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SAGA är här!
Så har då äntligen Värmdö kommun fått sin nya efterlängtade bokbuss! 10 juni invigdes hon
med pompa och ståt av kulturnämndens ordförande Jan-Olof Landqvist utanför Värmdö
kommunbibliotek i Gustavsberg. Värmdö Brass spelade, barnkören Suzukisångarna sjöng
sånger med ”bussanknytning”, publiken hurrade och alla gladdes åt att SAGA nu är klar att
tas i bruk. För SAGA skall hon heta, efter registreringsskyltens bokstäver SAG och förstås
eftersom hon bär med sig så många sagor till alla de barn hon kommer att besöka på sina turer
i kommunen.

Värmdös tidigare bokbuss var den första lilla bokbussen i Sverige, byggd 1988 och i bruk
fram till förra året. Denna lilla modell av bokbuss har sedan fått många efterföljare då den kan
köras med vanligt B-körkort och lätt tar sig fram på småvägar och i villakvarter. SAGA
kommer att betjäna skolor, förskolor, dagbarnvårdare, en dagverksamhet för dementa,
”vanliga” låntagare och Boken kommer-låntagare i Värmdö. Det är även tänkt att bussen skall

Öppet i sommar

Länsbiblioteket kommer att vara
bemannat under sommaren,
vardagar mellan klockan
9.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00.

Träffas säkrast på telefonnummer:
08 – 508 31 278

Bussen är ritad av företaget
LibMan, specialiserat på
bokbussdesign, utvändigt har
konstnären Marika Delin målat
den läsglada sälen.
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fungera som ett mindre medborgarkontor, med detaljplaner och annan kommunal information
av intresse.

Bussen är ritad av företaget LibMan, specialiserat på bokbussdesign, och bokskåpet är byggt
av Svabo Kaross i Kristianstad på ett Mercedeschassi. Utvändigt har konstnären Marika Delin
målat en läsglad säl, här skall kännas att Värmdö är en skärgårdskommun! Skärgårdskänsla
ger också de små runda fönstren på olika höjd. Inuti finns många trevliga och praktiska
lösningar, t.ex. ett liten koja där barnen kan krypa in - med en bok eller bara för att gömma sig
en stund.

Vi önskar Lycka till och gläds med bokbusspersonal och låntagare i Värmdö!

Marie Gustavsson
Länsbiblioteket

Intryck från studieresa till Uppsala den 15 maj -03
Här följer mina anteckningar från en fantastiskt innehållsrik, spännande och stimulerande dag
i Uppsala!

Uppsala stadsbibliotek
Vi välkomnades av Lousia Hatamian, "invandrarbibliotekarie", och Karin Engström, som
berättade om verksamheten på biblioteket i stort men framför allt om verksamheten för vuxna
med svenska som andraspråk; om arbete med bokcirklar, med lättlästa böcker och med
Läsverksta’n.

På stadsbiblioteket finns böcker på 53 språk och man servar hela länet med böcker på andra
språk. Antal besökare per dag är ca 5.000 och man prenumererar på sammanlagt ca 500
tidskrifter. Tidningsrummet, som är mycket välbesökt, öppnar redan kl. 8.00.

Bra tips: man har gjort en enkel informationsbroschyr om biblioteket på 14 olika språk, allt i
ett (inga detaljer om öppettider, avgifter etc.).

Hur man arbetat med SFI och LL-böcker etc.
Skolor och föreningar har bjudits in för att få visning av biblioteket och Läsverksta’n, (ett
speciellt rum med datorer särskilt utrustade med program för att träna svenska, t.ex. Lexia,
Greppet, Ordknep, Så ska det låta, Träna svenska, Stava rätt, Tangenta).
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Lärare och personal inbjuds till "inspirationsmorgon" på SFI-komvux, (man "bokpratar" och
tipsar om hur man kan använda god skönlitteratur). Viktigt få en upplevelse av texten, inte
stycka sönder i olika grammatiska komponenter.

Bokcirklar: samarbete med Vuxenskolan. Deltagarna i cirkeln träffas på biblioteket varannan
vecka med lärare; får tips på böcker som de läser hemma; träffas på nytt och diskuterar.
Böcker om kärlek går bra och författare som Ivar Lo-Johansson, Fridegård, M. Martinsson,
Eva Cerú, även ungdomsböcker.  Eleverna har aktiverats, man använder verkligen språket i
samtalet kring böckerna.

Centrum för multietnisk forskning
Leena Huss, språkvetare, som forskar om språket i samhället, informerade om minoritetsspråk
och officiella språk. De fem minoritetsspråken är: samiska, tornedalsfinska (meänkieli),
romani, jiddisch, finska. Av dessa har tre status som officiella språk: samiska, romani samt
tornedalsfinska i vissa  kommuner. Sammanlagt finns ca 150 - 200 invandrarspråk i Sverige.
Satu Gröndal har forskat om invandrar- och minoritetslitteratur i de nordiska länderna och gav
en intressant översikt både om exilförfattare som skriver på svenska samt om de som skriver
på sitt modersmål. Böckerna Litteraturens gränsland, red. Satu Gröndal, och Lars Wendelius:
Den dubbla identiteten kan beställas från Centrum för Multietnisk forskning, Uppsala
Universitet.

