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Tummetott
Inspirerade av Kulturhuset startade vi i Tyresö ett program för de allra yngsta, Tummetott.

Biblioteket har under våren 2003 bjudit in barn mellan 0-12 månader och deras föräldrar till
en rim- och ramsstund. Gruppen har träffats en gång i veckan under fem veckors tid och har
varje gång provat på några nya ramsor. De ramsor vi har valt att använda har varit både gamla
klassiska men också några nyare. Vid varje träff har bibliotekarien också tipsat om olika
böcker som kan intressera barnen och/eller föräldrarna. Vid ett tillfälle presenterades nyare
pekböcker och vid ett annat tillfälle fick föräldrarna tips på nya faktaböcker som kan vara bra
att känna till om man har små barn. Vid några tillfällen har vi också sjungit tillsammans,
vilket ju naturligtvis uppskattats mycket av både barn och föräldrar. Träffarna har sedan
avslutats med kaffe och kakor. Barnen har då passat på att spana in de andra bäbisarna och
prova varandras nappar, medan föräldrarna har fått tillfälle att prata med de andra mammorna
och papporna och med oss från biblioteket. Vid Tummetotträffarna har två personer från
biblioteket varit närvarande, Susanne eller Irène och Saga. Vi har turen att på kultur- och
fritidsförvaltningen i Tyresö ha en mycket duktig sångerska, Agneta, som har bjudits in till de
träffar då vi har sjungit.

Syftet med träffarna har varit att erbjuda föräldrarna
möjlighet att lära sig nya rim och ramsor tillsammans
med andra barn och föräldrar, men naturligtvis också
att presentera biblioteket och några av de böcker och
den verksamhet vi erbjuder.

Barnen har uppskattat att komma till Tummetott. De
lärde sig känna igen ramsorna och lyssnade intensivt då
vi sjöng för dem. Även föräldrarna har varit mycket
positiva. De får återupptäcka gamla ramsor och lära sig
några nya. De har också uppskattat att få tips om
böcker som de kan läsa med sina barn och tips på
böcker om barn. Flera föräldrar har efterfrågat en
fortsättning, en Tummetott 2, men vi har inte haft
möjlighet att genomföra det, främst på grund av
tidsbrist.
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Under våren 2003 hade vi två Tummetott omgångar med rim och ramsor. Vi tog emot
föranmälan och begränsade antalet barn till ungefär 15 per omgång. Det innebar att det
faktiska deltagarantalet i genomsnitt var åtta barn och åtta föräldrar per träff, eftersom det vid
varje träff var några deltagare som var sjuka eller bortresta och därför inte kunde delta.
Efterfrågan på platserna var mycket stor och till andra omgången hade vi en reservlista med
namn på barn som ville komma om någon annan lämnade återbud.  Vid ett tillfälle provade vi
att släppa in fler barn enligt drop- in principen men det fungerade inte vidare bra. Antalet barn
blev då närmare 20. Det blev för stojigt och de yngsta deltagarna som bara var fyra månader
blev mycket trötta.

Tummetottverksamheten har inte krävt några stora ekonomiska investeringar för
barnavdelningen. Ett stort mjukt täcke som barnen kan ligga eller sitta på, och några
handdockor som fungerar som statister köptes in. Vi har pågrund av ökad efterfrågan även
köpt några extra rim- och ramsböcker för små barn.

Det har varit roligt och utvecklande att få vara med och genomföra den här typen av
verksamhet. ”Vanliga” gruppvisningar på barnavårdcentralen kan ibland upplevas som väl
mastiga av såväl bibliotekarier som föräldrar men kanske främst av barnen. Ambitionsnivån
blir ofta för hög från bibliotekets sida om tillfälle att informera om biblioteket begränsas till
ett enstaka besök på biblioteket eller på BVC. Med Tummetott har vi istället haft möjligheten
att träffat barnen och deras föräldrar under en längre tid och har på så vis kunnat visa
bibliotekets möjligheter för dem i lagom doser.
Föräldrarnas positiva gensvar har också känts mycket inspirerande för oss. Det finns ett behov
hos nyblivna föräldrar att ha någonstans att möta andra barn och föräldrar. Vi glädjer oss åt att
se att många av dem nu är flitiga besökare här på barnavdelningen på biblioteket i Tyresö
centrum!

