böcker och (om tid 
finns) prata med och läsa för barnen. Till 
vår glädje avspeglar det sig i utlåningssta-
tistiken där bilderböcker, både på svenska 
och på andra språk, står för en stor del av 
ökningen hos oss.  
 Våren 2007 fick vi dessutom ärva Kultur-
husets Rum för barns Matteverkstad, vil-

ket varit ett riktigt lyckokast! Den är bara 
avsedd för förskolorna i Spånga-Tensta och 
är oerhört välbesökt och uppskattad. Ty-
värr är det inte så ofta som man lånar i 
samband med besöken i Matteverkstaden 
men vi får ändå chansen att skapa en per-
sonlig kontakt med både barn och lärare, 
något man inte ska underskatta. 

Tvillingpaket på gång

Vi räknar med att kunna vidareutveckla 
samarbetet så att kunskapen om bilderbo-
kens stora betydelse för förskolebarns ut-
veckling sprider sig till övriga förskolor i 
området. En bokträff med information om 
nya böcker samt utbyte av erfarenheter av 
arbetet med bilderboken mellan pedagoger-
na och oss på biblioteket hoppas vi kun-
na ha någon gång i mars. Och som pricken 
över i:et kommer snart våra efterlängtade 
”tvillingpaket” efter Järfällas modell att 
äntligen släppas ut, vi är övertygade om att 
de kommer att bli mycket populära. 

Marion Vogel
Tensta bibliotek/Stockholms stadsbibliotek

Utlåningen av bilderböcker på såväl svenska som 
andra språk ökade när barnbibliotekarien mer 
aktivt kunde ägna tid åt att möta barn och lärare. 
Foto: Marion Vogel
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Inspirationskväll för LiSA-medlemmar
Läslust för barn och vuxna

En grupp intresserade LiSA-medlemmar 
strömmade in i Tensta bibliotek. Här inne 
fick de med ett glas cider i handen höra bib-
liotekarie Gunilla Olofsson berätta om pro-
jektet ”Läslust för barn” och om utställning-
en ”Matteverkstan” som pågått på Tensta 
bibliotek sedan februari 2007. Syftet med 
verkstan har varit att förnya matematikun-
dervisningen i förskola och skola.
 I Matteverkstan fick alla med egna ögon 
se hur man vid olika stationer kan lära för-
skolebarn förstå matematiska begrepp på 
ett lekfullt och praktiskt sätt. 

Läxhjälp

Därefter följde en rundvandring i ett fan-
tastiskt levande bibliotek. I en del av loka-
len pågick Läxhjälp. Den startades här 1994 
av en boende i Tensta och har sedan vux-
it och består i dag av frivilliga, både yngre 
och äldre, bl.a. en del f.d. lärare, men ock-
så unga högskolestuderande som här verk-
ligen får känna hur de gör nytta genom att 
hjälpa barn och ungdomar i olika åldrar 
med deras läxor.
 LiSA-medlemmarna fick sedan ta för sig 
vid ett buffébord i bibliotekets kök, varefter 
man tog plats i en del av det öppna bibliote-
ket för att höra mer om satsningar på både 
vuxen- och barn/ungdomsböcker.

Gunilla Olofsson och Turid Kjellman be-
rättade fängslande och gav tips på böcker 
för vuxna och barn som har svenska som 
andraspråk.

Barn har rätt att leva i en hel värld

Under en projektperiod, som Turid redo-
gjorde för, hade man presenterat barnböck-
er för både barn och deras föräldrar. Hon 
betonade hur viktigt det är att föräldrar-
na är med och lånar med sina barn: ”Barn 
har rätt att leva i en hel värld” är ett av 
hennes motton. Att föräldrarna följer med 
barnen till biblioteket kan vara ett steg på 
vägen att åstadkomma det. Samtidigt kan 
man på detta sätt nå ut till bl.a. den grupp 
föräldrar som sällan eller kanske aldrig lä-
ser böcker.
 Vid ett bord fick LiSA-medlemmar ta för 
sig av broschyrer och boklistor på de böck-
er som Turid och Gunilla presenterat för 
dem.
 Tiden gick fort och den besökande grup-
pen kunde instämma i ett citat från ett av 
bibliotekets många projekt: ”Man hade ro-
ligt varenda minut!”

Meta Lindberg Attlerud
Styrelsemedlem i LiSA-Stockholm

LiSA - Riksförbundet lärare i svenska som andra språk 

Föreningen LiSA organiserar lärare i svenska som andra språk över hela landet. Man vänder sig till pedagoger 
på alla nivåer, från förskola till gymnasium och även till lärare inom vuxenutbildningen. Det finns en 
övergripande riksorganisation och lokalföreningar i Stockholm och Göteborg med flera orter. Föreningen har 
funnits sedan 1989 och ger ut en tidning, LiSetten, med fyra nummer per år.

Stockholmsföreningen har ca 150 medlemmar, de flesta enskilda lärare men också en del institutioner som 
Nationellt centrum för SFI och Språkcentrum.

Under hösten 2007 ordnade lokalföreningen i Stockholm två inspirationskvällar för sina medlemmar, varav 
den första ägde rum på Tensta bibliotek.

Mer information om LiSA finns på hemsidan www.lisa-riks.se

Gunilla Olofsson 
visar Matteverkstan, 

som deponerats 
från Kulturhuset.

Gunilla Olofsson och 
Turid Kjellman pratar 
barnböcker med LiSA-
medlemmarna.

Foto: Patricia Lendenius
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Regionbibliotekets Rebecca och Annika på norskt farvatten

Med bokbåten Epos längs kust och fjordar

Efter att vi länge pratat om att vi ville göra denna studieresa så kom vi till slut iväg 
till Norge, närmare bestämt till Hordalands fylke (län) och bokbåten Epos som vi 
kunde kliva på i Bergen en tidig måndagsmorgon i november. 
 Tanken med resan var att vi skulle studera hur de i Norge driver sin 
bokbåtsverksamhet och bli inspirerade i vår egen verksamhet i Stockholms skärgård.

Vi, Rebecca Bachmann och undertecknad, 
blev vänligt mottagna av två bibliotekarier, 
Ritha Helland och Helge Skurtveit, som be-
mannade det flytande biblioteket och vi upp-
täckte att det gick alldeles utmärkt att kom-
municera på våra två språk. Dessutom fick 
vi två fina och soliga dagar med någon plus-
grad vilket var en ynnest, Bergen är visst 
känt för allt sitt regnande.

Den kulturelle skolesekken

Ombord på Epos finns en stor bibliotekslo-
kal med gott om utrymme för medier och 
programverksamhet. Under vårt besök upp-
fördes en musikföreställning av två skåde-
spelare från ”Den kulturelle skolesekken”. 