Nordiska Afrikainstitutet
är en svensk myndighet med nordisk personal som bildades 1962. Den styrs av ett Program-
och forskningsråd och verkar genom fyra olika verksamheter: Forskning, Forskningsstöd,
Förlag och Bibliotek. Biblioteket har Europas största samling Afrikalitteratur.

Forskningen är fokuserad på utvecklingsproblematik i vid bemärkelse, den är tvärvetenskaplig
och tillämpad. Man tar emot gästforskare och delar ut resestipendier för fältarbete.
Konferenser och öppna seminarier ordnas, varje år har man särskilda "Afrikadagar". Förlaget
ger ut ca 20 volymer per år.

Biblioteket är forskningsbibliotek och specialbibliotek för Afrika med ca 60.000 titlar och en
budget på 1,6 milj. i år. Unikt för biblioteket är att det finns statstryck från olika länder i
Afrika; statistik, folkräkningar etc.

Litteraturtips: 100 vägar till Afrika. Finns även on-line. Hemsidan: www.nai.uu.se är väl värd
att studera, den har en gedigen länksamling.

Gunilla Croon
Vårby bibliotek

Resan arrangerades av Länsbiblioteket och samlade nio deltagare från biblioteken i länet.
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Anglo-skandinavisk konferens i Exeter
De anglo-skandinaviska bibliotekskonferenserna, som hålls vart tredje år, firade i år 50-
årsjubileum. Ett sextiotal bibliotekarier från Finland, Danmark, Norge, Island, Sverige och
Storbritannien deltog i denna jubileumskonferens i maj i Exeter i England. Idén var från
början att förbättra bibliotekskontakterna länderna emellan efter krigsårens isolering och ge
deltagarna tillfälle att byta erfarenheter och ge varandra inspiration. Till detta, som till så
mycket annat, var Bengt Hjelmqvist en av initiativtagarna och den första konferensen hölls i
Sverige. För att ge bibliotekarier från övriga länder, som var hårdare drabbade av kriget,
möjlighet att delta, bekostade värdlandet konferensen och detta har sedan dess varit regel,
deltagarna betalar bara resan. En annan regel är att samtliga länder ska bidra med en eller flera
programpunkter. I år var CILIP (Chartered Institute of Library and Information
Professionals), en sammanslagen biblioteksförening i likhet med Svensk Biblioteksförening,
arrangör.

Årets tema var Libraries, Learning and Life och ”lifelong learning” upprepades som ett
mantra under hela konferensen. Det är uppenbart att det livslånga lärandet står i fokus för
folkbiblioteken i samtliga deltagande länder! Malin Ögland, bibliotekschef i Bålsta, och jag
stod tillsammans med Birgitta Modigh och Ann Wiklund för den svenska medverkan. Birgitta
och Ann redogjorde för de statliga insatserna, Ann främst för satsningen på skolbibliotek och
vuxnas lärande.

Programmet i övrigt upptog intressanta översikter över de olika ländernas insatser inom
området och vi svenskar hörde avundsjukt på när Bob McKee från England och Jens
Thorhauge från Danmark talade om den nationella bibliotekspolitik som finns där, och som
innebär klara åtaganden från statens sida, och när Barbro Wigell-Ryynänen lyfte fram de stora
ekonomiska satsningar på IT på biblioteken som görs i Finland. Lokala och konkreta initiativ
illustrerade översikterna och särskilt ”Netti-Nysse”, en biblioteksbuss med fri
datorundervisning i Tammerfors, vittnade om nytänkande och en vilja att verkligen försöka
överbrygga den informationsklyfta som IT kan medföra. John Dolan, en av de mest
framstående bibliotekspersonligheterna i Storbritannien, avslutade med att beskriva
förberedelsearbetet med det nya bibliotek, som ska ersätta det bara tjugo år gamla biblioteket i
Birmingham. Ett bra mått på snabbheten i utvecklingen inom vårt område! En festlig
jubileumsmiddag avåts också och under den gjorde Barbro Thomas, med sedvanlig briljans,

Malin och jag beskrev hur folk-
och skolbibliotek lokalt
tillsammans kan diskutera arbets-
och ansvarsfördelning när det
gäller starten på det livslånga
lärandet, d.v.s. barns och
ungdomars introduktion till
språket, boken, biblioteket och
informationssökningen.
(Föredraget kommer att
publiceras i Scandinavian Public
Library Quarterly, SPLQ.)

Lena Lundgren och Malin Ögland, Exeter
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en intressant och rolig konferenshistorik med nedslag i såväl program som diverse
konferenslustifikationer.

