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… ”biblioteksengelska”, en ordlista som Uppsala universitetsbiblio-
tek lagt ut under rubriken Bibliotekstermer på www.ub.uu.se/biblio-
tekstermer/index.cfm
 Listan tar upp 600 termer på svenska och engelska. Förutom 
ordlistan fi nns nyttiga fraser och en del om brittisk och amerikansk 
stavning som hjälp vid sökningar. Utskrift fi nns i en PDF-version 
som kommer att uppdateras två gånger per år. On-line versionen 
kan innehålla nytillagda termer eller andra förändringar. 
 Sue Dodd, informationsbibliotekarie, hälsar att nya förslag väl-
komnas och kommer att läggas in i mån av tid. 

... ny guide för fjärrlånare. Britt Löfdahl 
på Informations- och lånecentralen Stock-
holm/Regionbibliotek Stockholm berättar 
att det nu fi nns en ny webbsida till hjälp för alla som arbetar med 
fjärrlån på folk- och gymnasiebiblioteken. På webbsidan hittar man 
information om hur man fjärrlånar inom Sverige och övriga Norden, 
alltifrån arbetsgång och avgifter till bibliotekskataloger, artikeldata-
baser, bibliotekssigler och biblioteksadresser. För fjärrlån utanför 
Norden fi nns lite mer kortfattad information. Webbsidan är utarbe-
tad av ILS (Informations- och lånecentraler i samverkan). 
 Webbsidan nås via Regionbibliotek Stockholms webbplats 
www.regionbiblioteket.stockholm.se
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På den nyligen avslutade konferensen för länets 
bibliotekschefer hade vi förändring som tema. 
Då diskuterades bland annat ämnesinriktad 
eller processinriktad verksamhet, bibliotekens 
läsfrämjande verksamhet, samhällsservicen samt 
det fysiska biblioteket kontra det virtuella. 
 

Vad är ett bibliotek?

En angelägen fråga som cheferna förhöll sig till är vem som ska driva bibliotek och vilken 
servicenivå biblioteken bör hålla. Hur defi nierar vi egentligen ”bibliotek”? Är det ett bibliotek 
när Bibliotekens vänner tar över verksamheten och har öppet två kvällar i veckan? Är det ett 
bibliotek om man inte har någon bibliotekarie anställd? Är det ett bibliotek om man endast 
har tryckta böcker och inga andra medier? Det fi nns många frågor att ställa sig.

Flera av konferensdeltagarna diskuterade klassifi cering av bibliotek, en sak som jag tror bibliotekschef Maija 
Berndtson i Helsingfors lanserade under 90-talet. Låt oss defi niera olika nivåer från ett fullskalebibliotek till 
minsta utlåningsstation. Då blir det tydligt för alla vilken verksamhet som bedrivs och vilken service man kan 
förvänta sig. Då skulle inte den moderate avvecklaren av bibliotek i Täby kunna hävda att inte verksamheten 
försämras. Det skulle bli tydligt att biblioteksservicen ligger på en lägre nivå i Täby än i andra kommuner 
eftersom man t.ex. inte kan erbjuda alla medietyper. En rangordning av biblioteken talar sitt tydliga språk 
och är enkelt att förhålla sig till. Idag är det mycket luddigt vad som är ett bra bibliotek.
Bibliotekslagen ger heller ingen vägledning här.

En fråga som lyftes var alla de planer på nya bibliotek som fi nns i fl era kommuner. 
Vallentuna, Sundbyberg, Botkyrka, Upplands-Bro, Solna m.fl . kommuner är 
inne i intensiva förändringsfaser vad gäller lokaler. I dessa sammanhang 
kan det vara viktigt med tydliga mål som utmanar. Det gäller 
att höja ribban för verksamheten och sikta mot attraktiva och 
konkurrenskraftiga bibliotek som tar plats i lokalsamhället.

Det nya förslaget till Stadsbibliotek i Stockholm är annars det 
som alla talar om och när arbetet nu börjar med att fylla 
arkitektens ritningar med innehåll så ska det bli spännande 
att se vilken typ av bibliotek som står färdigt 2013.

Vi på Regionbibliotek Stockholm tackar för i år och önskar alla
En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

God Jul alla läsare 
önskar redaktionen
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LIMIT 

LIMIT-projektet startade 2004 i nio 
län i Mellansverige. Målet var att öka 
användningen av bibliotekens e-tjänster.

Många deltog vid LIMIT:s slutkonferens i Örebro, då delprojekt från elva bibliotek 

i Mellansverige presenterades.

E-kampanj

Efter LIMIT genomfördes e-kampanjen 
under veckorna 41-42. Nu samlar vi in 
erfarenheter, bildmaterial och statistik 
från denna första del av kampanjen i 
Stockholms län. Nästa del kommer att 
gå av stapeln i april-maj 2008.

Enkät om projektet

En enkät om LIMIT-projektet har 
skickats till alla biblioteksanställda i 

de nio länen. Ta dig gärna tid att besva-
ra de få frågorna!

Lisbeth S. Káplár 
Regionbibliotek Stockholm

Se även tidigare artiklar om LIMIT 
i Länsnytt 2004:5, 2005:4, 2006:1, 
2007:1 samt www.limitprojektet.se

Användning av bibliotekens webbplatser 2005-2007
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Hitta biblioteket 
via Google 

Information om 
bokning av dator

Länk till Fråga biblio-
teket-tjänsten

– mot slutmålet

Foto: Anneli Reinhammar 

Av stor betydelse har varit den undersökning som 
gjordes av Uppsala universitet på uppdrag av pro-
jektet. Den visade på film hur svårt det var för våra 
användare att hitta rätt på bibliotekens webbplat-
ser och göra sökningar och reservationer i katalo-
gerna. Över hundra bibliotekschefer har skrivit på 
ett upprop om förbättringar av katalogerna, bl.a. 
krävs begripliga felmeddelanden, förslag på sökord 
och felstavningstolerans. Detta upprop har över-
lämnats till katalogleverantörerna.
 Som man tydligt kan se på staplarna nedan har 
bibliotekens webbplatser under tre år blivit mer an-
vändarvänliga och utnyttjas av allt fler. 

Delprojekt

Vid slutkonferensen i Örebro i september presen-
terade elva kommunbibliotek sina delprojekt. Här 
är några exempel:
 Uppsala har bytt namn på menyvalen och lyft in 
dynamiska länkar. Dessutom har de skapat hjälp-
texter och webbannonser. Västerås har förenklat 
alla texter och förklaringar till mediesymboler har 
lagts in. En direktkoppling till Mälardalens hög-
skola har tillkommit. I Enköping provade man att 
filma boktips för ungdomar och lägga in film på 
Youtube. I samarbete med skolan gjorde man det-
samma i Älvdalen. I Stockholms län fick Sigtuna 
projektpengar och gjorde ett hembygdsrum på sin 
webbplats (se nästa sida).

Några slutsatser från LIMIT-projektet

• Bemanna webbplatsen på samma sätt som infor-
mationsdiskarna.

• Använd OPAC tillsammans med besökaren.
• Visa e-tjänster, särskilt Mina sidor, när besöka-

ren får sitt bibliotekskort.
• Budgetera för ständig webbutveckling och mark-

nadsföring. 

Inom LIMIT-projeket

Hembygdsportal i Sigtuna
Inom ramen för LIMIT-projektet har Sigtuna kommun skapat en hembygdsportal – 
ett virtuellt hembygdsrum. Portalen hittar man på www.sigtuna.se/hembygden

I hembygdsportalen ska man lätt hitta byg-
dens historiska smultronställen och lära 
känna sin hembygd på ett enkelt sätt. Vi 
har lagt upp utflyktsmål och cykelrundor 
till historiska sevärdheter. Kartor och be-
skrivningar finns att skriva ut för att tas 
med på färden.
 Genom snabbkurser visar vi hur man 
hembygdsforskar på egen hand eller tar de 
första stegen till sin egen släktforskning. 
Ljudsatta bildspel visar historien från is-
tid till nutid.