Susanne Gunnarsson, Barnbibliotekarie
Tyresö kommunbibliotek
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BiS-projektet uppmärksammat i Durban

BiS’ skolbiblioteksprojekt i Sydafrika avslutades formellt förra sommaren. Men när den
internationella skolbiblioteksorganisationen IASL (International Association of School
Librarianship) höll sin årliga konferens i Durban den 7 – 11 juli i år fick vi ett lämpligt
tillfälle att rapportera om projektet för en större publik och dessutom möjlighet att återknyta
kontakterna med många av våra sydafrikanska vänner.

Vi, som med hjälp av bidrag bl.a. från Svensk Biblioteksförening och ett Margit Lamm-
stipendium fick möjlighet att åka, var fyra av de sydafrikanska projektdeltagarna, Zukie Jafta,
Mpumi Kamango, Eliza Mosiane och Wilma Wardale samt från Sverige Catharina Engström,
Kamlar, Maud Hell, Lund, Kerstin Rydsjö, BHS, och Lena Lundgren. Adjungerade till
gruppen var dessutom Ellen Hahn och Eva Rahmqvist som har kontakter i Sydafrika och som
har tagit emot Zukie Jafta och Whisky Monama när de var i Sverige i våras.

IASL-konferensen hade lockat nästan 500 deltagare och var en viktig manifestation för
skolbiblioteksverksamheten i Sydafrika men även för övriga länder i Afrika. Sibongile
Nzimande, en av våra gäster vid det första sydafrikanska besöket i Sverige 1997, var
ordförande i programkommittén och hon fick mycket beröm för det välkomponerade,
spännande och innehållsrika programmet. Flera Mycket Viktiga Personer hade accepterat att
medverka, vilket var en viktig markering av konferensens betydelse, men vi kunde också
uppfatta vissa meningsmotsättningar under diskussionerna. Det verkade i alla fall som om det
förslag till skolbibliotekspolicy som Jenni Karlsson, en av initiativtagarna till vårt projekt,
utarbetat nu äntligen ska tas upp till formell behandling på nationell nivå. Jenni Karlsson var
för övrigt inledningstalare och hon höll en mycket bra föreläsning, där hon nämnde vårt
projekt tre gånger! Konferensen innehöll en stimulerande blandning av plenarföreläsningar,
parallellseminarier och studiebesök och naturligtvis fanns där också en mindre utställning.
Många ämnen som diskuterades kändes väl igen: samarbete mellan folk- och skolbibliotek,
bristande intresse hos rektor och/eller övriga lärare för skolbiblioteket liksom bristen på
lämpligt material och resurser över huvud taget. Den IT-fokusering, som präglade IASL-
konferensen i Malmö 2000, har övergått i en mera nyanserad syn på IT:s möjligheter som
verktyg i skolbiblioteket. Olika aspekter på HIV/AIDS-problematiken fick naturligtvis stort
utrymme.

Vårt deltagande bestod dels i ett seminarium, dels den utställningsmonter där Maud Hell
presenterade de svenska skolbiblioteksföreningarna och där vi också fick plats med BiS-
projektet. På seminariet fick de nästan sextio deltagarna, efter en kort inledning av Maud, tre
utmärkta inblickar i vad ett projekt av det här slaget kan ge av inspiration och personlig
styrka. Mpumi, Eliza och Wilma beskrev konkret vilka förändringar de hade åstadkommit i
sina bibliotek men också svårigheter och hinder. Wilma fick för övrigt under konferensen ta
emot Sandra Olen Memorial Award för utvecklingen av skolbiblioteket på Percy Mdala High
School i Knysna, vilket vi förstås alla blev mycket glada över! Zukie bidrog i skriftlig form
med några reflektioner ur en ”media advisors” synvinkel. Alla betonade att det var
erfarenhetsutbytet, studiebesöken och de personliga kontakterna som var det viktiga. Intresset
var mycket stort och vi kunde på stående fot ha dragit igång en fas 3 av vårt projekt. Vi delade
ut ca 200 ex av vår projektskrift To set the ball rolling. Maud hade också en s.k. ”poster
session”, som lockade en hel del intresserade och vi deltog i länderrapporteringen med ett kort
inslag om situationen för skolbiblioteken i Sverige.
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Flera av våra sydafrikanska vänner var med på konferensen, Lyne Metcalf (numera
Mclennan), Pat Magwaza, Thokoza Skosana, Rose Damon, Sandy Zinn, Nomawetu Jonas,
Maureen Bopape, Motlalepula Teffo, Genevieve Hart och Mandla Maseko. Och Jan Beeton,
projektledare under en pariod, mötte vi på hotellet!