Efter själva konferensen var det dags för den traditionella studieresan. Under tre späckade
dagar besökte vi några av de största och bästa folkbiblioteken i England, Bournemouth,
Birmingham och Norwich, samt några mindre bibliotek, Leamington, Brixworth och March.
Alla var mycket sevärda och gav anledning till jämförelser med motsvarande svenska
bibliotek.

Flera av biblioteken hade påfallande grunda och sparsamma mediebestånd men en mängd
andra medier, massor av filmer, musik o.s.v. Ett par av de stora biblioteken hade å andra sidan
stora avdelningar för lokalhistoria och släktforskning, med bildsamlingar och arkiv. Särskilda
avdelningar för näringslivsinformation fanns också på de stora biblioteken och bibliotekens
strategiska roll i samhällsutvecklingen betonades överallt. Leamington Library är ett ombyggt
badhus, en lösning med både möjligheter och begränsningar.

Barnavdelningarna var inte imponerande i utförande och utrustning men hade uppenbarligen
den breda och aktiva utåtriktade verksamhet som kännetecknar många anglosaxiska bibliotek.
Book-start, en utvidgad, ambitiös och föredömlig variant av våra gåvoböcker till nyfödda,
fanns överallt men finansieringen var osäker eftersom huvudsponsorn har dragit sig ur.

Vi hann förstås också med pubbesök, roliga diskussioner med anglo-skandinaviska kolleger,
Så tuktas en argbigga i Stratford on Avon och en promenad på den berömda piren i
Bournemouth!

Framtiden för de anglo-skandinaviska konferenserna är osäker. Behovet av denna form av
utbyte är inte längre så stort nu när det finns ett stort utbud av internationella
bibliotekskonferenser. Det är också dyrt för arrangörslandet (England hade sparat i tolv år,
påstod de!). Oavsett om det blir fler konferenser eller ej, kunde i alla fall vi som fick
förmånen att delta konstatera, att likheten mellan de nordiska och engelska
biblioteksvärldarna gör att det är lätt att diskutera gemensamma problem, samtidigt som
olikheterna ger anledning till stimulerande jämförelser.

Lena Lundgren
Länsbiblioteket i Stockholms län

Några intryck: Mycket påfallande
var att satsningen på lärande, både
för barn och vuxna, exponerades så
tydligt i bibliotekslokalerna. Stora
skyltar med ”Learning area”,
”Homework Reference & Study”,
Homework Help Club” eller ”Study
area” syntes överallt och
handledning fanns att tillgå liksom
studie-vägledning (”Learning
Shops”) i de stora biblioteken. (Att
placera Lärcentra utanför
biblioteken, som är vanligt i
Sverige, framstår i jämförelse
närmast som en absurd idé!)
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Internet på biblioteket
– möjligheter och (arbetsmiljö-)problem
Utdrag ur
IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet :

”Biblioteket skall säkerställa att urvalet av och tillgången till material och tjänster styrs av
yrkesmässiga överväganden och inte av politiska, moraliska och religiösa åsikter.”
”Biblioteket skall anskaffa, organisera och förmedla informationen fritt och motsätta sig varje
form för censur.”
”Biblioteksanvändare skall ha rätt till personlig ostördhet och anonymitet”
Se vidare på http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat

Biblioteken har till uppgift att tillhandahålla olika media för läsning, information, studier etc.
Med utgångspunkt i en strategisk mediaplanering sker denna urvalsprocess traditionellt
genom att besökarnas önskningar och behov kombineras med professionell mediakunskap.
När vi erbjöd Internet till våra besökare hände något helt nytt – vi förlorade vår möjlighet till
ett medvetet urval. Internet erbjuder allt och i stället blir vår roll att lotsa, handleda, värdera,
erbjuda, välja information ur ett hav av möjligheter.

Internet innebar också kommunikation. Kanske är det den största förändringen ur bibliotekets
synpunkt. I min barndom fanns posten och telegrafstationen för detta ändamål, nu går man till
sitt bibliotek för att hämta e-post, betala räkningar, faxa, scanna bilder, boka biljetter, leta
bostad, anmäla sig till en kurs, välja skola, hitta porrsidor. Individen väljer själv och där
uppstod vårt problem.

Vad består då problemet av? Exempel: En ensam man (här vistas många människor som
saknar anknytning, eget hem, svenska språkkunskaper, etc) söker en stunds förströelse(?) och
Internet erbjuder allt. Det är i själva verket den mest ekonomisk lyckade delen av hela
Internet. Mannen går och efter honom kommer en ny besökare som inte valt porr men får den
rakt i ansiktet och detta på ett bibliotek, ett offentligt rum bekostat med allmänna medel, där
barn och ungdomar, kvinnor och män från jordens alla hörn har stort behov av
kommunikation, nyheter, tidningar och kontakt med hemländer. Detta drabbar då även
personalen som måste rensa dessa maskiner. Rensningen kan ta en timme per maskin när det
är ett särskilt skickligt program som fastnar långt in i katalogerna. Vi ägnar flera timmar om
dagen med detta osmakliga arbete.