Platser och kyrkor

Under rubrikerna platser och kyrkor har vi 
påbörjat insamlingen av allt tillgängligt ma-
terial om respektive ort eller kyrka, innefat-
tande böcker på biblioteket, länkar till rele-
vanta sidor, inscannat småtryck m.m.
 Vi har för avsikt att lägga upp i samman-
hanget intressanta filmer. Än så länge har vi 
utgått från projektet Hundra historier och 
på Youtube publicerat några filmer gjorda 
av kommuninvånare. Vi kommer att kom-
plettera med fler filmer som på olika sätt be-
lyser kommunens nutidshistoria.

Frågelåda, föreläsningar och kurser

I vår frågelåda svarar vi på frågor om hem-
bygdens historia med hjälp av sakkunniga 
på orten och experter på Sigtuna museum. 
Hembygdsföreningar och enskilda hem-
bygdsforskare uppmuntras att bidra med 
material via en brevlåda på portalen.
 Vi erbjuder också flera föreläsningar, bl.a. 
om hur Arlanda hamnade i vår kommun, 
vilket var helt avgörande för utvecklingen 
av det moderna Märsta, allt berättat av en 
person som var med under hela processen. 
En kurs i hembygdsforskning kommer att 
anordnas under senhösten och våren i bib-
liotekets lokaler.

Fortsättning följer

På rekordtiden en månad byggdes denna 
första del av det ”Virtuella hembygdsrum-
met”. Invigningen skedde i två steg, dels 
vid LIMIT-projektets konferens den 12 sep-
tember i Örebro, dels på Märsta bibliotek 
den 4 oktober. Där talade kulturnämndens 
ordförande och kommunalråd Bosse An-
dersson uppskattande om det virtuella hem-
bygdsrummet. 

E-kampanjen
Affischerna som togs fram 

till E-kampanjen har kunnat 

ses på länets bibliotek m.fl. 

platser, här exponerade på 

Åkersberga bibliotek.

Foto: Gunnel Byström

 Efter hand kommer innehållet att kom-
pletteras med fler och nya inslag så som 
en levande, aktiv och välinformerad hem-
sida ska utvecklas. Till att börja med står 
biblioteket för merparten av webbarbetet 
medan materialet producerats av de loka-
la hembygdsforskarna. Nästa fas kommer 
att innebära strukturering och inläggning av 
material i den lokala databasen Sofi, som 
vi köper in från Västerbottens läns muse-
um. Här är Sigtunas museum och kommun-
arkiv våra samarbetspartners – ett riktigt 
ABFM-samarbete! (Arkiv Bibliotek Fören-
ingar Museum).
 Så – egentligen står vi bara i början av 
vårt arbete. Tack vare projektbidraget har vi 
kunnat starta en sedan länge närd dröm.

Projektgrupp

Projektgruppen har bestått av biblioteks-
chef Monica Dahlgren, projektledare Lena 
Gustafson Randau, webbredaktör Pär Jo-
hansson och tre hembygdsforskare: Åke Ek-
dahl, Arne Ohlsson och Curt Dahlgren som 
skrivit och producerat texter, bildband och 
kartor.

För projektgruppen:

Monica Dahlgren
Bibliotekschef

Sigtuna kommuns folkbibliotek

Invigning av det ”Virtuella hembygdsrummet” 

på Märsta bibliotek. T.h. Monica Dahlgren, 

bibliotekschef. Foto: J. Sundin
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Äppelhyllan i Stockholms län
Äppelhyllan har sitt ursprung i det nu snart femton år gamla Äppelbiblioteket i Härnösand.
 Med inspiration från The Library of the Handicapped Child i London invigdes den första 
svenska Äppelhyllan – eller rättare Äppelbiblioteket – i Härnösand 1993. Biblioteket fick 
datorer sponsrade från Apple och där fanns en stor utsmyckning i form av en Äppelkoja 
som barnen kunde krypa in i. Äpplet sågs också som en symbol för kunskap.

I Stockholms län började vi arbeta med Äp-
pelhyllor 2003. Ett nätverk med barnbiblio-
tekarier bildades. Vi träffades på arbetsmö-
ten och gjorde studiebesök tillsammans och 
så utvecklades arbetet med att inrätta egna 
hyllor med specialmedier för barn med läs-
hinder. Det innefattar alltifrån talböcker i 
DAISY-format, ljudböcker, taktila böcker, 
videogram, flanosagor, böcker med tecken 
som stöd till Bliss och pictogram och ock-
så ökad kunskap om de aktuella målgrup-
perna.
 Exempel på aktiviteter är besök på och 
inspirationsföreläsningar av personal på 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), 
Specialpedagogiska institutet (SIT), Datate-
ket på Rosenlunds sjukhus och på Haninge, 
Sollentuna och Huddinge biblioteks barn-
avdelningar med egen Äppelhylla.

Femtiotalet Äppelhyllor inom länet

Vi har också arbetat med tillgänglighet i 
workshops i Uppsala och Gävle 2004 och 
2005 inom ”Hissa segel”-projektet, ett 
samarbete mellan mellansvenska barnbib-
liotekarier. Mina egna studieresor till Väst-
ra Götaland och Härnösand, då en hel del 
barnbibliotekarier från Stockholms län del-
tog på Äppelbibliotekets 10-årsjubileum, 
har rapporterats i Länsnytt. I Regionbib-
liotek Stockholms föreläsningsserie ”All-
tid på en onsdag” har olika handikapp be-

lysts. Allt detta har sammantaget bidragit 
till kunskap som behövs när man arbetar 
med en Äppelhylla. I dag finns ett femtio-
tal Äppelhyllor i Stockholms län och ytter-
ligare trettio är på gång.
 I Stockholms stad började arbetet på all-
var hösten 2006. (Stadsbibliotekets barnav-
delning och Rinkeby bibliotek har funnits 
med i nätverket sedan 2003.) Pengar från 
Kulturrådets inköpsstöd används och me-
dier köps in runtom i stadsdelarna. Vi ar-
betar med omvärldsbevakning och skapar 
kontakter för att tillsammans föra ut speci-
almedierna till Medioteket, förskolor/sko-
lor, specialskolor, språkförskolor, datatek 
och resurscentra för att med dem nå alla 
de barn och föräldrar som vi är inrikta-
de på. ”Kan allt – på mitt sätt: åtta barn 
med funktionshinder”  heter en gratisbok 
från UR som delats ut på våra träffar. Än 
en gång, det är inte handikappet som sät-
ter gränserna. Det är också slående, att ar-
betet på vuxenavdelningarna påverkas av 
den här utvecklingen på barnavdelningar-
na. Hur hanterar vi det?

Även på andra sidan Östersjön

Till sist: Det kom ett julbrev på lettiska 
från Riga till stadsbibliotekarie Inga Lun-
dén. Det har översatts till svenska av Ani-
ta Dzilnava på Internationella biblioteket. 
Jag saxar ur det:

 ”I september 2006 började Centralbiblio-
teket i Riga en ny service för människor 
med speciella behov. Inspiration till Äppel-
hyllor fick lettiska bibliotekarier i Sverige 
och man har infört hyllor med markering, 
ett äpple, specialkonstruerade och lätt till-
gängliga för rullstolsburna. På Äppelhyl-
lorna för både barn och vuxna finns upp-
lagor med lättlästa texter, rikt illustrerade 
encyklopedier och uppslagsböcker. Dessut-
om finns böcker om sjukvård, rehabilite-
ring, om dyslexi, audioböcker, CD, video 
och annat. 
 I de nordiska länderna (och i lettisk myto-
logi) är äpplet en symbol för nyfikenhet och 
vishet. I dag har i samhällets integrations-
processer… äpplet fått funktionen att ock-
så integrera de fem sinnena: ett äpple kan 
man se, känna lukten av, smaka på, känna 
på och höra om någon äter på det.”
 Den här fria lettiska tolkningen inspire-
rar till att våga mer! Vill vi, kan vi...?

