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I Ikoner nr 5/2004 pläderar Jan-Eric Malmquist för att biblioteken behöver professionell hjälp för att sätta
biblioteken på kartan, framförallt beslutsfattarnas. Det är säkert rätt och vi behöver även tänka i nya banor för
att nå ut till användarna med all den service som biblioteken kan ge. I Mellansverige har nio län gått samman i
projektet LIMIT för att öka användningen av bibliotekens e-tjänster. Projektet som finansieras av Kulturrådet
är treårigt och projektledaren Gunilla Gustafsson presenterar sig i detta nummer.

Under hösten kom förslaget om ett tillägg till bibliotekslagen: Biblioteksplaner ska tas fram och bibliotek och
bibliotekshuvudmän ska samverka.
   Inom ett område, servicen till vuxenstuderande har samarbetet verkligen kommit igång. Det gäller inte bara
mellan folk- och högskolebibliotek utan även med t.ex. lärcentra. Detta har skett inte minst genom en målmed-
vetenhet från folkbibliotekens sida. I utvärderingen av kampanjen 1000 vägar till kunskap är det entydigt att
biblioteken har haft en mycket aktiv roll i genomförandet av kampanjen. Folkbiblioteken har
funnit en roll i sina kommuner när det gäller vuxnas lärande. I en användarundersökning från
Malmö högskola som jag läste i dagarna tas folkbibliotekens betydelse för den högskolestude-
rande upp: ”Undersökningen visar klart vilken roll folkbiblioteken spelar i studenternas
biblioteksanvändning. Den visar också att det är närhetsprincipen som gäller”. Att närheten
till ett bibliotek är viktigt för det pedagogiska arbetet i våra skolor är ett argument som vi
bibliotekarier slagits för med blandad framgång. Pia Borrman berättar i Länsnytt om en
satsning på Sollentunas skolbibliotek.

Vid Stockholms stadsbibliotek har även Internationella Biblioteket ett länsuppdrag. Läs Anna
Gustafsson Chens intressanta artikel om IBs svåra uppdrag. Från Solna berättar Marie
Holmqvist och Monica Waleij om en spännande kulturkväll där inslagen böljade mellan
våningarna i Solna bibliotek. Ni får också ta del av olika utvecklings- och utbildnings-
insatser inom medieförsörjningsområdet. Vi hoppas att Länsnytt ger en liten bild av
allt som händer på våra bibliotek i länet och vi på Länsbibliotek och Låne-
central tackar för i år och önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ett av Stockholms stads bolag är Centrumkompaniet som äger, utvecklar och förvaltar köpcentrum, stadsdels-

centrum och kontorsytor i Stockholms kommun. I början av november hade Centrumkompaniet en annonsbilaga

i Stockholmstidningarna där ombyggnader av centrum presenterades. Bland mötesplatser berättas om ett besök

på biblioteket i Bredäng. ”Om ändrade kaffevanor har skapat nya mötesformer, känns det först som om tiden stått

stilla när man kliver in i bibliotekets avskildhet. Men inte ens här är det likadant som förr”. Denna syn på bibliotek

som den sista arenan dit förändringar når, är den bild som många medborgare och inte minst politiker har. För

visst har det hänt mycket den senaste tiden men mycket av förändringarna har inte nått utanför våra egna led.

Närhet och samverkan
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Håll utkik efter...

Bokjuryns ”100-affisch” med bilder på 100 böcker
ur årets utgivning av barn- och ungdomsböcker.
Bra att använda för skyltning inför julen och för att
uppmuntra barn och ungdomar att delta i
Bokjuryn.
    Den är utskickad till alla bibliotek som har
beställt den, men fler ex. kan beställas från
Länsbiblioteket,
lena.lundgren@kultur.stockholm.se.

Hör av dig!

Vi tar gärna emot synpunkter på tidningen.