I backspegeln

Under hösten 02 var uppgivenheten total. Personalen hotade med att sluta. Detta i
kombination med många stökiga ungdomar som bara ville vara någonstans. Skolans och
fritidsgårdens få datorer var för tillfället inte tillgängliga eller trasiga. Runt våra datorer
flockades dessa barn/besökare som vi egentligen har till uppgift att prioritera och de vuxna
klagade på oss för att vi inte agerade utkastare varje dag och stund.

Före jul stängde vi av alla Internetmaskiner och talade om varför för alla besökare. Vi mötte
stor förståelse från de vuxna men också besvikelse. Under denna tid gick vi igenom våra
regler och vårt förhållningssätt. Vi eftersträvade en större tydlighet och ett gemensamt
uppträdande från personalens sida för att om möjligt klara ordningen bättre.
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När vi öppnade vår service igen blev det något lugnare. Vi införde bokningsdator och krävde
att det egna lånekortet skulle finnas med för att få tillgång till datorerna och att kunna
registrera sig själv. Problemet med pornografi fortsatte dock som tidigare.

I ett område med  minst 50 språk och stor genomströmning uppstår ett problem med
information kring det för oss självklara i att inte utnyttja dessa maskiner för porrändamål.
Vi erbjuder ju Internet, som till stor del består av porr och hur ska man då veta att detta inte
passar sig? En del av våra utländska nyhetstidskrifter pryds av halvnakna kvinnor. Tittar man
på TV eller in i Tobaksaffären ser det likadant ut bland hyllorna. För en icke svensktalande
besökare kan det möjligen vara svårt att förstå skillnaden. Detta dubbla budskap skapar
problem. Självklart är det inte bibliotekets uppgift att tillhandahålla pornografi (utom
möjligen för forskning? se Malmö-fallet). Medborgarnas rätt till information är inskriven i
grundlagen och ska därför försvaras men detta är något annat och innebär i själva verket ofta
ett kränkande av individens rättigheter. Se Justiekanslerns svar på en fråga från allmänheten.
Vi vill dock inte agera domare, spanare, poliser eller moraltanter därför att det utsätter
personalen för konfrontationer som kan leda till hot och trakasserier och dessutom strider mot
IFLA:s regler se ovan.

Vi vill finna en lösning där

bibliotekets regler är tydliga (på hur många språk?)
där besökaren behåller ansvaret för sitt val av information
där man låter andra besökare slippa överraskningar
där man låter personalens tid användas till handledning i stället för rensningsaktioner.

Då detta är ett allvarligt arbetsmiljöproblem kan man inte avfärda det som vi kände att många
försökte göra. Vi bestämde oss i stället för att söka bra lösningar och började samla material
för att lära oss mer. Efter att den radiodokumentär som spelades in i biblioteket sänts, skrevs
en artikel i NVP. I programmet berättades om våra datorproblem. Artikeln lästes av en
reporter på P3:s Folkradion. Han i sin tur gjorde ett nytt reportage på biblioteket och dessutom
ringde han runt till ett 30-tal bibliotek Sverige. En tredjedel upplevde likartade och svåra
problem. Vi insåg att vi inte var ensamma om detta. Men vi var på gång att försöka finna en
bra teknisk lösning. På en konferens i Lissabon kring Internet och demokrati uttalade de
närvarande datateknikerna  att de fann biblioteken dåliga på att ställa krav på tekniken. Vi
behöver utveckla vårt samarbete för att underlätta vårt arbete med Internet i lokalen.

Efter programmet i P3 ringde 10 dataföretag och erbjöd sig att hjälpa oss!

Vi har nu träffat två av företagen och kommer att vara försöksbibliotek för ett litet
Göteborgsföretag med ett program som heter BackOnTrack. Programmet återställer väldigt
snabbt en dator till ett rent ursprungsläge varje gång den startas om. Detta betyder att
personalen enkelt kan rensa alla spår av våra besökares aktiviteter på datorn, oavsett om det
rör sig om besök på porrsajter, nedladdning av filer eller ändrade inställningar, genom att
trycka på omstartsknappen. BackOnTrack garanterar helt enkelt att varje ny besökare möter
en ren och fungerande dator med de inställningar och program som biblioteket fastställt,
oavsett vad den tidigare besökaren haft för sig. Vi jämför och testar detta program och har på
detta vis återtagit initiativet. Vi har använt ett problem för att finna en för många bibliotek
billig lösning.



8

Det andra företaget erbjuder en dyrare och mycket sofistikerad lösning. Detta amerikanska
bolag arbetar med en armé av språkkunniga människor (40 språk) som efter att ett
filterprogram gissat vad en ny hemsida på Internet rör sig om, klassificerar dessa i 100
kategorier. Kunden kan därefter beställa vilka kategorier man önskar utesluta. Denna
begränsning görs i en lokal server och tjänsten är mycket dyr och kräver att många
verksamheter deltar för att löna sig. Många företag har inte råd att låta de anställda använda
Internet för fel saker och då passar naturligtvis detta bra.