Elisabeth Nilsson
Projektledare

Regionbibliotek Stockholm

elisabeth.nilsson@kultur.stockholm.se

Det är kriminellt att inte lära barn läsa.
Hjärnforskaren Martin Ingvar

Elevskrivbord 
i Stockholm

Ett projekt inom utbildningsförvalt-

ningen i Stockholm har resulterat i att 

elever med behov av särskilt stöd nu 

har större möjligheter att uppnå lä-

roplanens mål. 

Elevskrivbordet är en form av 
fjärrskrivbord och eleven kan via 
internet nå sina hjälpmedelsprogram. 
Licenser, uppdatering och support 
hanteras centralt. Resultatet blir 
minskade kostnader, ökad tillgänglig-
het och betydligt säkrare drift. Även 
äldre datorer med lägre prestanda 
kan användas. Elever med läs- och 
skrivsvårigheter kan t.ex. få tillgång 
till speciellt stavningsprogram, ordlista 
eller talsyntes. Elever med motoriska 
eller kognitiva funktionshinder kan 
använda alternativa styrsätt och spe-
cialmöss. Nu testas elevskrivbordet av 
elever med läs- och skrivsvårigheter, 
koncentrationsstörningar, planerings-
svårigheter, svenska som andra språk 
samt medicinska funktionshinder. De 
går in på en webbsida och loggar in 
med sin skollogg. Förutom tilldelade 
programvaror kan de också nå sin 
hemkatalog och e-post. 
 Just nu kan bara Stockholms 
gymnasister och vuxenstuderande 
använda elevskrivbordet, men det är 
meningen att stadens alla skolelever 
ska få samma möjlighet. Hoppas att 
fler kommuner följer efter.

KM

Ungdomsambassadörer på PUNKTmedis

Av ungdomar, för ungdomar
I två och ett halvt år har Medborgarplatsens biblioteks ungdomsavdelning, PUNKTmedis, 
funnits. Där finns mangahörna, tidskriftsavdelning och läxhjälp. Ja, allt vad ungdomar vill ha 
– i alla fall enligt de vuxna. Men ungdomar växer så fort, byter intressen och hänger på nya 
trender. Hur ska ett gäng dammiga bibliotekstanter kunna hänga med i de svängarna?

fler än vad vi hade gjort om vi alla hade haft 
samma intressen. 
 För att få veta om det var en bra och lön-
sam idé att anställa oss ungdomsambassadörer 
sker just nu en undersökning på biblioteket. 
PUNKTmedis besökare intervjuas och frågas 
ut om vad de tycker om biblioteket, om de 
hört talas om ungdomsambassadörerna osv. 
Undersökningens resultat kommer att publice-
ras någon gång under 2008 och vi ungdoms-
ambassadörer är säkra på att undersökning-
en kommer att visa positiva resultat.

Hilda Denward
Ungdomsambassadör PUNKTmedis

Medborgarplatsens bibliotek

För att bättre kunna känna av ungdomars be-
hov och intressen har PUNKTmedis gjort en 
ny satsning, ett försök att låta de som känner 
ungdomarna bäst locka dit dem. Och vilka 
känner ungdomarna bäst om inte ungdomar-
na själva? Ett ettårigt projekt har därför star-
tats med bidrag från Ungdomsstyrelsen.

Ambassadörer

Jag och mina ungdomsambassadörskollegor 
har bara jobbat i två månader men har re-
dan börjat forma om biblioteket för att göra 
det så attraktivt som möjligt för ungdomar. 
Vi försöker svara på frågan: ”Hur ska vi göra 
PUNKTmedis till en populärare mötesplats 
för unga?”. 
 Som ungdomsambassadörer använder vi 
våra egna kunskaper, intressen och vänner 
för att göra vårt jobb så bra som möjligt. Vi 
bokar in författarbesök med författare som 
vi själva gillar, håller egna bokcirklar, bo-
kar band vi känner (ja, livemusik på bibli-
otek ÄLSKAR vi!) och planerar kurser som 
vi vet att vi själva eller våra kompisar skul-
le uppskatta. När vi arbetar utgår vi helt en-
kelt från oss själva, i stället för att någon vux-
en ska försöka tänka sig in i hur det är att 
vara ung idag.
 Ambassadörsgruppen består av sex ung-
domar mellan 16 och 18 år. Vi kommer alla 
från Stockholm och går på gymnasiet, men i 
övrigt har vi inte mycket gemensamt. En av 
oss går på kör, en annan gillar fantasy, någon 
är modetokig medan de andra gillar att skri-
va, diskutera politik eller spela fotboll. Efter-
som alla har så olika intressen kan vi ganska 
många av de områden som Stockholms ton-
åringar rör sig på idag. Det är just det som 
gör vår grupp så bra; vi tänker olika och har 
egna idéer som gör att vi når ut till många 

Hilda Denward är en av sex ungdoms-
ambassadörer på PUNKTmedis, en mö-
tesplats för unga på Medborgarplatsens 
bibliotek, Södermalm.
Foto: Sam Linderoth
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Bokhoror på helgkollo
Kollo – det får de fl esta att tänka på barn och sommarlov, någonstans ute i den svens-
ka naturen. Jag har precis varit på kollo. Det var ett annorlunda lite mer vuxenanpas-
sat kollo, med vin på rummet och många litteratursamtal. Strax ska jag berätta mer 
om bokkollot, men låt mig först diskutera sammanhanget.

Biblioteken söker nya vägar för sitt arbe-
te med skönlitteratur gentemot både barn 
och vuxna. Vi tänker ofta att den moderna 
människan inte har tid till att läsa, att dis-
kutera och till fördjupning. Är det inte så 
att vi faktiskt behöver ta oss den tiden? Att 
erbjuda en helg full av läsning, bortkopp-
lad från vardagens måsten – ligger inte det 
i linje med biblioteken som en arena för 
upplevelser? 

Kollo med Bokhora

Kvinnorna bakom litteraturbloggen Bok-
hora gick i somras ut med ett erbjudande, 
de skulle ordna ett bokkollo för alla som 
inte fi nner ro att läsa de där böckerna som 
man egentligen vill läsa. Bokhora är en av 
de mest lästa litteraturbloggarna på nätet, 
den har funnits sedan sommaren 2006 och 
drivs av fem unga kvinnor med varierande 
bakgrund. Det gemensamma för dem är lit-
teraturintresset och bloggandet.
 Kollot ägde rum på Skärgårdshotellet i 
Nynäshamn den 21-22 oktober, och vi var 
fyra bibliotekarier från olika bibliotek i länet 

som deltog, förutom ytterligare tolv trevli-
ga kvinnor, inklusive Bokhororna själva. De 
fl esta av oss hade inte träffats förut, men en 
samhörighetskänsla uppstod ganska snabbt, 
vi är ju alla mer eller mindre bokmalar! El-
ler bokhoror kanske. En defi nition av vad 
en bokhora är fi nns i faktarutan.
 Upplägget för helgen var läsning, kort och 
gott. Inga aktiviteter, förutom middag, var 
inbokade. Man fi ck välja om man ville sit-
ta för sig själv och läsa, sitta tillsammans 
och läsa eller sitta tillsammans och prata 
om det lästa. 
 Så här beskrev Johanna Nylund, till var-
dags barnbibliotekarie i Vaxholm, läsning-
en: ”Det är ett väldigt speciellt sätt att um-
gås på, att hänga med näsorna i varsin bok 
många på en gång. Man gör liksom samma 
sak fast alla i sina egna små världar.”
 Sofi a Gydemo, barnbibliotekarie i Hässel-
by och Vällingby tyckte att tiden försvann: 
”Det sämsta med helgen var att den var 
över alldeles för snabbt! Och kanske att jag 
pratade lite mer än vad jag läste... fast det 
är ingen nackdel när jag tänker efter, det 

såg att fl era andra också valde att läsa nå-
got ur goodiebagen. 
 Det blev alltså många timmars läsning, 
med avbrott för middag på en restaurang vid 
hamnen, då det i stället blev väldigt mycket 
prat, en hel del förstås om böcker och läs-
ning, men även om fi lmer, bloggande, nät-
tjänster och annat som kan ligga läsning-
en nära.
 Ett strålande väder under lördagen gjor-
de vistelsen vid havet extra avkopplande, 
med möjlighet att ta små promenader när 
andan föll på.