Vi svenskar fick en rivstart när vi landade i Johannesburg (vinter och +3°!) på
lördagsmorgonen efter den nattliga flygningen från London. Vi hämtades på flygplatsen och
kördes omedelbart till Evas goda vän Evelyn och hennes nybyggda hus i Dobsville. Huset är
ljusgrönt, pyttelitet (minimalt kök, två små sovrum, litet vardagsrum) och en del av
Sydafrikas ”miljonprogram”. Familjen, Evelyn och hennes tre pojkar samt Harry, har flyttat
dit från Alexandra, en av de äldsta och värsta kåkstäderna. Evelyn förevisade huset med en
oerhörd stolthet och glädje och vi fick en stadig gröt- och äggfrukost. Vi pressade in oss alla,
tolv personer, i den hyrda minibussen och fortsatte dagen med besök på det nya
apartheidmuseet och på Whiskys fina bibliotek i Orlando East, middag hemma hos Whisky
och en musik- och dansföreställning med Mbongeni Ngema på Market Theatre på kvällen.
Natten tillbringade vi på KFUM i Orlando, lämpligt nog beläget bakom Whiskys bibliotek. På
söndagen serverades vi en god frukost hos en familj i närheten (KFUM har ingen frukost på
helgerna och det tog lite tid men besöket gav en givande inblick i ytterligare ett hem) och
sedan ägnade vi ett par timmar åt Hector Pieterson-museet, som i upprörande foton och
filmsekvenser skildrar skolungdomarnas uppror mot införandet av afrikaans som
undervisningsspråk i Soweto i juni 1976.  Redan på eftermiddagen var vi sedan tvungna att
åka till flygplatsen för vidare transport till Durban.

Av Durban hann vi inte se så mycket, och vi var också av säkerhetsskäl avrådda att röra oss
ensamma i centrum, men vi avslutade sydafrikabesöket med två dagar som turister i
Kapstaden. District Six Museum ger, förutom en färgstark bild av denna intressanta,
multikulturella stadsdel centralt i staden och av apartheidsystemets råhet när den utplånades,
också ett exempel på hur man kan bygga upp ett levande museum tillsammans med de
berörda människorna. Malmö museum har varit behjälpligt som en annan del av Sidas
kulturbistånd. Självklart besökte vi också Robben Island och fick ytterligare en skakande
inblick i apartheidsystemet genom vår guide, som själv varit fånge där. Vi hann dessutom
flanera i Water Front, det nya affärs- och nöjesområde som byggts upp i en del av hamnen. I
strålande sol på Taffelberget skildes sedan våra vägar eftersom Eva och Ellen skulle åka
tillbaka till Johannesburg och stanna där ytterligare några dagar medan det var dags för oss
andra att åka hem. Till flygplatsen kom Lyne för att säga adjö, då vi inte hade kunnat hälsa på
henne i Kapstaden, och det kändes som en fin avslutning på en upplevelserik vecka.