De framförde ”Sisselrot och Lars Linkeri-
fot”, en föreställning för skolbarn. Musiken 
byggde på gamla traditionella visor i ny form 
och barnen fick med sina rytminstrument 
bilda en härligt svängig orkester.
 Rebecca och jag fick se denna föreställning 
tre gånger under dessa två dagar, och var-
je gång var där fullt med barn, som mest 71 
barn i åldrar från dagis upp till årskurs sju. 
 Under andra bokbåtsturer kan det vara en 
författare med som berättar om sina böcker, 
någon gång har man haft cirkus med clow-
ner ombord.
 Precis som hos oss i Stockholms skär-
gård är det alltså många barn som besö-
ker biblio teket och de kommer mestadels 

från skolorna, men även vuxna kommer om-
bord och lånar. Epos kan man också besö-
ka på helgerna eftersom bokbåten är ute 
i ett sträck i vartdera fylke, i Hordalands 
fylke i tre veckor. Eftersom man har pro-
gramverksamhet måste man också ha gan-
ska långa bryggstopp för att hinna med allt. 
Vanligen blir det två timmar för program 
på nästan alla platser.

Första dagen

Under måndagen besökte vi tre öar och vid 
det första bryggstoppet, Hanöytangen, fanns 
en skola. Där kom det över 90 skolbarn om-
bord, men de äldsta skulle bara låna böcker 
för alla fick inte plats på programmet. Helge 
och Ritha plockade också ihop böcker till 
skolan som lärarna fick med sig i lådor. Alla 
barn ville låna, så det var full rulle hela ti-
den för de två bibliotekarierna, de hann inte 
sätta sig ner för att skriva upp låntagarnas 
namn på bokkorten utan de stod och huka-
de sig över skrivbordet.
 Allteftersom insåg vi att det egentligen inte 
är så mycket som skiljer våra bokbåtsverk-
samheter åt, vi lånar ju t.ex. också fortfa-
rande ut på detta sätt med bokkort. Kanske 
får vi hjälpas åt att tipsa varandra om tek-
niska idéer och andra lösningar.
 Vid det andra bryggstoppet kom det bara 
en person, men han var bokombud för sina 
grannar på ön Geitanger och fick med sig 
en deposition med böcker.
 Den sista ö vi besökte efter drygt fyra tim-
mars gångtid in i en fjord var Ulvsnesöy, en 
ö som i sin helhet är en öppen anstalt. Ett 
tjugotal interner kom ombord och pratade 
och lånade böcker under den timme Epos 
låg vid bryggan. Säkert ett mycket välkom-
met avbrott i deras vardag.
 När vi sent omsider slocknade i våra sov-
säckar var vi rejält trötta efter en lång dag 
med massor av intryck, storslagen natur, nor-
ska språket, Dewey-systemet och en backig 
kvällspromenad.

Epos vid Geitanger 
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Andra dagen

Dagen därpå var det också tre bryggstopp 
och vid de två första låg det skolor, en vid 
Ostereidet, där det också kom många da-
gisbarn, och en vid Hjellvikvåg. Sissel och 
Lars genomförde två härliga föreställning-
ar i snabb följd. Barnen lånade naturligt-
vis också böcker och skolorna fick depo-
sitioner.
 Vid tretiden besöktes den sista platsen för 
dagen, Gammersvik, som ligger längst norr-
ut på en s.k. inlandsö, Osteröy, och när vi 
kom dit var solen på väg ner i fjärran bak-
om några fjäll. Den hade nog knappast nått 
ner under dagen heller för det låg is på vat-
tenytan i viken och platsen var frostvit med 
istappar på de branta bergväggarna. Det var 
två minusgrader.
 Gammersvik kändes ödsligt till en bör-
jan men där kom ändå kanske åtta perso-
ner, var av en skolflicka. Ritha berättade att 
man har planer på programverksamhet även 
på detta stopp till våren, det finns tydligen 
flera barn i omgivningarna.
 Vad vi förstår så är denna verksamhet lika 
viktig för befolkningen på öarna runt Ber-
gen som vår är för de boende i Stockholms 
skärgård. Även om vi de här två dagarna 
var som längst cirka sju mil från Bergen så 
ser en oländig natur till att göra det besvär-
ligt med transporter på landbacken, vägarna 
blir krokigare och längre. Bokbåten trafike-
rar ju öar och platser långt ut på Vestlands-
kusten och långt in i avlägsna fjordar.

 Det var fantastiskt roligt att få göra den-
na resa med Epos och träffa både norska 
kollegor och låntagare på plats och vi hop-
pas att det också så småningom kan bli tid 
för kollegorna i Norge att få besöka vår 
bokbåt. 
 Nyfiken på mer läsning om Epos? Kika 
då på deras utmärkta webbplats:
http://www.bokbaten.no/

Text och foto:

Annika Lissenko
Regionbibliotek Stockholm

Äntligen nya böcker! Många skolbarn 
kommer ombord på Epos för att låna.

Bokbåtsverksamhet startade i Norge 1959 
och i dag kryssar bokbåten Epos längs kusten och i fjordarna i Hordaland, Möre og 
Romsdal och Sogn og Fjordane. Driften sköts av de tre fylkesbiblioteken (länsbibliote-
ken) tillsammans. Biblioteket har cirka 126 driftsdagar och ett bokbestånd ombord på 
cirka 6 000 volymer. Under ett år lånas omkring 53 000 medier ut, främst till barn och 
äldre. Epos gör ett stopp på våren och ett på hösten vid varje brygga, så låntagarna har 
god tid på sig att läsa böckerna.

– konsten att 
förmedla berättelser
Bokprat har länge varit, och är, ett mycket an-
vänt och uppskattat sätt att stimulera barn 
och ungdomar att läsa. Men i den konkur-
rens som boken har av andra medier som 
film och datorspel gäller det att hitta nya 
former för det läsfrämjande arbetet. 
 Läskonster är ett projekt som barnkonsu-
lenterna i de nio länen i LIM-området har 
startat för att lyfta fram folkbibliotekens 
arbete med att stimulera barn att läsa och 
skapa nya former av upplevelser med bo-
ken och berättelsen som utgångspunkt. Fö-
rebilden är LesArt i Berlin, ett litteraturhus 
för barn och unga. Projektet pågår från 
maj 2007 till december 2009 och får bi-
drag från Kulturrådet. 
 Läskonster består av två delar, dels fortbild-
ning för barnbibliotekspersonal med semi-
nariedagar, studieresor och idéverkstäder, 
dels skapande av läscentra eller litteratur-
hus. Vad är då ett läscenter? Vi tänker oss 
digitala, fysiska eller mobila centra där oli-
ka yrkesgrupper som bibliotekarier, bild-
konstnärer, författare och drama-, dans- 
och filmpedagoger möts och tillsammans 
med barn skapar nya spännande ingångar 
till böcker och berättelser av olika slag. Det 
kan vara enkla idéer som praktiseras eller 
mera utmanande och spektakulära, bero-
ende på intressena hos deltagarna och till-
gängliga resurser. 
 Resultaten ska förstås visas upp och spridas 
till barn och vuxna förmedlare med för-
hoppningen att konsten att förmedla tar 
ett stort kliv framåt! 

Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm
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Några dagar på jobbet

Statens musikbibliotek

Några medarbetare har var för sig och till-
sammans bidragit till denna dagbok från 
musikbiblioteket januari 2008.