Bokkollo för vuxna – en idé för biblioteken?

Kan vi använda konceptet bokkollo på bib-
lioteken? Jag bad mina deltagande bibliote-
kariekollegor tänka till. Jag hade inte träffat 
de tre bloggande Flaskpostdamerna tidiga-
re, och att få göra det under kollot var för-
stås en extra bonus.

Sofia Gydemo, Hässelby strands bibliotek:

 – Jag tror absolut att biblioteken skulle 
kunna ordna kollon. Faktiskt tänkte jag un-
der helgen att det kanske skulle kunna vara 
något för bibliotekspersonal!  […] Tänk att 
ordna ett bokkollo för personal från hela 
länet! Fast då skulle det säkert bli en hel 
del jobbprat också, inte bara bokprat och 
läsning.

Johanna Nylund, Vaxholms bibliotek:

 – Det borde absolut gå att utveckla till 
en biblioteksaktivitet som både är enkel att 
genomföra och trevlig att vara med på. Det 
behöver ju faktiskt inte vara ordnat så att 
deltagarna åker bort tillsammans. I stället 
kanske det skulle kunna vara som återkom-
mande träffar någonstans på biblioteket, till 
exempel efter stängning en gång i månaden, 
ungefär som en läsecirkel fast man här lä-
ser direkt på plats plus fi kar/dricker vin och 
pratar böcker. Som en syjunta fast med läs-
ning i stället, läsjunta!

Karin Lögdberg, Haninge bibliotek:

 – Min förhoppning är att det skulle gå att 
ordna läskollo i miniformat även på biblio-
teken – både för barn, ungdomar och vuxna. 
Det behöver inte vara påkostat och lyxigt 
som i bokhorefallet (även om det var oer-
hört trevligt!) utan kan gott räcka med kaffe 
och sköna stolar i en tyst läsesal. Kollektivt 
läsande är en underskattad syssla.
 – Om jag skulle ordna ett bok- och/eller 
läskollo, skulle jag kanske föreslå en ge-
mensam bok som diskussionsvilliga kunde 
läsa och diskutera.

Vem vet, nästa gång kanske vi ses på ett 
bokkollo nära ditt bibliotek?

Anna-Stina Axelsson (text och foto)

Bibliotekskonsulent

Regionbibliotek Stockholm

Från Bokhora.se:
”En bokhora är en person som utan be-
gränsningar eller betänkligheter omfamnar 
och slukar alla slags texter, helst i bokform.
 Bokhora.se är en site där fem littera-
turälskande kvinnor skriver om böcker, 
tidningar och andra texter de läser samt 
om boklådor, aktuella litteraturdebatter 
och allt annat som har att göra med deras 
största intresse: att läsa världen.
 Bokhora främjar det gränslösa läsandet. 
Vårt mål är att skapa en plattform för den 
förbehållslösa textdiskussionen. Vi är obe-
roende av allt utom det skrivna ordet.”

Flaskposten, fl askposten.blogspirit.com är 
en blogg med boktips för barn och ungdo-
mar, den drivs av Karin Lögdberg, Haninge 
bibliotek, Sofi a Gydemo, Hässelby strands 
bibliotek och Johanna Nylund, Vaxholms 
bibliotek

Så mycket läsning och så mycket bokprat, 

en höjdarhelg med bokkollo!

blev mycket prat om 
böcker.”
 På våra hotell-
rum väntade, förut-
om frukt, godis och 
en halvfl aska vin, en 
otrolig goodiebag, 
fylld med böcker, 
tidskrifter och skön-
hetsprodukter, spons-
rad av ett antal förlag 
och företag. Själv tog 
jag mig genast an en 
av de nya chick lit-
romanerna och jag 

www.bokcirklar.se 

Läsarnas mötesplats på webben

Första gången Nina Frid nämnde sin idé om 
elektroniska bokcirklar för mig kan inte ha 
varit långt efter första gången vi först träffa-
des; det vill säga ungefär ett år innan den här 
tidningen trycks. Hennes idé gjorde intryck. 
Nu är det inte längre bara en idé eller am-
bition att skapa ett nytt forum för Sveriges 
läsare. Sedan 2007 års Bok- och biblioteks-
mässa är det i högsta grad verklighet! 

Medlemmar strömmar till

Så hur fungerar www.bokcirklar.se? Sajten 
har vid den tidpunkt jag skriver det här inte 
alla funktioner igång – läshörnan har pre-
cis öppnat men den kollektiva romanen är 
stängd. De första bokcirklarna har med fram-
gång ägt rum och medlemmarna har börjat 
strömma till. Vertigo Förlag har påbörjat sin 
bokcirkelserie om erotiska klassiker (berät-
telsen om O, någon?) och Malmö Stadsbib-
liotek ligger i startgroparna. Nu är såklart 
förhoppningen att så många bibliotek och 
läsare som möjligt skall förstå att diskus-
sioner om skönlitteratur är precis lika ro-
liga på digital mark som analog, och pronto 
skapa egna cirklar. 

Tobias Willstedt, Nina Frid och Balsam Karam är redaktörer för www.bokcirklar.se

Foto: Fredrik Olsson

 Själva förfarandet med cirklarna är rätt lätt: 
Alla användare kan skapa en cirkel om den 
bok som de vill diskutera och sedan bjuda in 
hela ”communityt” eller bara sina vänner att 
delta. Bokcirkeln äger sedan rum vid en tid-
punkt som cirkelns skapare bestämmer. Ef-
teråt sparas den diskussion som har hållits i 
ett forum där andra användare kan läsa och 
kommentera. 
 Det mervärde som www.bokcirklar.se kan 
erbjuda sina cirkeldeltagare är dels en förfat-
tarblogg, där författare gästar månadsvis och 
bidrar med tips, tankar och texter, dels en re-
daktionsblogg där vi i redaktionen bidrar med 
våra funderingar kring litteratur, kultur och 
läsande. Den inledande månaden har debu-
tanten Staffan Malmberg fyllt författarbloggen 
med innehåll. Alla användare kan också göra 
sig en egen liten läshörna – sitt egna hem på 
sidan, där de kan publicera sin egen läsdag-
bok och styra och ställa bäst de vill.

Tobias Willstedt 
Redaktör bokcirklar

Nacka 

Jag hör det sägas alltmera; biblioteken måste finnas där människor rör sig. Samtidigt rör 

sig allt fler människor på internet: inte bara för att göra bankärenden och annat tråkigt, 

utan för att träffas, prata, diskutera. Med  www.bokcirklar.se vill vi bjuda in biblioteken till 

en plats där de kan möta litteraturintresserade läsare på nätet. 
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Jämställdhet på Järfälla folkbibliotek 

Med nya ögon 

Bibliotek är en av de mest jämställda 
verksamheterna i kommunen, så det var 
med en viss skepsis vi (en arbetsgrupp 
bestående av sju personer) påbörjade 
arbetet med att kartlägga och analyse-
ra verksamheten utåt mot biblioteksan-
vändarna för att se om vi hittade någ-
ra könsmönster och vilka i sådana fall 
konsekvenserna var.
 Grundförutsättningarna var goda ef-
tersom biblioteket besöks av lika många 
kvinnor som män.