Men vem äger informationen och vem bestämmer vad som ska presenteras?
I dessa tider när många stater tillämpar censur, övervakning och där FBI går in i amerikanska
bibliotek och i bokhandeln och kräver att få undersöka vad människor lånar och köper för
böcker (enligt Patriot Act) känns det angeläget att slå vakt om det fria Internet som
otvivelaktigt också utgör en viktig del av den demokratiska kommunikationen i dagens
globaliserade värld.

Fisksätra bibliotek
Barbro Bolonassos

Studieresa till bibliotek i Växjö, Karlskrona och Sölvesborg

Cityterminalen, tidigt en torsdagsmorgon. Buss därifrån söderöver. Vi var på väg till Blekinge
för att titta närmare på några bibliotek som på olika sätt arbetar med lärande. En trevlig
överraskning väntade oss redan vid första kaffepausen i Ödeshög. Vi gjorde nämligen ett
spontanbesök i centralortens bibliotek, som ligger granne med Lysings Konditori, och det
visade sig vara både hemtrevligt och välutrustat. En och annan av oss blev nästan
grönavågare… Om ni passerar orten så här i semestertider, rekommenderas varmt ett besök!
Nåväl, alla kom med på bussen och resan gick vidare till Växjö och deras helt ombyggda
bibliotek.

Om nätet som källa i referensarbetet
Vårens tredagarskurs Lär dig söka professionellt på Internet
med Ronny Andersson var mycket uppskattad, och det var
betydligt fler anmälningar än antal platser. Länsbiblioteket
kommer därför till hösten att arrangera två nya kurstillfällen.
Dels 4, 5 och 10 november och dels 11, 12 och 14 november.
Eventuellt kommer en av kurserna att vara en
påbyggnadskurs. Mer information och anmälningsblankett
kommer till hösten.

Kia Gumbel,
Länsbiblioteket

Den äldre byggnaden består av en glasad rektangel
med en överdel i vit marmor. Tillbyggnaden är dess
motsats; en cirkelformad underdel i marmor med en
glasad överdel. De smälter väl samman, och
tillsammans bildar de en enhet. Stilfullt! Byggnaden
som skulle invigas någon vecka senare recenserades
för övrigt i DN den 1 juni.
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Bibliotekschef Eva Hedunger guidade oss runt, och man förstår att de nya ytorna är
efterlängtade. Intill den öppna trappan som finns i den nybyggda delen finns ett vackert
konstverk, Oskrivna blad, som även den löper genom alla våningar.

           
   Bilder från den nya byggnaden, Växjö stadsbibliotek

Vi önskar personalen lycka till i sitt nyfina bibliotek!
Läs mer på hemsidan: http://www.vaxjo.se/bibliotek/bygget/index_ie.html

Därefter for vi vidare till Karlskrona Högskolebibliotek. Blekinge Tekniska Högskola har
bibliotek på tre orter. I Karlshamn finns bibliotek Piren, i Ronneby bibliotek Infocenter och i
Karlshamn bibliotek Gräsvik. Vi besökte det sistnämnda. Där visade och berättade
bibliotekschef Annika Annemark om ombyggnation och verksamhet; biblioteket som
lärmiljö, LearningLab, distanskurser mm. En vidunderlig sjöutsikt underlättar säkert studierna
och bidrar till många kreativa tankar!

Mer information finns på hemsidan: http://www.learning-lab.bth.se/bibliotek/

Vi fick även en intressant inblick i SIM-projektet av Solveig Einarsdottir, länsbibliotekschef
Sydost. SIM står för ”Ny struktur för informations- och medieförsörjningen i södra Sverige”
(mer om det blir det i höst i Länsbibliotekets föreläsningsserie Alltid på en onsdag, den 12
november).

I Sölvesborg pågick byggnationerna av ett Lärcentrum, ”Lusthus för lärande”, i anslutning till
biblioteket. Verksamheten med de vuxnas lärande var dock redan igång och vi fick ta del av
både arkitekten Jan Lagerås, näringslivschefen Tord Anderssons och bibliotekschefen Folke
Frömmerts tankar och visioner om en infrastruktur för lärande.

Utsikt från högskolebiblioteket i Karlskrona
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    ”Lusthus för lärande” under
      uppbyggnad i Sölvesborg

Det verkar man redan ha lyckats med, så det är väl bara att önska dem och de studerande
mycket nöje och angenäma studier!

Läs mer om Sölvesborgs bibliotek på hemsidan:
http://www.solvesborg.se/bibliotek/

Kia Gumbel
Länsbiblioteket

Talboken på väg…
En ny IT-utvecklare och bibliotekarie, Marie Persson, och en ny informatör, Ewa Andersson,
har anställts på Talboksbiblioteket vid Stockholms stadsbibliotek. Marie arbetar med IT och
Ewa arbetar med hemsidor och och unga vuxna och dyslexi. Båda började i februari och fick
en rivstart vid Dyslexidagarna 14-15 februari.