Måndag

Årets första personalmöte hålls på förmid-
dagen. Efter julledigheten känns det nästan 
ovant att vi är så många igen. Föregående 

vecka hade biblioteket begränsade öppetti-
der, vilket innebar att det var ganska hårt 
tryck de fyra timmar vi hade öppet. På mötet 
diskuterades bl.a. huruvida biblioteket skall 
skaffa ännu en licens för låntagare att log-
ga in med sitt lånekort och lyssna på ström-
mande musik från Naxos Music Library via 
vår webbsida. Vi har haft tjänsten i knappt 

ett år, och den är väldigt populär. 
 Eftermiddagens expeditionspass visade att 
tillströmningen av låntagare inte på något 
vis är avtagande. Full fart!

Tisdag

Det kom ett mejl med en fjärrlånebeställning 
till Japan, vilket inte händer särskilt ofta.  
De noter som söktes fanns inte i vår data-
katalog, så det blev upptäcktsfärd i kort-
katalogen. När jag plockat fram noterna 
katalogiserade jag dem i LIBRIS, importe-
rade posten till vår katalog (Mikromarc), 
och lämnade dem sedan till vår bokbind-
ningsavdelning, som gör i ordning noter-
na före utlån.
 På eftermiddagen åkte jag och en kollega 
till en kvinna vars pappa varit restaurang-
musiker. Vi fick med oss cirka två hyllme-
ter med noter för mindre ensemble samt 
brev, fotografier, lönelistor och annan do-
kumentation om hans turnerande liv på oli-
ka hotell i Sverige. Vår arkivarie blev myck-
et nöjd med detta och materialet placeras 
i vårt arkiv och blir tillgängligt för huga-
de forskare. 

Onsdag

Arbetsmiljömöte på förmiddagen, med fack-
liga representanter och vår myndighetschef. 
Vi fick veta hur arbetsmiljöarbetet föränd-
ras på myndigheten. Vi ska t.ex. lägga lika 
stor vikt vid psykiska och sociala som fysis-
ka faktorer för personalens välbefinnande. 
Det kändes väldigt sunt och genomtänkt. En 
medarbetarundersökning har visat att stör-
re delen av myndighetens personal verkli-
gen älskar sitt jobb! Många är ju musiker 
själva, och arbetar med sitt stora intresse, 
så det är inget att förundras över.  

Torsdag

Reklamerade ett trasigt hyllplan till en bok-
vagn genom att fotografera det från alla 
vinklar för att sedan mejla bilderna till fir-

Dagboksförfattarna, fr.v. 
Kerstin Carpvik, Besa 
Spahiu, Astrid Evasdotter, 
Lena Nettelbladt.
Foto: Ragnar Köhlin

Statens musikbibliotek är ett specialbibliotek, ett av Europas största 
inom sitt område, med rika samlingar av äldre tryck (1600-1800-tal) 
och musikhandskrifter, bl.a. flertalet betydande svenska tonsättares 
originalmanuskript. Dessutom finns litteratur inom musikvetenskapens 
alla områden.

 Men biblioteket är också ett allmänt musikbibliotek, med omfattande 
samlingar och utlåning av noter för praktiskt musicerande i alla 
besättningar och genrer. Musiklitteratur finns i alla ämnen samt ett stort 
antal tidskrifter och en samling videokassetter, DVD och CD. Biblioteket 
har kompletta orkesterverk till utlån, där ingår också blåsmusik för 
större och mindre ensembler.

 Biblioteket ligger i både det gamla och det nya Bonnierhuset på 
Torsgatan och är öppet för alla. 

    Våra öppettider och information om hur du lånar finns på vår 
webbplats www.muslib.se
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man vi köpt den av. Ännu en av dessa små-
uppgifter som ingår i en arbetsdag tillsam-
mans med allt annat. 
 Sedan följde en lugn eftermiddag med ka-
talogisering, lugn så till vida att jag fick sitta 
för mig själv på mitt rum. Men katalogiser-
ing av noter innebär ibland många knepiga 
frågor att ta ställning till; heter verket verk-
ligen så här? Eller är detta en översättning 
av titeln? Vad ska den uniforma titeln vara? 
Vilken klassifikation gäller? 
 Dagen avslutades med kvällspass vid lå-
nedisken. På torsdagar har vi öppet till kl. 
19. Letade efter musiken till Gustav III:s 
kröning, försökte hitta noter för en ensem-
ble bestående av en sångerska, en flöjtist 
och en pianist. Vidare hjälpte jag en ung 
kille att hitta material om hårdrockens ut-
veckling i Sverige att jämföras med den i 
Finland, tipsade många låntagare om möj-
ligheten att lyssna på musik genom Naxos 
när de frågar efter olika skivor. Dessa frågor 
och mycket annat gjorde att tiden gick fort 
och vi hade inga eftersläntrare utan kun-
de stänga i tid.  

Fredag

Ett av våra verksamhetsmål för 2008 är in-
skanning av första sidan av blåsorkesterno-
ter. Detta för att användarna ska kunna se 
notbilden på de olika arrangemang som of-
tast finns för ett och samma blåsorkester-
verk. Det handlar om cirka 700 verk som 
redan finns med i LIBRIS. Vi har tagit fram 
en lista över titlarna och två gånger i veckan 
plockar vi fram partituren som ska skannas. 
Sedan förses alla dessa partitur med en länk 
på beståndsposten innan de lämnas över för 
inskanning och konvertering. I dag började 
jag med att först lägga inskannade partitur 
på plats samt plocka fram nya stycken för 
inskanning. Innan jag var klar med att läg-
ga in alla länkar på beståndsposterna hade 
klockan hunnit bli nio och det var dags för 
telefonpasset vid orkestersamlingen. Så här 

Biblioteken i Botkyrka 
arbetar fram en 
jämställdhetsplan
Under 2008 ämnar Biblioteken i Botkyr-
ka skriva historia, när vi formulerar vår 
första jämställdhetsplan. Botkyrka kom-
mun har sedan tidigare jämställdhetspla-
ner dels för hela kommunen, dels kultur- 
och fritidsnämnden, men enhetscheferna 
under bibliotekschefen Margareta Berg 
har insett vikten av att skapa styrdoku-
ment som rör just biblioteken.
Intresset för jämställdhet är stort bland 
medarbetarna. En arbetsgrupp bestående 
av bibliotekarierna Anna Stoorhöök, Åsa 
Wallström och Sara Fältskog Eldros har 
fått förtroendet att utforma planen. Det-
ta innebär att Biblioteken i Botkyrka sys-
tematiskt går igenom sina specifika arbets-
förhållanden, enligt paragraferna 4-11 i 
Jämställdhetslagen. Till sin hjälp har ar-
betsgruppen JämO:s ”Grundbok – att ar-
beta fram en jämställdhetsplan” samt en 
mängd dokument och hjälpmaterial från 
JämO och Sthlm Jämt. I enlighet med 
JämO:s rekommendationer kommer jäm-
ställdhetsplanen främst att behandla tre 
områden: arbetsförhållanden, rekrytering 
och lönefrågor.
 Vi på Biblioteken i Botkyrka anser att 
jämställdhet är en mänsklig rättighet och 
att biblioteksmedarbetarna har rätt att 
strategiskt och hållbart få utveckla jäm-
ställdhet i förhållande till varandra och be-
sökarna på sin arbetsplats. Vi vill dessut-
om känna oss säkra på att vi bemöter alla 
våra besökare på ett likvärdigt sätt. Det är 
sedan länge självklart för oss att ta hän-
syn till våra besökares ålder, etnicitet och 
eventuella funktionshinder. Nu vill vi ock-
så kvalitetssäkra vår kompetens inom jäm-
ställdhetsområdet.