Könsmönster

När vi kritiskt granskade vår verksamhet 
hittade vi dock en hel del könsmönster 
som vi vill försöka ändra. För att bara 
nämna ett exempel på ett tydligt sådant, 
så fann vi att fler män än kvinnor läser 
tidningar och tidskrifter på Hyllan (tid-
ningsrummet) på Jakobsbergs bibliotek. 
Det blev mycket tydligt att männen styr 
toleransen och klimatet på Hyllan. Kon-
sekvensen är att kvinnor och ungdomar 
känner sig mindre välkomna och där-
för blir tillgängligheten till tidskrifter 
och dagstidningar begränsad för vissa 
medborgare.

Handlingsplan för jämställdhet

För 2008 har arbetsgruppen gjort en 
handlingsplan för prioriterade åtgärder 
för att säkerställa en jämställd medbor-
garservice. Det gäller lokalernas utform-
ning, medieurvalet, lässtimulans och öp-
pettider. 

 Vi kommer att fortsätta med kontinu-
erliga utbildningsinsatser. Det är viktigt 
att personalgruppen får påfyllning varje 
år i form av föreläsningar och seminarier 
om jämställdhet. Ett eller flera jämställd-
hetsombud kommer att utses.
 Vårt mål är att varje bibliotek årligen 
ska ha någon utställning eller aktivitet 
med jämställdhetsanknytning. 
 Alla verksamheter ska integrera jäm-
ställdhetsperspektivet i sina handlings-
planer och vi ska varje år i verksamhets-
berättelsen redovisa vad vi uppnått. Så 
långt det är möjligt kommer statistiken 
att vara könsuppdelad.

Nya glasögon 

Att vara med i projektet har varit mycket 
positivt och inspirerande. Medvetandeni-
vån har höjts när vi lärt oss vad de jäm-
ställdhetspolitiska målen har för betydel-
se för vår verksamhet. Dessutom innebär 
det en bättre kvalitet på vår service. Så 
det har varit jätteroligt, intressant och 
givande och vi upplever alla att vi satt 
på oss ”nya glasögon”. Visserligen har 
det tagit mycket tid, men det har det va-
rit värt! 

Kaisa Nordberg
Bibliotekschef 

Järfälla

NÄFS 
– ett nätverk
Nätverket för skönlitteratur på bibliotek, 
NÄFS, bjöd in till ett samtal kring främjandet 
av litteratur och språk. Louise Epstein från 
Sveriges Radio och Olle Josephson från 
Språkrådet var gäster.

Louise Epstein ville inte precis använda ordet 
”främja” men hon tyckte absolut att bibliote-
ken kunde göra mer för att förmedla den sköna 
litteraturen. Hon gav några bra tips och upp-
muntrade oss att vara personliga och göra egna 
topplistor. Hur arbetar vi med klassikerna på 
biblioteket? Ska vi skylta med ”Månadens ka-
non” och efterlysa besökarens egen kanon (som 
jag såg på Pressbyråns pocketställ)?
 Louise önskade sig ett hörn i biblioteket av-
sett för boksamtal. En plats där man kunde slå 
sig ner om man hade lust att prata om en bok 
som man läst.

Att främja språket

Globaliseringen har tvingat fram en nationell 
språkpolitik och Olle Josephson redogjorde för 
språkpolitikens fyra mål:
• Svenska språket ska vara huvudspråk i 

Sverige.
• Svenskan ska vara ett komplett och sam-

hällsbärande språk, vara användbart i alla 
sammanhang.

• Den offentliga svenskan ska vara vårdad, 
enkel och begriplig.

• Alla i Sverige ska ha rätt att utveckla och 
tillägna sig svenska språket, utveckla och 
använda det egna modersmålet samt få 
möjlighet att lära sig främmande språk.

Hundratalet medlemmar 

NÄFS har nu över hundra medlemmar och stöds 
av Svenska Akademien. På möten har diskute-
rats bibliotekens unika resurser och hur man 
kan visa fram bibliotekariernas kompetens. Bib-
liotekarie med specialistkompetensen skönlitte-

Nätverket för skönlitteratur 
NÄFS vill få igång ett samarbete mellan 
litteraturvetare och bibliotekarier och 
testar olika idéer. Grundtanken är att 
undersöka olika frågor med koppling till 
bibliotek och läsning, t.ex. hur man kan 
förmedla litteraturen eller hur man byg-
ger ett intressant bestånd av skönlittera-
tur. Tillsammans med bibliotekarier skulle 
studenten kunna göra en kartläggning och 
analysera hur man förmedlar litteratur på 
ett bibliotek, kanske i form av en magis-
teruppsats eller i bredare forskning. Hör 
gärna av er om ni är intresserade av att 
delta, hälsar Lars Rydquist i nätverket.

ratur kommer kanske att behövas i en 
nära framtid. Vid ett möte i november 
var ämnet ”Litteraturförmedling på bib-
liotek – en fråga om framtida utbildning 
och fortbildning?”. 
 Se vidare www.musa.se 
 Det finns ett lokalt NÄFS vid Stock-
holms stadsbibliotek. Om det kan du läsa 
i nästa nummer av Länsnytt.

KM

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta är det 
övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik.
 I projektet Jämställda kommuner – ett sätt att förbättra service och bemötande deltog 
Järfälla tillsammans med Huddinge, Solna och Värmdö. Här i Järfälla fick biblioteket 
uppdraget att undersöka och prova strategin jämställdhetsintegrering utifrån det 
nationella målet.

En bra bok
Läs de här och bli bildad

Skylttips från Louise: KIB/Karolinska institutets 
universitetsbibliotek

Årets Bibliotek 

Karolinska institutets universitetsbibliotek har utsetts till Årets Bibliotek 2007. Priset får 

biblioteket för sin serviceanda och sin ambitiösa verksamhets- och personalutveckling.

KIB mottog utmärkelsen Årets bibliotek 
på Bok- och biblioteksmässan i septem-
ber. Priset består – förutom äran – av ett 
vandringspris, ett konstverk samt 20.000 
kronor. 

Juryns motivering

”Karolinska Institutets Universitetsbiblio-
tek präglas av serviceanda samt en am-
bitiös verksamhets- och personalutveck-
ling. Det är väl etablerat som ett av de 
mest nyskapande forskningsbiblioteken 
i Sverige och ger ett betydande stöd till 
forskning och utbildning vid Karolinska 
Institutet, samtidigt som det är en vik-

tig aktör i de svenska forskningsbibliotekens 
samarbete.” 
 – Vi är oerhört glada och stolta över utmär-
kelsen. Den visar att vi är på rätt väg. Vår verk-
samhet bottnar i personalens engagemang och 
vi försöker alltid se användarnas behov. Det 
kan vara krävande att leva sig in i rollen som 
kund samtidigt som man söker och ger efter-
frågad information. Till det behövs motivation, 
säger bibliotekschef Christer Björklund.
 De övriga nominerade, Luleå folkbibliotek 
och Söderköpings bibliotek, belönades med var 
sitt hedersomnämnande och diplom.
 Sedan 1986 delas utmärkelsen Årets Biblio-
tek ut av fackförbundet DIK.

Grattis Linda! 
Linda Spolén på Träkvista skola i Ekerö 

har utsetts till Årets skolbibliotekarie 

2007. Priset utdelades på Bok & Bibliotek 

i Göteborg.