  Dyslexi

Samsyn och samverkan är två begrepp som verkar ha en
konkret innebörd i regionen, och viljan att med
gemensamma insatser både höja utbildningsnivån och med
modern teknik locka nya invånare kändes påtaglig.

Efter sommaren invigs lärcentrumet, Lusthus för lärande.
Förutom ett basutbud av programvaror,
utskriftsmöjligheter, scanning, samt lån av digitalkamera
kommer det att finnas fiberuppkoppling och
en videokonferensanläggning. En förutsättning för att
verksamheten ska kunna fungera som tänkt, är att hela
personalstyrkan är involverad och engagerad, dvs. vara
”lösningsfokuserad” för att citera en av föredragshållarna.

Dyslexidagarna, 14 – 15 februari
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Gensvaret på Dyslexidagarna var stort, då dyslexi och läs- och skrivsvårigheter är ett mycket
aktuellt problem i skolorna i länet. Vi skaffade oss inom bibliotek och skola ytterligare
värdefulla kontakter och fortsätter att förbättra informationen på nätet m.fl ställen om
talboksservicen till barn och ungdom och viktiga vuxna förmedlare. Skyltning blir nästa tema
och vi vill bygga upp Äppelhyllor, d.v.s hyllor med böcker och annat material för barn med
funktionshinder efter modell från andra delar av landet, främst Härnösand och Västra
Götalandsregionen. Några bibliotek i länet är intresserade av att jobba med Äppelhyllor, än så
länge t.ex .barn- och ungdomsavdelningen på Stadsbiblioteket, Täby bibliotek och Upplands-
Bro bibliotek.

Stockholms stadsbibliotek har börjat jobba med FOKUS-grupper. Det är en ny form av
intervjuer och i början av hösten kommer Gunlög Raihle, Barn- och ungdomsavdelningen,
Ewa Andersson och jag själv att intervjua ungdomar om deras synpunkter på bibliotekets
service på dyslexi- och talboksområdet.

Jag har varit ute och informerat en hel del i vår om talboksprojektet bland annat i Karlstad,
Huddinge och olika delar av Stockholm. Nyligen besökte också Uppsala länsbibliotek oss på
Stadsbiblioteket och fick en presentation av Talboken på väg till barn och unga.

I dagarna skickar jag ut ett antal uppfräschade talboksbroschyrer till kommunbiblioteken.
Broschyren gjordes om 2002 med de nya öppettiderna och har inte skickats ut på ett tag. Ni
får 20 - 30 exemplar, beroende på hur stor stadsdelen/kommunen är, att användas i kontakter
med skolor, föreningar och låntagare. Vi vill också påminna om att det går bra att beställa en
deposition med DAISY-talböcker till biblioteket. Det är ett bra sätt att få fart på användningen
och skolan är en viktig informationskanal. Man bör förstås också dela ut de gratis
läsprogrammen Playback 2000 och TPB reader!

I Stockholm har Biblioteksenheten, Utbildningsförvaltningen, börjat informera om DAISY
och arbetet med det fortsätter i höst via deras regionbibliotekarier. På sikt räknar vi med att
skolan skaffar talböcker i cd-romformat. De är billigare och lättare att hantera än kassetterna.
DAISY-formatet.

Ett nytt mycket läsvärt nummer av Talboks- och punktskriftsbibliotekets, (TPB), tidskrift
Bibliotek för alla 2003:2, handlar om barn och ungdom. Det nya läsprogrammet TPB- reader
har släppts och är lättare att använda än Playback 2000. Den nya bärbara Telexapparaten är
åter försenad. Den kostar 3.100 exkl. moms. En ny uppstickare är Vibe från Visuaide som blir
klar till sommaren och kommer att kosta 2.900 exkl. moms. Liten och behändig ser den ut. Se
Visuaides hemsida: info.visuaide.com.

Jag får som projektledare trettio stycken av DAISY-spelarna från TPB. Det har att göra med
den fördelning av spelare via länsbiblioteken till kommunbiblioteken som genomförts i vår.
Spelarna kommer att delas ut till riktade insatser och småprojekt i kommunerna. Du som är
barnbibliotekarie och vill göra något, gå ut aktivt och informera om DAISY och talböcker
bland ungdomar i bibliotek och skolor, kan kontakta mig. Ni får då låna en Victor Pro eller
Victor Classic i något halvår. En bra kanal är LÄSK-projektet med Susanne af Sandeberg som
projektledare. Detta projekt om läs- och skrivfrågor (en särskild LÄSK-pärm med fakta har
tagits fram) vänder sig till föräldrar till dyslektiska barn. De presenterade sig på
Dyslexidagarna i februari i vår minimässa i FMLS/FDB:s monter.  Jag kommer att ta kontakt
med kommunerna som har cirklar i deras regi i höst. Tidigare har det pågått i Huddinge,
Järfälla, Maria - Gamla stan, Nacka, Norrtälje, Salem, Södertälje och Vallentuna.
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ungdomar som samlats i Uppsala med bibliotekskonsulenterna Birgitta Ahlén, Uppsala, och
Margareta Norberg, Eskilstuna. Det var en mycket givande dag med deltagare från
biblioteken inom DUTCAX-
området. Det viktigaste som sades följer här:

I flera län har man kommit långt i arbetet med Äppelhyllor exempelvis i Gävleborg.  Man har
särskilda hyllor, symbol beställs av en konstnär och man handlar taktila böcker, Bliss

Fönsterskyltning i Hässelby Villastads bibliotek. Skyltningen pågick
under en månad i febr/mars. Foto: Birgitta Jansson.

I några av Stockholms norra
stadsdelar har man prövat att
skylta om dyslexi. I Hässelby
villastads bibliotek,
Åkermyntan, är  Brita-Karin
Tafra ansvarig. Där gav arbetet
konkret resultat i form av ett
skyltställ med intressant
material. Tillsammans med
kollegerna i Vällingby och
Hässleby strands bibliotek har
hon haft kontakt med, Birgitta
Jansson, en intresserad
låntagare från FDB som gjort
skyltningen. För intresserade
på biblioteken, kontakta er
barnbibliotekarie som i ett brev
från mig får ett antal
användbara webbadresser m.fl.
källor.

27 maj deltog jag i en grupp
inom Hissa segel-seminarierna
om biblioteksservice till
funktionshindrade barn och

Dyslexi-info-platsen på Hässelby Villastads
bibliotek. Informationen finns på båda sidor av
stället. Platsen förändras och utvecklas hela
tiden med ny information och inspiration. Foto:
Birgitta Jansson
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(internationellt system av symboler) och Pictogram (svartvita symbolbilder).
Kulturrådspengarna till barn- och ungdomslitteratur används till riktade satsningar.

I Gävle finns planer på ett särskilt Äppelrum à la Härnösand. Bland allt annat klokt som sades
var gruppen inne på behovet av lugn och ro för de tilltänkta grupperna och ett kunnigt
bemötande anpassat efter respektive handikappgrupps behov. Det talades om utformning i
rummet, tekniska hjälpmedel, specialkunskaper och metoder som kan användas.
Frågor/teman:

Ska man använda musik för autistiska barn? Vad gör man med gråtande barn? Hur viktigt är
det med teater och specialvisningar för de här grupperna? Särskilda Äppelväskor och
Demokrati-väskor nämndes. Bok och film nämndes också. Man ska jobba nära de
handikappgrupper som finns. Några av de största är SRF, FMLS och FUB. Men man bör
också göra något för de döva barnen utöver att ha hörselslinga i sagorummet och att köpa
videogram. Fortbildning efterlystes. Länsbiblioteken kommer att engagera sig i dessa frågor
både enskilt och gemensamt. I Stockholms län blir det t.ex. en studiedag i höst om barn med
psykiska handikapp.

Jag åker gärna ut och hjälper er med att tala med personal i skola och barnomsorg om lättläst,
bilderböcker med band/cd-rom, taktila böcker, talböcker, bok och band och DAISY.
Exempelvis i anslutning till den nyutkomna handboken Läslust och lättläst som just utkommit
på Btj. Jag medverkar i den tillsammans med Birgitta Ahlén i ett kapitel om Att läsa med öga
och öra. Hör gärna av er om idéer och önskemål, inte minst på spelarfronten!

Elisabeth Nilsson
Projektledare för Talboken på väg till barn och unga
elisabeth.nilsson@kultur.stockholm.se
tel: 08-508 31 044, 070- 46 31 044

Drakbåtsrodd
Vem vågar tävla mot Stockholms Stadsbibliotek i Årets Drakbåtsrodd, som äger rum den 26-
29 augusti? Vi är beredda att anta en utmaning från något bibliotek i länet! Vi kan inte lova
solsken, men däremot lovar vi att du och hela ditt lag får väldigt skoj (minst sagt)!

Och ni som inte vill/kan deltaga är naturligtvis välkomna att heja fram en segrare!

Patrik Schylström
08-508 311 16
patrik.schylstrom@kultur.stockholm.se
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ab katalogsök
Samsökningsfunktionen ab katalogsök finns nu utlagd på webben i en första testversion. I den
kan man söka samtidigt i valfria folkbibliotekskataloger i Stockholms län, samt i Kungliga
bibliotekets, KTH:s, Karolinska Institutets (via Södertörn), Södertörns högskolebiblioteks och
Stockholms universitetsbiblioteks kataloger. Det går även att söka i  Libris, Bibliotek.se och
Handikat.

ab katalogsök  skulle ha varit klar tidigare i vår, men försenades bl.a. på grund av
uppgraderingarna av Book-it. Den problematiken bör dock numera vara avvärjd.