Sara Fältskog Eldros 
Biblioteken i Botkyrka

i början av året har många orkestrar och 
institutioner som planerat sin konsertverk-
samhet inför våren, kommit med flera för-
frågningar och beställningar. Det är kul att 
kunna hjälpa till, men det kan stundvis kän-
nas stressigt och rörigt.
 Efter telefonpasset var det marknadsfö-
ringsmöte och vi planerade för vår träff med 
kyrkomusiker nästa vecka. Förra året bjöd 
vi in musiklärare från olika kulturskolor 
och i år har vi bjudit in kyrkomusiker. Det 
är ett led i vår strävan att göra biblioteket 
mer känt och att möta våra kunder och höra 
vad de önskar av oss. Först ska de få kaffe 
och smörgås, sen följer ett program där vi 
berättar om och visar biblioteket. De ska få 
se expeditionen som finns på plan 5 i Bon-
niers nya glashus ovanpå konsthallen. Sen 
ska de få se våra magasin och vår orkester-
samling på plan 3 i ”gamla” Bonnierhuset. 
De ska också få komma in i magasinet för 
rariteter. Sist ska de få en visning av vår 
webbkatalog och vår webbplats och besö-
ket avslutas med en gemensam diskussion. 
De får med sig en tjusig mapp innehållan-
de lathundar som visar hur man i webbka-
talogen söker noter för orgel, orkester, kör 
och piano samt andra broschyrer. Vi hop-
pas att besöket blir lyckat. 
 Så kan en vecka på Statens Musikbib-
liotek se ut. Nästa vecka ska vi ha en TV-
spelskväll för personalen, arbeta med våra 
interna arbetsflöden och processer och för-
stås allt annat som hör till när det gäller 
musik och bibliotek…

Kerstin Carpvik, Astrid Evasdotter, 
Lena Nettelbladt och Besa Spahiu
Statens musikbibliotek
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Du missar väl inte chansen…
… att presentera din projektidé på Europas 
största bibliotekskonferens om internet?

Den 16-17 oktober går Internet Librarian Inter-
national av stapeln i London – och nu är det hög 
tid att skicka in ditt paper!  Kom igen, tveka inte!
Världen vill höra din vision. Deadline: 28 mars.

”We welcome dynamic speakers from all 
countries willing to share their knowledge and 
experience about information tools, techniques, 
processes and management. How do information 
professionals translate various 2.0 technologies 
so they provide real value to people in all types 
of information environments?”

Läs mer på konferensens hemsida: 
www.internet-librarian.com

Ny på Regionbibliotek Stockholm 

Från och med årsskiftet har jag en intressant 
mix av arbetsuppgifter, som spänner över tre 
olika nivåer: den lokala, den nationella och 
den europeiska. Jag kan följaktligen anläg-
ga ett ”glokalt” perspektiv på allt jag gör: 
mycket av det som sker på lokal nivå kan 
ju få återverkningar både på nationell och 
på internationell nivå. Och de frågor jag ar-
betar med på svensk och europeisk nivå är 
alla i högsta grad relevanta även på individ-
nivå. Spännande!

Vad är det då jag gör? 

Jo, på lokal nivå är jag, som tidigare, verksam 
i Kista bibliotek/lärcenter, där jag nu även 
deltar i idéarbetet inför ”Kista Idea Store”, 
det nya spännande gränsöverskridande bib-
lioteket som, om allt går enligt planerna, ska 
stå färdigt i Kista galleria år 2011.
 Jag är verksam i projektgruppen för Stock-
holms stadsbiblioteks satsning på kompetens-
utveckling ”23 saker”, där vi är hundratals 
biblioteksmedarbetare som tillsammans ut-
forskar webb 2.0-världen och därmed lär oss 

mer om fördelarna med att lära oss saker i 
sociala nätverk. Jag ska också arbeta med 
motsvarande projekt för biblioteken i länet. 
Läs mer: www.23saker.se 
 På nationell nivå projektleder jag Bildanät-
verk, ett Kulturrådsfinansierat projekt som 
utvecklar nya idéer och arbetsmetoder för 
lärmiljöer i svenska folkbibliotek, främst i 
storstädernas förorter. Prioriterade frågor i 
detta projekt är överbryggandet av olika klyf-
tor: digitala, språkliga, kunskapsmässiga och 
åldersmässiga. Samt sist, men inte minst, stär-
kandet av skönlitteraturen som ju är ett del-
vis bortglömt verktyg för det livslånga läran-
det. Läs mer: www.bildanatverk.se
 På europeisk nivå är jag slutligen svensk 
projektledare för EU-projektet ”LiteraTour 
in Library 2.0 – Sharing Literature as a me-
ans for Intercultural Understanding”. Just nu 
planerar vi inför vårt första stora europeis-
ka seminarium som kommer att gå av sta-
peln i Gent i Belgien, och i Second life! Läs 
mer: http://literatour.ning.com
 Pust, det är förstås ganska mycket att hålla 

Containerbibliotek och läskondis. Låna en upp-
levelse. Boka en släktforskare. Nya samverkans-
projekt, nya lärprojekt, nya e-tjänster, nya inköps-
rutiner, ny utmanande teknik att använda och nya 
roller för biblioteken. Det är mycket som händer 
på biblioteken och mycket att bli inspirerad av! 
Därför öppnar  ILS (Informations- och  lånecen-
traler i samverkan) nu Idébiblioteket.
 Idébiblioteket är en wiki-webbplats där alla som 
arbetar på folk- och skolbibliotek kan berätta om 

Var med och bygg Idébiblioteket!
de projekt man har på sitt bibliotek och de idéer 
man testar för att förnya biblioteksverksamheten. 
På så sätt samlas alla idéer på ett enda ställe och 
det blir lättare att ta del av andras erfarenheter 
och bygga vidare på det andra redan gjort. 
 Så berätta vad ni gör på ert bibliotek och låt 
kollegerna i bibliotekssverige dra nytta av era er-
farenheter, bra som dåliga.  Allt som har med bib-
lioteksutveckling att göra är av intresse!
 Idébiblioteket hittar ni på www.idebiblioteket.se 

reda på. Men det är fantastiskt roligt att kun-
na arbeta med så varierande arbetsuppgifter, 
samtidigt som projekten hänger så bra ihop 
med varandra. Det är alltid spännande att se 
hur de kan berika varandra sins emellan! 