Ur juryns motivering:
”Linda har skapat en atmosfär som in-
bjuder både elever och personal till lock-
ande läsning. Tillsammans med skolans 
speciallärare har hon på ett mycket mål-
medvetet och strukturerat sätt satsat på 
de lässvaga eleverna och prövar nya och 
enkla vägar för att varje enskild elev ska 
finna sin bok för läsupplevelser. Linda har 
satsat på att utveckla möjligheterna att 
”läsa med öronen”. Alla läromedel finns 
på talbok, samtliga datorer har TPB-read-
er installerat - allt för att ge eleverna bäs-
ta tänkbara förutsättningar vad gäller läs-
upplevelser och faktakunskaper.”

Läs också intervjun med Linda på sis-
ta sidan! Fo
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Årets skolbibliotekarie



12 13

Botkyrka

Från skolbibliotek till lärcenter
Barn- och ungdomsförvaltningen i Botkyrka fick i slutet av 2003 ett uppdrag från nämnden att 
kartlägga skolbibliotekets roll och funktion och därefter utreda en förnyad och breddad funktion 
för skolbiblioteken. I februari 2004 kom utredningen ”Från Skolbibliotek till Lärcenter – att sätta 
lärandet, inte läroboken i centrum”. 

I utredningen pekar man på att skolbiblio-
teket ska fungera som ett nav för hela sko-
lan, stimulera till läs- och skrivutveckling, 
vara en resurs i samband med tema- och 
projektarbeten och också vara en kompe-
tens för pedagoger och elever t.ex. när det 
gäller digitala verktyg, informationssökning 
och källkritik. För att tydligt markera att 
en förändring sker och att det handlar om 
så mycket mer än bara böcker beslöt man 
att kalla alla grundskolebibliotek för lärcen-
ter. Skolbiblioteken placeras centralt i sko-
lan och bemannas. Rektorn har ansvaret för 
hela skolbiblioteksverksamheten.

Utbildning inför lärcenter

Under våren 2005 fick bibliotekschef Mar-
gareta Berg en förfrågan från barn- och ung-
domsförvaltningen om hjälp med en utbild-
ning för den personal som skulle bemanna 
skolornas lärcenter. Frågan bollades vidare 
till mig och i september 2005 mötte jag så 
20 kursdeltagare som hade många frågeteck-
en inför vad som väntade dem som lärcen-
terpedagoger. Jag valde att dubblera kursen 
så att det blev två grupper med tio deltaga-
re i varje. Vi träffades under fem heldagar. 
Utbildningen syftade till att ge en introduk-
tion till skolbiblioteksverksamhet både teo-
retiskt och praktiskt. 
 I början av kursen fick deltagarna en upp-
gift som bestod i att ta fram en nuläges-
beskrivning av sitt eget skolbibliotek samt 
en vision och en arbetsplan för det kom-
mande året i lärcentret. Uppgiften skulle 
göras tillsammans med skolledningen för 
att få igång en diskussion med skolans led-
ning kring skolbiblioteksfrågorna. Vi gjor-

de även ett studiebesök på Snösätraskolan 
i Bandhagen. 
 När vi sedan sågs för den sista kursträffen 
i slutet av höstterminen så hade vi nog lyck-
ats räta ut en del av de frågetecken och den 
förvirring som fanns när kursen startade. 

Datasystem

På folkbiblioteken har vi sedan flera år till-
baka BOOK-IT och de skolor som har skol-
år 7-9 har sedan tidigare sitt bestånd inlagt 
i BOOK-IT även om man inte använt sig 
av cirkulationsdelen i systemet. När det nu 
gällde att välja datasystem för lärcenter så 
föll valet på BOOK-IT:s skolmodul Freelib. 
Det är webbaserat och körs mot kommun-
bibliotekets webbserver. En lärcenterpeda-
gog från varje skola fick gå en kurs i Free-
lib hos Axiell.
 På några skolor har bibliotekslokalerna 
fixats i ordning och då passade det bra med 
nystart i samband med nytt läsår. 

Beståndet

För de skolor som har skolår f-5(6) har det 
naturligtvis inneburit en hel del jobb med 
att gå igenom bokbeståndet och att lägga 
in det i Freelib. Vi hade många diskussio-
ner om att t.ex. köpa tjänsten från folkbib-
lioteket för att få beståndet inlagt. Jag häv-
dade bestämt att jobbet skulle göras av den 
som sedan ska ansvara för lärcentret. Det är 
ett ypperligt tillfälle att gå igenom beståndet 
och gallra det som är inaktuellt eller utslitet. 
Det ger också en ovärderlig kännedom om 
vilket bestånd man har på sitt bibliotek. Så 
här i efterhand är alla väldigt nöjda med att 
de fick gå igenom sitt bestånd själva.

 Så var det dags att aktivera lånekorten 
och komma igång med cirkulationen. Vi har 
valt att ha samma lånekort på folkbibliote-
ken och skolbiblioteken. 

Pedagogiken

Nu riktar vi in oss på den pedagogiska verk-
samheten i lärcentren.  Många lärcenter job-
bar redan nu med bokprat, boksamtal, gör 
skoltidningar, har läxläsning på eftermid-
dagarna osv. I kommunen finns sedan flera 
år tillbaka Läskampanjen  i Botkyrka. Den 
verksamheten startade som ett projekt i sam-
band med nationella läskampanjer som Läs 
2000! och Läsrörelsen. Projektet är numera 
en permanent verksamhet med två halvtids-
anställda pedagoger som bl.a. samarbetar 
med skolornas läsombud, lärcenterpedago-
ger och folkbiblioteket. 
 Det vi i styrgruppen nu skulle vilja se mer 
av är samarbete med arbetslagen kring in-
formationskompetens, källkritik och som en 
resurs i ett undersökande arbetssätt. Där-
för har vi erbjudit våra lärcenterpedagoger 
en tvådagarskurs om informationskompe-
tens. 
 Kommande nätverksträff kommer vi att 
påbörja ett arbete med att ta fram en arbets-
plan för informationskompetens från skol-
år 1 till skolår 9. 

Anita Höglund
Barnbibliotekarie/skolbibliotekssamordnare 

Tumba bibliotek, Botkyrka

Tyresö

FrågeO
Biblioteket i Tyresö fick chansen att vara 
med i projektet Det frågeorienterade bib-
lioteket och det tycker vi som deltar från 
Tyresö är det roligaste vi har gjort på fle-
ra år. 
 Vi arbetar med projektet utifrån filial-
biblioteket i Trollbäcken, en till ytan gan-
ska stor filial på 700 kvm, och som har 
barn som sin främsta målgrupp.
 FrågeO är ett projekt som bygger på att 
man inte ska gissa vad låntagarna tycker 
utan i stället försöka ta reda på det. 
 För att få veta vad våra låntagare tycker 
om bland annat möbleringen i barnrum-
men så hade vi flera olika fokusgrupper, 
en med föräldrar till förskoleklassbarn 
och två med elever från årskurs fyra och 
fem.
 Vi fick massor av nya idéer och vi möb-
lerade om en del under sommaren och 
monterade ner två bokhyllor. Trollbäck-
ens bibliotek har liksom många andra för 
mycket böcker och för lite plats att an-
vända till skyltning. Inom projektet kan 
man också få ett bidrag till att utveckla 
en idé som man har och vi ska nu med 
hjälp av de pengarna skapa ett ”skylt-
rum” i ungdomsavdelningen. 
 Genom projektet har vi också fått resa 
och se flera andra spännande bibliotek, 
bland annat Amsterdams nya bibliotek. 
Vi har också träffat massor av trevliga 
kollegor från Stockholms län, Uppsala 
och Värmland.  

Irene Kulneff
Barnbibliotekarie

Tyresö

I projektet Det frågeorienterade 

biblioteket ingår Bagarmossens 

bibliotek, Botkyrka, Nacka, Tyresö, 

Upplands-Väsby och Värmdö. 