Synpunkter? Förslag till ändringar? Hör gärna av dig med både ”stort och smått” / ”positivt
eller negativt” till Kia Gumbel.
E-postadress: kia.gumbel@kultur.stockholm.se
ab katalogsök finns på adressen:
http://www.lb.stockholm.se/absok/index.htm eller
http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=3988

Till sist…
Många kommuner brottas med ekonomiska problem och det går naturligtvis även ut över den
kommunala biblioteksverksamheten. Ett antal bibliotekschefer sitter med nedskärningskrav
och metoderna att skära är många. De senaste åren har nedläggningar av biblioteksfilialer
varit ett vanligt sätt att hålla nere kostnaderna om det varit politiskt möjligt vill säga. Den
senaste filialen som försvann i vårt län är den i Hallonbergen i Sundbyberg. I en radiosänd
debatt kring kulturnedskärningar i Stockholms stad fick kulturborgarrådet Erik Nilsson en
fråga från oppositionen om han tänkte lägga ned ett antal filialer. Han svarade att
förvaltningen bereder frågan och att han kan svara i höst men räknade sedan upp ett antal
intressanta besparingsområden. Där nämnde han tillsammans med pensionsavgångar bl.a.
automatiseringen av biblioteken som synnerligt intressant.

Under en nyligen avslutad studieresa till bibliotek i de danska städerna Silkeborg och Århus
fick vi studera automatiseringen närmare. Det gällde främst projektet i Silkeborg med chips i
böckerna och en ny återlämningsanläggning i Århus. Företrädare vid dessa bibliotek var
mycket tydliga med att automatiseringen var ett sätt att direkt spara pengar. Personalbudgeten
var för stor och man räknade inte med att få utökade ramar utan det gällde att hitta lösningar
inom ramen. I Sverige har vi mer lyft fram automatiseringen som en arbetsmiljöåtgärd och ett
sätt att ge möjlighet att ta oss an nya arbetsuppgifter. Jag blev därför något förvånad över
denna tydlighet i automatiseringsbudskapet. Personligen tror jag att en automatisering är
nödvändig för att utveckla verksamheten och höja kompetensen för att ge våra användare den
bästa servicen. Risken är annars att vi blir tvungna att skära för att vi inte utvecklar vår
verksamhet.



15

Det är lätt att bli förtjust i chips när man är på plats och talar med engagerade bibliotekarier
och produktutvecklare. I Silkeborg har ett projekt pågått under ett antal år. Se:
http://www.silkeborgbibliotek.dk/projekter/chips/sch-alderslyst.html och
http://www.silkeborgbibliotek.dk/projekter/chips/kurt-balle.html . Det är filialen i Alderslyst
som nu har chips på alla medier. Chipsen har anpassats till olika medier och även särskilda
plastemballage har utvecklats. Chipsen förbättrar och snabbar på cirkulationen, underlättar vid
inventering och gallring, förbättrar larmfunktionen samt inte minst förbättrar arbetsmiljön.
Under vecka 35 – 36 kommer nu huvudbiblioteket att få chips. Silkeborg är en kommun med
55000 invånare och man har närmare 900000 lån så det är en rätt omfattande verksamhet som
nu ska prövas. Chefen för företaget Ganket vill avvakta höstens arbete innan man går vidare
till fler bibliotek. Det står både danska och tyska kommunbibliotek i kö men ännu inget
svenskt.

I Århus har man installerat, enligt deras uppfattning, världens största återlämningsmaskin. Det
är det danska företaget Crisplant, som har erfarenheter av posthantering och transportband på
flygplatser, som utvecklat denna. Den har kapacitet att fördela på drygt 80 avdelningar och
den gjorde ett magnifikt intryck. Århus har med 290000 invånare drygt 5 miljoner lån och det
är siffror som talar för automatisering. I Århus bedrivs mycket utvecklingsarbete och via
hemsidan  http://www.aakb.dk kan ni bl.a hitta fram till ett intressant notprojekt kallat
Bibliotekernes nodeservice. Århus har inte drabbats av samma nedgång när det gäller
utlåningsstatistiken som övriga Danmark. Det är främst en stor utlåning av AV-medier som
håller upp siffrorna. En intressant utveckling visar fjärrlånen sedan det blev möjligt att låna
direkt hemifrån via www.bibliotek.dk. Låntagaren måste uppge från vilket bibliotek de vill
hämta boken. Än så länge skickar inte biblioteket hem boken. Fjärrlånen i Århus har på två år
ökat med 161%. En stor del av dessa fjärrlån är cd-skivor och videofilmer. Det händer mycket
på det bibliotekstekniska området och det är bara att hoppas att det även fortsättningsvis leder
till ytterligare utveckling av våra bibliotek.

Länsbiblioteket önskar alla en riktigt skön sommar!

Krister Hansson
Länsbiblioteket