Åke Nygren

Åke Nygren, glokal aktör

tillsammans med allt man 
behöver veta för att bör-
ja skriva i wikin. Om du vill ha med projekt i Idé-
biblioteket, men inte vill skriva själv, så löser vi 
det också. Hör av dig/er till ILS Stockholm så hjäl-
per vi gärna till!

Britt Löfdahl
ILS Stockholm/Regionbibliotek Stockholm

ils@kultur.stockholm.se
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Varje torsdag träffas ett gäng biblioteksfolk på 
gräsmattan utanför ett gult trähus. Gänget är 
biblioteksavatarerna, ett svenskt nätverk för bib-
lioteksfolk i Second Life. Den här veckan träffa-
des två personer från Stockholm, en från varde-
ra Umeå, Halmstad, Köpenhamn och USA för 
att prata om hur det är att arbeta ideellt och ta 
emot besökare i informationsdisken på Info In-
ternational Island, i Second Life.

Second Life, för den som missat det, är en 
virtuell värld som man får tillgång till genom 
att registrera sig, skapa en avatar och ladda 
ner ett program som tar en in i den paral-
lella världen. Totalt finns cirka 12 miljoner 
invånare, eller avatarer, och cirka 50.000 
är online samtidigt en vanlig vardagkväll, 
europeisk tid.
 Jag blev förtrollad av Second Life i slutet 
av 2006 och lärde ganska snart känna en 
kvinna från USA som var engagerad i nå-
got som heter Second Life Library 2.0 och 
är en del av ögruppen Info Islands. Där finns 
folkbibliotek, universitetsbibliotek och ut-
bildningsinstitutioner samlade och bedriver 
utbildning, tillhandahåller information och 
undersöker hur bibliotek och utbildningar 
kan använda sig av den virtuella världen.
Ganska snart dök det även upp ett danskt 

bibliotek och jag tyckte att det var trå-
kigt att inga svenska bibliotek fanns re-
presenterade. Under biblioteksdagarna 
2007  i Stockholm var temat bibliotek 
2.0, och till min förtjusning både visade 
och nämnde flera av talarna Second Life. 
I folkvimlet hittade jag Åke Nygren från 
Kista lärcenter och vi började prata om 
bibliotek och virtuella världar. Samtalet 
fortsatte via chatt och e-post och så små-
ningom även i Second Life, där vi i juni 
bildade gruppen Biblioteksmedarbetare i 
Second Life. Gruppen finns både i Second 
Life och på vanliga webben som www.bib-
lioteksavatarerna.se. Syftet med nätver-
ket är att skapa kontakter mellan biblio-
teksfolk i Sverige som är intresserade av 
relationen mellan bibliotek och virtuella 
världar, och av vilken betydelse de kan 
ha för varandra.
 Gruppen har drygt hundra medlem-
mar från hela Sverige och även några från 
grannländerna. 

Träffas varje vecka

Varje vecka träffas vi i Second Life för att 
lära oss mer om möjligheterna för vad 
man kan göra och vi gör studiebesök på 
olika platser i Second Life. Allt i Second 

Life är skapat av användarna och det mesta 
finns där, en del är bra, en del dåligt. Vi har till 
exempel besökt Health Info Island, Berlins tv-
torn, Info Island DK, The Globe Theatre, Se-
cond Sweden, Svenska institutet/ambassaden 
i Washington, en nöjespark, Geneaology Cen-
ter och The Readers Garden.
 På träffarna brukar vi både lära oss om oli-
ka funktioner i Second Lifes gränssnitt och be-
söka intressanta platser. Kommunicerar gör vi 
via chatt eller via voice, d.v.s. med rösten, sedan 
det blev möjligt i slutet av sommaren.

Förenar nytta med nöje

Second Life har cirka 3.200 aktiva svenska an-
vändare (dec. 2007) och det tar en stund att 
lära sig navigera i världen, programmet är stän-
digt under utveckling och har nya buggar varje 
vecka, men det är kul och lärorikt och värt be-
sväret, tycker jag. Det mest fantastiska är möj-
ligheten att träffas och göra saker tillsammans 
trots stora geografiska avstånd. Det är överras-
kande vilka relationer och vänskapsband man 
kan knyta, för trots att det är en virtuell värld 
så finns det en levande människa bakom var-
je avatar. Det är dessutom kreativt, ger utlopp 
för leklusten och alla ens fördomar ställs på 
huvudet. Den internationella spridningen ger 
fantastiska möjligheter till samarbete och ut-
byten, bara man lär sig hålla reda på alla tids-
zoner och språk är nästan allt möjligt. Det är 
verkligen ett andra liv där man kan förverk-
liga sina drömmar med hjälp av erfarenheter 
från sitt första liv, och ett trevligt sätt att för-
ena nytta med nöje.

Läs mer:

http://secondlife.com
www.biblioteksavatarerna.se

Linda Tillander 
(Linny Voom i Second Life), jobbar på dagarna på 

Regionbibliotek Halland (och tillbringar kvällarna i 

Second Life)

Biblioteksmöte på Health Info Island

Ill.:Linda Tillander/Linny Voom

Nätverksträffar i en parallell värld
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Med fokus på fokusgrupper

Tidigare har Stockholms stadsbibliotek gjort flera 
fokusgruppsundersökningar som syftat till 
att utveckla vår verksamhet. Fokusgrupper 
har varit viktiga underlag t.ex. då vi pla-
nerat för nya bibliotek, då lokaler renove-
rats och byggts om, eller då vi har idéer om 
nya verksamheter i våra bibliotek. Utform-
ningen av PUNKTmedis (ungdomsbiblio-
teket på Medborgarplatsens bibliotek) är 
ett exempel på frukten av en sådan inhämt-
ning av kunskaper och idéer. Där blev ung-
domarnas åsikter basen för den fortsatta 
planeringen. Fokusgruppsarbetet går också 
som hand i handske med 2.0-filosofins tan-
kar om demokrati och delaktighet. 
 Hösten 2007 gav omvärldsspanarna ”Delta-
gande Stockholmare” Harriet Aagaard, 
AnnCharlotte Jansson, Sarah Markensten, 
Yvonne Pettersson och Patrik Schylström 
ett uppdrag att leda en intern fokusgrupp-
utbildning. Huvudsyftet var att ta reda på 
vad föreningar har för olika behov av bib-
lioteket och dess verksamhet. Men tanken 
var också att skapa och sprida en grundför-
ståelse för vad fokusgruppsmetodiken är, 
på det att deltagarna i kursen skulle kun-
na använda sig av metoden utifrån sina lo-
kala behov och egna idéer.