Vi kunde konstatera att det har hänt mycket positivt i Sydafrika sedan vi inledde vårt projekt.
Det talades om att kriminaliteten nu äntligen är på väg neråt (men att den fortfarande är ett
problem exemplifierades av att Sibongiles dotter hade blivit skjuten av sin pojkvän två dagar
före konferensen…) och en viss ljusning kan skönjas i regeringens inställning till
användningen av bromsmediciner mot HIV/AIDS. Många projekt pågår för att stärka
ungdomarnas identitet och självkänsla och vi åt middag i Kapstaden på en mycket trevligt
ställe med xhosa-mat och ungdomar som inredare, kockar, servitörer och underhållare. Vi
tänker på våra vänner, som lever under så stor press både psykiskt och ekonomiskt, och
hoppas på en lyckosam utveckling i detta spännande land!

Lena Lundgren
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Upptakt för projekt ”Ett bibliotek för alla”
I ljuvlig försommartid tog biblioteksfolket över Stensunds folkhögskola utanför Trosa. Den
12-13 juni var det 27 socialbiblioteksansvariga från Stockholms, Uppsala, Örebro,
Västmanlands, Dalarnas och Sörmlands län som träffades för att starta upp det
utvecklingsprojekt som benämns ”Ett bibliotek för alla”. Tillsammans med de konsulenter i
de sex länen som arbetar med uppsökande social biblioteksverksamhet lyssnade man på
föreläsare, diskuterade och utbytte erfarenheter med varandra.

Från Stockholms län deltog sex bibliotekarier, som med stöd av sina chefer antagit
utmaningen att satsa på en utveckling av den sociala biblioteksverksamheten; Johan Hansson,
Huddinge; Lena Wisten-Strand, Järfälla; Eva Flygare, Lidingö; Kerstin Billquist, Nacka;
Linda Noaksson, Solna. På konsulentsidan deltog Marie Gustavsson och Karin Sundström
från Länsbiblioteket i Stockholms län.

Med föreläsare som forskarna Thöres Theorell och Peter Öberg fick man bekräftat att kultur
är bra för hälsan, och att äldre bör ha samma tillgång till kultur som yngre, fast på sina egna
villkor förstås. Kursen innehöll flera tillfällen till grupparbeten, och även utanför programmet
passade många på att mingla och träffa nya och gamla kollegor. Under kvällens rollspelslek
sågs bibliotekarier i lustiga hattar prata ivrigt i små grupper i och utanför folkhögskolan.

Några större utsvävningar handlade det dock inte om på denna kurs. Stensunds folkhögskola
drivs av frisksportarna, så inga starka drycker serveras. Inkvarteringen var också ganska
spartansk, och fick inte riktigt samma toppbetyg som föreläsarna i deltagarnas utvärderingar.
Ett faktum som såväl frisksportare som bibliotekarier uppskattar är däremot Stensunds
fantastiska läge vid Sörmlandskusten. Naturen och omgivningarna utgjorde en verklig
njutning för alla deltagare!

Under dag två delgav konsulten Greger Hjelm sin syn på hur man får till stånd utveckling
genom förändring, och kursen avslutades med en programpunkt kring att arbeta med
närstudier. När så konferensen var slut fick deltagarna ta med sig hem uppgiften att välja
område för egna närstudier.

Som helhet verkade alla mycket nöjda med denna upptaktskurs. I varje län arbetar vi vidare,
och nästa stora träff för samtliga deltagare blir den 10 oktober i Stockholm. Då medverkar
bland annat Christina Persson från Bibliotekshögskolan i Borås, och tillsammans med henne
ska alla inspireras att bli forskande praktiker.

Karin Sundström
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Det virtuella biblioteket
I dagens biblioteksdebatt talas det mycket om automatiska bibliotek, elektroniska bibliotek
och virtuella bibliotek. Ett flertal bibliotek i länet har idag automater för framförallt utlån.
Mellan 15 – 80 % av utlånen sker genom självbetjäning på dessa bibliotek. Det som påverkar
användningen är automaternas läge, antalet automater och huruvida disken finns kvar.
Införandet av automater är inte enbart ett sätt att ge våra användare en mer flexibel service
utan är också viktigt för att förbättra arbetsmiljön för biblioteksanställda. För många
biblioteksanvändare är mötet med personalen på biblioteken ett socialt möte och det är viktigt
att ta i beaktande när man analyserar automaternas införande.