Matteverkstad
Tensta bibliotek fick i början av 2007 överta en 
”Matteverkstad” av Kulturhuset. Den är upp-
delad i olika stationer där barnen genom lek får 
upptäcka vardagsmatematiken – genom mått, 
vikter, cirklar och kvadrater. ”Det man lär med 
kroppen fastnar i huvudet” är mottot. 
 Förskolepedagoger har fått boka in ett 1,5-
timmespass med sin barngrupp och pedago-
gernas utvärderingar efter första terminen är 
otroligt positiv: ”bra och genomtänkt”, ”ett 
bra komplement till förskolan”, ”härlig miljö”, 
”stimulerar till utforskande”, ”leder till mate-
matiska samtal”,  – ja, superlativen flödar! 
 En ny form av verksamhet på Tensta biblio-
tek alltså – som visat sig passa som hand i 
handske med områdets förskoleverksamhet!

Gunilla Olofsson
Tensta bibliotek

Ta med en vuxen och hämta en bok
Sundbyberg

”Så går du under makaronerna och till bokhandeln på Sturegatan för att hämta din bok” . Barnen och 

lärarna i Lilla Albyskolan i Sundbyberg tittar förvånat på oss, när vi beskriver vägen till stadens bokhandel.

 När de får se presentkortet förstår de precis vad vi menar, tunneln under järnvägen ser ut som två 

makaroner.

på böckerna och presenterade dem för de oli-
ka klasserna. Barnen fick sedan välja varsin bok 
av dem som vi presenterat. 
 Böckerna kunde sedan hämtas i bokhandeln 
under förutsättning att barnet tog med sig en 
vuxen de bor tillsammans med. Det kändes 
som en poäng att de vuxna skulle känna till 
stans enda bokhandel.
 Jan Lindström, som arbetat länge i bokhan-
deln, tyckte att det var en kul idé. Barnen var 
jätteglada över en gratis bok och många vux-
na, som inte varit i bokhandeln tidigare, passa-
de på att se sig runt bland utbudet.

Ann Bergström
Sundbybergs bibliotek

Lilla Albyskolans bibliotek har legat i malpåse un-
der året och alla klasser har med skolbiblioteka-
rien en eller ett par gånger i veckan gått ner till 
huvudbiblioteket för att låna böcker där.
 När vi sökte pengar från En bok för alla tyckte 
vi att klasserna i Lilla Albyskolan passade bra in 
i projektet med rätt antal elever och utan eget 
bibliotek. Nästan hela skolan (150 elever) fick en 
möjlighet att delta i projektet. Vi uteslöt försko-
leklasserna, eftersom de ändå hade möjlighet att 
få en bok via bibliotekets sexårsvisningar.
 Två av personalen från huvudbiblioteket, Kris-
tin Andersson och Ann Bergström, och skolbib-
liotekarien Inga Andersson gjorde upp sex bok-
listor. Listorna anpassades efter olika åldrar och 
hade med sju-åtta böcker i varje. Vi läste in oss 

Tensta/Stockholm

Foto: Mie Björkman
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Stöder ungas kultur – lånar ut TV-spel 
Nu tar biblioteken i Botkyrka ungdomars egna kulturintressen på allvar och startar utlåning 

av tv-spel på tre av kommunens bibliotek, Alby, Fittja och Hallunda. Redan tidigare har man i 

Botkyrka lånat ut barnspel, men nu tar man också in tv-spel för ungdomar. 

De flesta ungdomar spelar idag tv- och da-
taspel visar undersökningar av ungas fritids-
vanor i Botkyrka. Spelen har blivit en själv-
klar del av ungdomars kultur. Men spelkulturen 
har nu också flyttat in på tidningarnas kultur-
sidor och spelen recenseras både i tidningar-
na och i SVT. 
 – Spelen är en viktig del av ungas kultur 
idag. Genom att också spegla den delen av ung-
domskulturen i biblioteken visar vi att vi tar 
ungdomar på allvar och stödjer ungas kultur, 
säger Margareta Berg, bibliotekschef i Botkyr-
ka kommun.
 Spelen står för en interaktiv kultur där spe-
laren aktivt medverkar. Många av dagens spel 
skapar gemenskap och stimulerar barns och 
ungdomars språkkunnande och utveckling. Sam-
tidigt kan för mycket spelande vara passivise-
rande. Biblioteket vill bidra till att öka kunska-

Botkyrka

pen om spel och barns och ungas spelande 
och samtidigt erbjuda ett urval av tv-spel till 
hemlån gratis.
 – Tillgång till spel är också en jämlikhetsfrå-
ga. Spelen är dyra. Det ska inte vara plånbo-
ken som avgör om en familj har råd att låta 
barnen prova ett nytt TV-spel eller inte, fort-
sätter Margareta.
 Biblioteken i Botkyrka kommun samarbetar 
med Goodgame, som är en ideell konsument-
organisation som bland annat testar och vär-
derar data- och tv-spel på sin hemsida. Orga-
nisationen vill bidra till att öka kunskapen om 
spel, stimulera diskussionen och hjälpa till hitta 
bra spel för olika åldrar och intressen.
 Vill du veta mera är du välkommen att kon-
takta Margareta Berg, tel: 08-530 615 97,eller 
Pethra Öster, barnbibliotekarie i Botkyrka kom-
mun, tel: 08-530 625 93.

Lidingö

Arkitekttips 
på biblioteket
Det är inte bara Asplund när arkitektu-
ren uppmärksammas på Lidingö stads-
bibliotek… 
 Den 20 oktober fick sig Lidingöbor-
na en dos byggnads- och inredningskonst 
till livs när Lidingö stadsbibliotek ord-
nade Arkitektlördag. Ett tidstypiskt tema 
onekligen, och nog var det många besö-
kare i mer eller mindre akut behov av ex-
pertråd och konstruktiva idéer som fick 
efterlängtad krishjälp av den tillkallade 
Arkitektjouren. Med tekniskt kunnande 
och kreativ blick granskade de medhavda 
ritningar och skisser på allehanda hem-
maprojekt. Senare på eftermiddagen hölls 
en föreläsning av inredningsarkitekterna 
Ulla Möllerberg Gullers och Eva Persson 
som handlade om samspelet mellan färg, 
ljus och rum. 

Jenny Lindh
PR-bibliotekarie

Lidingö stadsbibliotek

Bild ovan: Arkitekt SAR Annika 

Brommesson hjälper Adam Nyqvist 

och Maria Sundström med design och 

konstruktion.

Foto: Ingrid Brorström

Spionhistoria 
med poäng

Jakobsberg

Jakobsbergs bibliotek har haft spionbesök. 
Det hela är lite hemligt, men jag vill ändå 
berätta om besöket – och, framför allt, om 
resultatet.
 Det var en gång en galleria, närmare be-
stämt en centrumgalleria i Jakobsberg…
I gallerian finns ett hundratal små och stora 
aktörer. En av dem är biblioteket. Gallerians 
marknadsansvariga kallade till kurs i kund-
bemötande, skyltning och service. 
 – Ett bra sätt att lära känna de andra i 
gallerian och lära sig mer, tyckte Kerstin och 
Sara på biblioteket och anmälde sig glatt 
till kursen.
 En dag kom en spion på besök till galle-
rian. Hon var förklädd till kund/besökare/
låntagare och hade inte annonserat sitt be-
sök i förväg. Hon gick runt i butikerna och 
iakttog personalen; hälsade de på besökar-
na, var de vänliga, kom de med förslag till 
kunderna, behandlade de både varor och 
besökare med respekt, skyltade de snyggt, 
var lokalen ren och fungerade kassan/utlå-
ningen…?  Frågeformuläret hon följde var 
omfattande.
 Efter besök i arton butiker (biblioteket 
var en) var det dags att räkna ihop poäng-
en. Varje område som spionen betygsatte 
gav högst sju poäng och Jakobsbergs biblio-
tek fick det strålande resultatet sju av sju 
poäng!
 Personalen jublade, cheferna jublade och 
politikerna jublade. Men, kom ihåg, detta är 
en hemlig spionhistoria, så berätta den inte 
för någon. Den är endast för internt bruk!