Rosad metod

Erfarenheterna har varit mycket olika. Vid 
vissa tillfällen har det varit svårt att få nå-
gon respons från de lokala föreningarna 
över huvud taget. Men envishet lönar sig. 
Då fokusgrupperna har hållits har deltagar-
na varit älskvärda i sitt beröm, men ock-
så knivskarpa i sin kritik. Som när Mikael 
Andersson och Kristofer Gren på Kungs-

Fokusgruppsundersökningar syftar till att på olika sätt utveckla verksamheten. 
Inom Stockholms stadsbibliotek pågår en intern utbildning där syftet är att 
ta reda på vilka behov föreningar har av biblioteken och önskemål angående 
verksamheten. Samtidigt får deltagarna en förståelse för metodiken, som de 
kan använda sig av utifrån lokala behov och idéer.

holmen träffade medlemmar från PRO, SPF 
och Seniornet. De tycker att bibliotekens 
verksamhet är för osynlig och föreslår di-
rektutskick till föreningarna. Föreningarna 
hjälper gärna till med att finansiera vår pro-
gramverksamhet. Deltagarna önskar också 
stöd kring bokcirklar. Lokal är något annat 
de efterlyser och gärna lånar av biblioteket. 
Datorhandledning är också efterfrågad. Fo-
kusgruppsmetoden blev rosad.
 Eva Öhgren och Philippe Couderc från Med-
borgarplatsens bibliotek hade kontaktat 
Allas Barnbarn, Foff (Forum för feminis-
tiska föräldrar), Hem&Skola, Makalösa 
föräldrar. Intresset för att delta i en fokus-
grupp blev så stort att Eva och Philippe 
blev tvungna att säga ”stopp” – till slut 
fick föreningarna bara skicka en medlem 
per förening. Flera av deltagarna hade be-
sökt biblioteket tillsammans med sina barn, 
men upplevde nu att de ”vuxit ifrån” bibli-
oteket. De efterlyser boktips för barn- och 
ungdom. Vidare undrar de om det är möj-
ligt att hålla parallella program för barnen 
samtidigt med program de själva vill gå på, 
som en del kyrkor har genomfört. 
 Båda fokusgrupperna var måna om att en åter-
koppling skulle ske – att deras åsikter skul-
le leda till ett resultat.
 De som har hållit fokusgrupper vill i framtiden 
utvidga kontaktnätet genom att kontakta 
BVC-centraler, studenter och vuxenutbilda-
re. Vi har bara börjat nosa på vad direkt 
delaktighet för medborgarna kan betyda.

Harriet Aagaard, AnnCharlotte Jansson, 
Yvonne Pettersson och Patrik Schylström
Stockholms stadsbibliotek

Ekerö

Pippiperuk i stället 
för skinnbyxor 
Lennart Lundblad 
har varit kultur- 
och biblioteks-
chef i Ekerö i ett 
år. Under Astrid 
Lindgren-festen 
i höstas var han 
iklädd Pippiperuk. 
Och teater, det gil-
lar han verkligen. 
Det mesta Lennart 
gjort tidigare har 
handlat om musik, teater och opera, de se-
naste åren har han varit försäljnings- och 
marknadschef på Kungliga Operan.
 – Astrid Lindgren-festdagen i höstas inne-
bar besöksrekord för biblioteket och det är 
vi mycket glada för. Kanske visar detta att 
det kan vara viktigare att ha Pippiperuk än 
att ha skinnbyxor. Jag skulle aldrig bli fun-
nen i ett par skinnbyxor – men Pippiperu-
ken hade jag hela den dagen. Och sätter på 
den när som helst igen om det ger oss fler 
besökare till biblioteket!  
 – Folkbildning är en av mina viktigaste 
drivkrafter, säger Lennart. Det är en typ av 
marknadsföring för att kulturen ska få både 
djup och bredd och så många som möjligt 
ska kunna ta del av den. Att marknadsföra 
aktivt är att ta ett aktivt ansvar för sitt folk-
bildande uppdrag.
 Lennart Lundblad är mycket glad över att 
han fått ta över den välfungerande biblio-
teksverksamheten på Ekerö. I flera år har ut-
lån och besökare ökat i antal och i motsats 
till många andra kommuner så ökar också 
resurserna. I april invigs ett nytt bibliotek 
i Stenhamra, barnens eget bibliotek, en vi-
sionär och spännande satsning.

KM

Bilden: Lennart Lundblad, här utan Pippiperuk.
Foto: Alexander Kenney
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Järfälla folkbibliotek 

Just nu bär de flesta anställda på Järfälla 
folkbibliotek varsin stegräknare från mor-
gon till kväll. Personalen deltar i en steg-
räkningstävling med syfte att gå så många 
steg att var och en går sträckan till Paris 
med mål senast den 16 juni. För att kom-
ma fram i tid krävs ett genomsnitt på 9.000 
steg/dag, vilket motsvarar mellan 6 och 7 
km. Alla steg räknas, både under arbetstid 
och fritid, och det gäller att gå varje dag. 
För att göra tävlingen mer spännande täv-
lar personalen i sex lag. Antalet steg redovi-
sas varje dag på webbplatsen www.tappa.se 
och där man på en karta kan följa sin egen 
och lagets gång på väg mot Paris.
 Intresset för att delta i stegtävlingen är 
stort, 31 av 34 anställda deltar. 
 – Personalen följer alltid med bibliote-
kets besökare och visar var böckerna, ko-
pieringsapparaten, filmerna och allt annat 
finns, men nu märker jag att de är extra 
hjälpsamma för att få fler steg att tävla med, 
säger Kaisa Nordberg, bibliotekschef. 
 – Stegtävlingen är en bra friskvårds-
satsning eftersom alla steg räknas och det 
är en motionsform som passar de flesta.
 På tappa.se finns omräkningstabeller där 
man kan omvandla olika sporter och akti-
viteter till steg.

Kerstin Gerén, PR-bibliotekarie
Järfälla folkbibliotek

Stegar mot Paris gör lag Viksjö på Viksjö bibliotek. 
Fr.v.: Kajsa Bäckius, Hans Meijer, lagledare Eva 
Malmgren, Ingrid Söderström samt Ulla Ruta. 
Saknas på bilden: Karin Melin.  Foto: Kerstin Gerén

Vi stegar mot Paris
Botkyrka

Ungdomar skapar ljudsagor till bibliotek

Elever på Tumba gymnasiums mediepro-
gram har som en del i sin utbildning spe-
lat in ljudsagor på sju olika språk som bib-
lioteken sedan lagt ut på sin hemsida och 
även lånar ut på CD. Det är Xenter Bot-
kyrka, som nyligen blev utsedd till idésko-
la för mångfald, som ligger bakom projek-
tet. Samarbetet med biblioteket är en del i 
deras utbildning för radioproduktion. En 
fredag i oktober var det dags för uppspel-
ning i Tumba bibliotek med förskolebarn 
som publik. 
 – Genom det här projektet kommer elev-
ernas mångfaldiga språkkompetenser och 
nätverk till nytta, förklarar Vania Moore 
som varit ansvarig för projektet. 
 Uppgiften för ljudeleverna har varit att 
under fyra veckor spela in en folksaga på 
något av språken finska, spanska, turkiska, 
ryska, kinesiska, persiska eller polska samt 
göra en översättning av denna till svenska. 
På så vis kan man använda sagorna i små 
barns språkutveckling – de som har svens-
ka som andra språk. Men även vuxna och 
ungdomar får glädje av att kunna ta del av 
sagor på sitt eget modersmål. 
 – Det här känns som en viktig utveckling 