Biblioteken vill även gärna ge sina användare en god service hemifrån. ”Det virtuella
biblioteket” täcker bl.a. in den service som våra bibliotek kan ge användarna via nätet. Vi
erbjuder mycket via webben men hur är det med användandet av dessa tjänster? En dansk
rapport ”Sådan bliver det elektroniske bibliotek brugervenligt” *) som utkom i år menar att det
återstår mycket innan vi kan kalla oss för virtuella bibliotek och i vissa fall, innan ett antal av
våra elektroniska tjänster överhuvudtaget används.

Den viktigaste elektroniska tjänsten är bibliotekskatalogen med möjlighet till lokalisering,
reservation och omlån. Rapportskrivarna menar att endast 1/3 av de som söker material i
katalogerna får ett relevant svar. Detta beror bl.a. på att man får för många svar, för
ostrukturerade svar, söksystemet klarar inte stavfel, materialet finns inte i katalogen eller på
tekniska fel. tekniska fel. Rapporten tar upp möjliga vägar att komma tillrätta med felen.

Rapportskrivarna menar också att de danska bibliotekens webbplatser inte är särskilt
användarvänliga om man vill att sidorna ska användas till annat än att söka i katalogen.
Bibliotekskonsulent Kia Gumbel på Länsbiblioteket här i Stockholm har gjort en mindre
undersökning hur ett antal personer klarade att navigera fram till bibliotekets webbplats via
kommunens hemsida. Det visar sig att om vi vill att folk ska hitta till våra virtuella bibliotek
så måste biblioteket ha en ingång på kommunens menysida. Vissa tog sig också fram via en
A-Ö sökfunktion. Om man är tvungen att gå via förvaltningen, t.ex. ”Kultur och Fritid” så
hittar man inte fram.

I den danska rapporten menar man också att användarna har små kunskaper om den ofta goda
service som biblioteken har på sina sidor vid sidan av bibliotekskatalogen. Det kan gälla
sådant som att låna e-böcker, att ha tillgång till olika databaser, att anlita den virtuella
referenstjänsten m.m. Våra virtuella användare är mycket målinriktade och missar därför den
typen av service som de säkert skulle ha stor glädje av, men som de inte direkt efterfrågar vid
ett givet tillfälle.

Det här är endast ett axplock ur en intressant rapport som visar på behovet av att verkligen gå
grundligt till väga när det gäller att konstruera och marknadsföra våra elektroniska tjänster.
Ett antal länsbibliotek har tagit initiativ till ett gemensamt projekt angående kunskap och
attityd till bibliotekens elektroniska tjänster bland biblioteksmedarbetarna. Förhoppningsvis
leder detta till både kompetensutvecklingsinsatser och till hjälp med att bygga upp olika
tjänster på nätet.

I Singapore har man på nio år gått från manuella bibliotek till automatiska. Där finns t.o.m. ett
bibliotek som är helt automatiserat och som inte har någon manuell service. Man har kontakt
med informationstjänst via en TV-skärm och sen klarar man sig med automater. På frågan
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varför man behöver bibliotekslokaler när all service borde kunna ske helt elektroniskt hävdar
en utvecklingsbibliotekarie som jag hörde på en föreläsning att användarna vill gå till ett
fysiskt rum och ”bete sig automatiskt” och att man helst ”beter sig automatiskt” tillsammans
med andra. Det är tydligt att biblioteksrummet är magiskt, vi har sett det även på studenter
som hellre läser tillsammans med andra än att läsa på egen hand hemifrån. Det gäller för oss
att hitta en avvägning mellan det virtuella biblioteket och det fysiska rummet som mötesplats.

*) Madsen, Jens mfl (2003). Sådan bliver det elektroniske bibliotek brugervenligt: best
practice rapport baseret på usability-test af danske folkebibliotekers websteder: samlet
rapport 2003. Åhus: UNI-C Usability.

Krister Hansson
Länsbiblioteket