Nedtecknat av den stolta PR-bibliotekarien 

Kerstin Gerén 
Järfälla folkbibliotek

Kista/Stockholm

Europeiska 
språkdagen
Europeiska språkdagen firades på Kista 
bibliotek/lärcenter, i nära samarbete med 
SFI Lernia, Flyktingmottagningen, Euro-
pe Direkt-Kista och Europeiska kommis-
sionens representation i Sverige. 
 Under dagen erbjöds öppna presen-
tationer till det flerspråkiga Europa, det 
flerspråkiga biblioteket och det flersprå-
kiga internet. Stora delar av programmet 
simultantolkades till sju olika språk (ara-
biska, tigrinja, kurdiska, persiska, engel-
ska, somaliska och turkiska). 
 Dagen blev mycket lyckad och trivsam. 
Resultatet är att vi nu fördjupat samar-
betet med stadsdelens olika förvaltning-
ar och utbildningsanordnare. Vi kan alla 
konstatera att via gränsöverskridande 
samarbeten går det faktiskt att erbju-
da riktigt underhållande och menings-
full verksamhet, trots små ekonomiska 
resurser.

Åke Nygren (text och foto)

Kista Lärcenter 

Byta språk, byta tankar och erfarenheter 

– biblioteket en naturlig mötesplats.

Upplands-Väsby

Blogg UV-en
Upplands Väsby bibliotek har nu 
också en blogg, UV-en! Vi har bör-
jat lite i smyg utan så mycket re-
klam. Det är stimulerande att skri-
va och läsa kollegernas boktips och 
andra reflektioner. Det handlar inte 
bara om böcker utan också film 
och musik och annat kulturrela-
terat. 
 Fast man under ju om det är nå-
gon därute som läser ...?
 Här är adressen:
 www.uven.blogspot.com

Folke Andersson 
Upplands Väsby bibliotek

Stockholm

Rinkeby/Stockholm

En poet för alla tider  

Lyssna till vassflöjtens mollstämda ton, 
hör den beklaga sin separation: 
Allt sen jag skars ifrån vassen en gång, 
gråter nu kvinnor och män till min sång.

 Ur ”Vassfllöjtens sång” av Rumi.

Rumi i Rinkeby

Jalal ad-Din Rumi firas i Rinkeby och i hela värl-
den. Det är 800 år sedan han föddes i dagens 
Tadzjikistan och i den muslimska världen hyllas 
han som den störste poeten jämte Hafez och 
som den främste mystikern jämte Ibn Arabi. Han 
har skrivit ”Masnavi”, 26.000 dubbelverser som 
är en lång kommentar till Koranen. Här beskri-
ver Rumi människans själ som längtar tillbaka till 
sin Gud. Innehållet varierar mellan roliga histo-
rier, sufiska lärosatser, texter, fabler och myter. 
Hjalmar Gullberg, Lars Gyllensten och Erik Lin-
degren har påverkats av denne sufist och mysti-
ker, Gunnar Ekelöf har översatt honom.
 Nu har Fondi förlag gett ut en bok med en 
introduktion till poeten Jalal ad-Din Rumi, pre-
senterad av en rad Rumikännare. Boken he-
ter ”En poet för alla tider – Rumi i Rinkeby” 
och kan beställas genom lisbeth.lindvall@kultur.
stockholm.se 
 Biblioteket i Rinkeby har varit projektägare 
och stått för underlaget till boken.

KM

Förslaget Delphinium avgick med segern i 
tävlingen om tillbyggnad till Stadsbiblioteket/
Asplundhuset. Arkitekten bakom Delphinium 
är Heike Hanada, verksam i Weimar, Tyskland. 
    ”Delphinium är ett skickligt utfört för-
slag, känsligt, klart och med kvalitet som en 
ny ikon. Det blir ett mycket vackert tillägg till 
den stockholmska arkitekturen. Det framstår 
i sin självklara position och enkelhet som ett 
gott svar på hur en ny märkesbyggnad kan 
skapas i vår tid. Delphinium svarar också bäst 
mot visionen om att vara ljust, öppet och 
kommunikativt och har en stor potential att 
utvecklas till ett mycket bra bibliotek” säger 
juryn i sin motivering.

Delphinium vann tävlingen 
om nytt Stadsbibliotek



Grattis Linda! Du har i år fått utmärkelsen Årets skolbibliotekarie, 

vad innebär det för dig?

Det är en väldigt fin utmärkelse som jag är otroligt stolt 
över. I och med den här utmärkelsen har jag fått många 
frågor om hur jag arbetar och det har lett till att jag har 
fått tillfälle att stanna upp och reflektera, fundera på 
vad jag gör och varför. Det har varit väldigt lärorikt och 
utvecklande för mig. 

 
Det verkar finnas många meningar om vad ett skolbibliotek har 

för uppgift. Vad anser du?

På många sätt delar jag den syn som Författarcen-
trum Öst har på skolbiblioteken – att det är viktigt att 
biblioteket är skolans centrum och att det är av stor 
betydelse att det är öppet och tillgängligt. Skolbibliote-
ket skall vara en självklar del i en fungerande skola och 
skolbibliotekarien ska vara delaktig i skolans verksam-
het. Skolbibliotekarien måste också få tillräckligt med 
tid och resurser för att uträtta sitt arbete på bästa sätt. 
En bibliotekarie som kan utgivningen väl och har läst 
mycket har mycket lättare att inspirera till läsning och 
hålla bra bokprat med eleverna. Jag tycker också att det 
är väsentligt att skolbiblioteket är en informationscen-
tral där det finns mer än ”bara böcker”, i form av data-
baser, tidskrifter, dagstidningar, internet och mycket mer. 
Skolbiblioteket är en otroligt betydelsefull demokratisk 
resurs som i bästa fall kan utjämna elevernas olika till-
gång och möjlighet till att inhämta information.

 
Du har fått igång ett fint samarbete med dyslexipedagog och spe-

ciallärare på Träkvista skola. Kan du beskriva hur det går till? 

Jag har turen att arbeta på en skola där alla är engagera-
de och intresserade av att samarbeta och jag har haft lätt 

att få kontakt och fått bra respons på mina idéer. Jag och 
specialpedagogen har tillsammans sett till att de läromedel 
som går att få tag på också köps in. Inga nya läromedel 
köps in om de inte finns i DAISY-format. Jag får via speci-
alpedagogen också veta vem som behöver hjälp och hur den 
kan se ut. Vi har köpt in DAISY-spelare och Mp3-spelare så 
att det räcker till alla som behöver dem. Vi har också stöd 
av rektor som har sett till att vi har fått projektpengar till 
inköp av hjälpmedel.  

Vad skulle du vilja satsa på om ni nästa år fick mer pengar till skolbib-

lioteket?  Vad kommer som nummer ett?

Jag har senaste tiden satsat hårt på skönlitteratur för högsta-
diet och det har gett ett bra resultat. Nu känner jag att det 
behövs en rejäl satsning på skönlitteratur för slukaråldern. 

 
Nyckelord till dina kolleger på skolbiblioteken?

Skolbibliotekarier – ni har en väldigt viktig roll att fylla. Stå 
på er! Kräv resurser! Skriv in oss i skollagen!
 

En bok du vill tipsa om?

John Marsdens serie ”I morgon när kriget kom” kan jag 
varmt rekommendera.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: Daniel Spolén
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Linda Spolén      

Linda Spolén 
är prisbelönad 
skolbibliotekarie 
vid Träkvista skola i 
Ekerö kommun. 