av vårt 24-timmarsbibliotek, säger Marga-
reta Berg, bibliotekschef i Botkyrka. Bar-
nen ska redan på nätet få smakprov av allt 
vad biblioteket har att erbjuda. Att sagor-
na dessutom finns på CD-skivor som går att 
låna, berikar vårt utbud av sagor och berät-
telser på olika språk. 
 Xenter Botkyrka/Tumba gymnasium har 
av Skolverket utsetts som en av Sveriges 14 
idéskolor för mångfald under två år. Det-
ta innebär att man ska utveckla och spri-
da sina erfarenheter och kunskaper inom 
mångfaldsområdet. 
 – Inom biblioteket har vi en hel del tan-
kar kring hur vi kan fortsätta att utveckla 
projekt och samarbeten som detta. Vi star-
tar snart ett Demotek i Alby bibliotek, där 
Botkyrkaungdomar och barn kommer att 
kunna låna ut sådant de har producerat, 
allt från fanzines, böcker och texter till ljud, 
bild, filmer och musikdemos och på så sätt 
både nå ut och inspirera andra. Vi hoppas 
att många vill bidra.

Daniel Cedergren 
Margareta Berg
Botkyrka

Rose-Marie Nilsson och Caroline Stockman-
Strömberg inspirerar förskolepedagoger att 
låna nya bilderböcker. Foto: Shuan Jalal

Bokträff för pedagoger
Vällingby bibliotek/Stockholm

I januari hade Vällingby bibliotek sin första 
Bokträff. Vi bjöd in pedagoger från förskolan 
och presenterade ett urval av 2007 
års bilderböcker samt några personliga 
favoriter. Vi bjöd på frukt och juice och 
berättade om böckerna som senare lånades 
ut i ett nafs. Det var ett bra tillfälle att 
träffa pedagogerna som kom med kloka 
synpunkter och idéer kring böcker, barn 
och bibliotek. Bokträffen föll väl ut, så vi 
kommer att ordna en ny till hösten.

Rose-Marie Nilsson
Caroline Stockman-Strömberg
Vällingby bibliotek/ Sthlms stadsbibliotek
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Fisksätra 

Mönsterarkiv på biblioteket

Det började egentligen med att biblioteket 
skulle byggas om och resultatenhetschefen 
Barbro Bolonassos ville ha någonting fint i 
ett stort fönster på barnavdelningen. 
 – Kan vi få fiskar i glaset? Frågan gick 
till fastighetsägaren Stena Fastigheter AB, 
som samtidigt funderade på hur Fisksätra 
Centrum kunde utvecklas och förbättras. 
En inventering av Stenas stora konstinne-
hav i Sverige höll just på att genomföras och 
konstsekreteraren i Nacka, Helene Burmeis-
ter, var inblandad i arbetet. Hon förmedlade 
kontakten med Statens Konstråd som blev 
samarbetspartner.

Mönsterminnen

Konst berör alla, men hur skulle man kun-
na få med sig Fisksätraborna? Två konst-
närer, Katarina Wiklund och Susanna Wik-
lund, fick jobbet efter förslag från Barbro 
och de tog kontakt med invånarna på olika 
sätt, lyssnade och lärde. Hela projektet för-
ändrades genom de önskemål och ambitio-
ner som kom fram. Människorna ville söka 
sig själva, sin identitet i just den här delen av 
världen och livet. Konstnärerna kom fram 
till att ett arkiv bestående av mönster från 
minnen skulle vara det bästa. 
 – Lämna in mönster och några rader om 
varför du har valt just dessa, blev uppma-
ningen till de boende på Forellgatan och 
Laxgatan och andra gator. 
Fisksätra torg fanns också med, för dem som 
vuxit upp där eller jobbar där eller har nå-
gon annan anknytning.

Arena för demokrati

Nu går projektet vidare med att konstnärer-
na använder mönstren som utgångspunkt för 
utsmyckning av trappuppgångar.
 Fisksätra mönsterarkiv blev nominerat till 
”Swedish Arts and Business Awards 2007” 
i kategorin Corporate Social Responsibility 
och fick där ett fint andrapris.

 Arkivet, öppet att bläddra i, har fiffigt 
byggts in i en soffa i biblioteket. Arkivet 
är bara ett av flera exempel på Barbros och 
bibliotekets betydelse för Fisksätras sociala 
och kulturella liv. En Folkets Hus-förening 
har bildats, minnesarkiv växer fram (med in-
spelade livsberättelser på biblioteket), famil-
jecentral har länge stått på önskelistan och 
ska nu startas, (hittills har nog biblioteket 
fungerat som en samlingsplats för alla dem 
som bor i Fisksätra). Biblioteket har också 
inspirerat till Fisksätraakademin som ord-
nar föreläsningar.
 Nu planeras för Fisksätra Museum i en 
tillbyggnad på bibliotekets tak!
Profilen för biblioteket, Arena för demokra-
ti, stämmer precis.

KM

Här kan man se mönster från 

olika delar av världen.                     

Nykvarn

Bertil Hults pris tilldelades år 2007 Björ-
kestaskolan i Nykvarn. Skolan belönas 
med 500.000 kronor för sitt arbete med 
elevernas läs- och skrivutveckling.

Nykvarn

Fika och 
På försök har Rese-
centrum öppnats i 
biblioteket. Tidnings-
rummet i Qulturum 
Sländan (se Länsnytt 
2006:4) öppnar re-
dan kl. 6 på mor-
gonen, till glädje för 
tågpendlarna som 

kan köpa kaffe och 
macka och samti-
digt läsa tidningen 
i väntan på avgång. 
Banverkets infor-
mation finns på en 
monitor, så man be-
höver inte vara rädd 
att missa tåget.

Nya grepp  hälsar Carita Långsjö Rabo

Vallentuna

Boktips i lokalradion

Sedan september förra året har biblioteket i 
Vallentuna boktips i lokalradion varje vecka. 
Varannan vecka är det boktips för barn och 
varannan vecka för vuxna.
Radion har sedan starten 2006 sina lokaler i 
samma hus som biblioteket, vilket ganska snart 
fick oss att fundera på hur vi kunde samarbeta. 
Boktips kändes självklart! Vi presenterade idén 
för kanalen som tyckte det lät intressant. 
 Sedan vi körde igång har det varit i direkt-
sändning varje vecka. Bra reklam för oss och 
bra programpunkt för radion!
 Hör oss varje tisdag kl. 8.10 på 
www.v97.se! 

Eva-Lena Granbacka och 
Carina Schinkler 
Vallentuna bibliotek

Stockholm/Asplundhuset

Nyhetsbrev
Stadsbiblioteket kommer inom kort att starta 
ett nyhetsbrev, Stadsbibliotekets e-brev. Här 
informerar vi om kommande program, kur-
ser, utställningar m.m. och ger aktuella bok-
tips. De besökare som vill prenumerera på 
brevet kan fylla i intresseanmälan på biblio-
teket. Man kan också anmäla sig till e-brevet 
på www.biblioteket.se. Nyhetsbrevet skick-
as varje månad. 

Eva Gun Karles
Stockholms Stadsbibliotek

Bästa skolan för dyslektiker

morgontidning

Foto: KM
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Boktips i lokalradion

Solna

Täby

Köpa i stället för att låna – pocket säljer på bibliotek
Hur möter biblioteken det faktum att folk 
läser som aldrig förr, men att det i hög ut-
sträckning är prisvärda pocketböcker man 
köper och läser?  
 Solna stadsbibliotek inledde strax före jul 
ett samarbete med Pocketgrossisten. Vi säl-
jer nu pocket till ordinarie priser både på 
biblioteket i Solna och i Bergshamra. Att-
raktiva skyltställ och tydliga skyltar ingår 
i samarbetsavtalet. Nya boklistor kommer 
varje månad. Vi beställer böcker löpande 
och de levereras inom några dagar.
 Drar den nya tjänsten fler besökare till 
biblioteket? Ökar det våra övriga utlån? Det 
återstår att se. Om boken man efterfrågat på 
biblioteket redan är utlånad är det en för-
träfflig service att kunna köpa den på plats. 

På båda biblioteken har vi redan efter en dryg 
månad sålt oväntat många exemplar. 
 Besökarna är överlag positivt överraska-
de:
 – Nej men vad roligt – man är ju inriktad 
på böcker när man är här.
 – Den här vill jag låna! 
 – Har ni börjat sälja böcker? Ja, ni måste 
väl hänga med ni också.
 – Nu vet jag ju var de finns någonstans 
när jag behöver. 
 Projektet pågår hela 2008 och om det fort-
sätter slå väl ut permanentar vi samarbe-
tet.
 
Marie Holmqvist
Solna stadsbibliotek

När boken man söker inte finns inne kan 
man kanske hitta den i försäljningshyllan på 
biblioteket. 

Bokcirkel, bokkaféer och annat bokkul
På Täby huvudbibliotek har vi under hös-
ten 2007 startat en bokcirkel för vuxna med 
elva deltagare i olika åldrar. 
 Vi träffas i vårt personalrum en kväll i 
månaden och har då läst en bok, som vi 
diskuterar. 
 Första boken valde jag, Fyrväktaren av 

Jeanette Winterson, och det var mycket 
blandade kommentarer om boken. Någ-
ra tyckte den var konstig, men andra upp-
skattade den. 
 Andra böcker som cirkeldeltagarna eller 
jag valt är Saffransköket, Busters öron och 
Flyga drake. Nu läser vi Gräset sjunger.

andra böcker vi läst och annat som läsupple-
velsen kan leda in på. Vi fikar och har mycket 
trevligt i cirka en och en halv timme.
 Vi har även startat med bokkaféer – perso-
nalens bästa boktips – två gånger per termin 
samt bokfika med olika teman för barn mel-
lan 9 och 12 år på barnavdelningen.
 Det är extra roligt att kunna rapportera 
från Täby bibliotek om dessa positiva saker 
– vi har varit hårt prövade under 2007 av in-
köpsstopp, olika påbud om avgifter som be-
slutats utan att sakens utretts på tjänstman-
nanivå, vi har även haft det hett om öronen 
på annat sätt: ingen ventilation alls, ca 28 
grader i bibliotekshallen. Men vi har käm-
par på och nu är det bättre!

Eva Herrlin
Täby bibliotek

Vi väljer framförallt böcker 
som finns i pocket eftersom 
biblioteket inte kan försörja 
deltagarna med böcker.
 I början har jag lett debat-
ten och försökt fördela ordet 
men jag försöker träda tillba-
ka eftersom det är meningen 
att cirkeldeltagarna ska klara 
sig själva så småningom. 
 Vi pratar ganska ostruktu-
rerat om boken och även om 

En gång i månaden träffas bokcirkelgruppen och pratar 
böcker till en fika.  Foto: Eva Herrlin

Foto: Eva-Karin Winblad



Vad är kännetecknande för Vallentuna bibliotek nu och vad vill du 

satsa på först och främst?

Den lilla nätta utmaning som ligger framför oss innebär 
förändring och utveckling samtidigt som vi vill behålla 
närheten i mötet med besökarna, vilket fungerar så bra 
här. 
 Ett nytt bibliotek/kulturhus ska stå färdigt 2010 och 
det är något som vi naturligtvis kommer att engagera oss 
mycket i. I det arbetet måste vi också bestämma vilken 
roll vi vill och kan spela i ett framtida Vallentuna som 
för närvarande växer med 2-3 procent varje år. Samtidigt 
behöver vi fundera över det vi gör här och nu. 
 Att slutföra arbetet med en biblioteksplan, inte minst 
för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan folkbiblio-
tek och skola, är viktigt.
  

Hur bär du dig åt för att bygga ett nätverk?

Genom att vara intresserad och nyfiken på människor 
man möter i olika sammanhang, att hitta gemensamma 
beröringspunkter att fortsätta mötas runt och genom 
att försöka underhålla de kontakter man fått. Att vi nu 
bygger nytt i Vallentuna gör att det passar fint att skapa 
kontakt med andra bibliotek som befinner sig i samma 
läge, och det är en hel del som gör det. Ett annat exem-
pel är att prata skolbibliotek med lärare och rektorer 
som man möter på olika interna kurser i kommunen och 
att då också hitta anledningar att träffas runt den och 
andra frågor.

 

Du har intresserat dig för sponsring av bibliotek. Har du några kon-

kreta förslag? 

Jag skrev min magisteruppsats om just sponsring och 
folkbibliotek, och har haft anledning att fundera en hel del 
kring det. Sponsring kan tillföra biblioteken ett slags russin 
i kakan, men knappast några större summor. Jag tycker att 
man måste se sponsring i ett större sammanhang av nät-
verksbyggande och samarbeten med andra, både offentliga 
och privata intressenter. De stora vinsterna är att skapa nya 
kontakter och möjlighet att göra bibliotekens verksamhet 
mer synlig. Som alltid när det handlar om att skapa rela-
tioner tar sponsring en del tid i anspråk och det gäller att 
se till att prestation och motprestation står i proportion till 
varandra.  

Vad skulle du som chef helst av allt vilja få beröm för?

Mod, lyhördhet och handlingskraft är egenskaper som jag 
värderar högt hos en chef. 

 
Några nyckelord till din personal?

Är vi nyfikna, engagerade och målmedvetna i det vi gör når 
vi långt.
 

Någon bok du vill tipsa Länsnytts läsare om? 

Läs vad som helst av Sture Dahlström! Mina personliga 
favoriter är Tango för enbenta och Huggormens tid.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: Daniel Spolén

Catharina Fogelström är enhetschef 
för biblioteksverksamheten i 
Vallentuna. Har tidigare bl.a. haft 
ansvar för undervisningen på 
Södersjukhusets bibliotek och 
i tre år varit projektledare på 
Miljöbiblioteket vid Helsingborgs 
stadsbibliotek. 

Catharina Fogelström     
SEX 

FRÅGOR 
TILL