Mejla till kerstin.af.malmborg@kultur.stockholm.se
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Portaler och statistik …
vad hjälper det oss?
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LIBRIS statistik

Britt Sagnert från LIBRIS-avdelningen in-
ledde med lite aktuella fjärrlånesiffror. Sett
över en femårsperiod så har antalet fjärr-
lånebeställningar som skickas via LIBRIS
sjunkit kraftigt. År 1999 skickades
581.000 beställningar, år 2003 hade siff-
ran sjunkit till 466.000. Förklaringen till
detta är att även om antalet bokbeställning-
ar har ökat med 8 % så har antalet kopie-
beställningar minskat med över hälften. Ser
man på förhållandet mellan folkbibliotek
och forskningsbibliotek så har under sam-
ma tidsperiod antalet beställningar från
folkbiblioteken ökat med 46 %, från
101.000 år 1999 till 148.000 år 2003.
Folkbiblioteken står nu för en tredjedel av
det totala antalet fjärrlånebeställningar i
LIBRIS.

LIBRIS projekt Låntagarbeställningar

Britt Sagnert meddelade också senaste nytt
om ”projekt Låntagarbeställningar”, som
startade 2003. Projektet går ut på att lån-
tagarna ska kunna skicka in sina fjärrlåne-
önskemål via ett formulär som kopplas till
LIBRIS webbsök. Låntagaren får än så
länge inte beställa helt fritt, utan beställ-
ningarna styrs till hembiblioteket. Lånta-
garen får sedan besked om sina fjärrlån till
sin e-postadress och kan också lättare se

Svensk Biblioteksförenings fjärrlånekonferens

”Portaler och statistik…vad hjälper det oss?” var temat för årets
fjärrlånekonferens. Vi var 65 personer som den 22 oktober hade tagit oss till
Kristina Hotell & Konferens i Sigtuna för att få höra mer om detta. Förutom
portaler och statistik fick vi också intressant information om Svenskt
Resurscentrum för vetenskaplig information (ScieCom) och en inblick i en unik
fjärrlåneresurs vid Högskolebiblioteket i Jönköping.

vad som hänt med beställningarna. Lån-
tagaren måste ha lånekort på hembiblio-
teket samt ett låntagarkonto hos LIBRIS.
Ett tjugotal bibliotek har varit med och
testat basversionen och det hela är tänkt
att släppas ut till en bredare krets i novem-
ber.

LIBRIS projekt Biblioteksportalen

Thomas Friberg, systembibliotekarie på
LIBRIS-avdelningen, beskrev det pågående
arbetet med utvecklingen av Biblioteks-
portalen. Inbjudna att delta i portalen är
BIBSAMs konsortiebibliotek, dvs. de cirka
55 bibliotek som deltar i något centralt
avtal. Folkbiblioteken står än så länge ut-
anför. Två huvudfunktioner kommer att
finnas i portalen: en portal för samsökning
i flera resurser samt en länkserver för dy-
namisk vidarelänkning till fulltext eller
fjärrlån. Innehållet i portalen är tänkt att
bestå av köpta resurser (centrala och lokala
avtal), fria resurser som t.ex. biblioteks-
kataloger, databaser, ämnesportaler. Bib-
lioteken ska lokalt kunna bestämma vilka
extra resurser de vill ha med i sin meny.
Målgruppen för portalen är studenter,
doktorander samt de 55 biblioteken och
2005 kommer att bli en testperiod. Offi-
ciell invigning av portalen beräknas bli i
augusti 2005.

SESIM-portalen

En portal som redan finns tillgänglig för
folkbiblioteken är SESIM-portalen. SESIM
är en del av SIM-projektet i södra Sverige
och Jens Nihlén från Länsbibliotek Skåne
gav oss en demonstration. SESIM har sam-
sökning i ett antal resurser och också
länkserver till fulltext. Länkservern är dock
tillgänglig endast för SIM-biblioteken. An-
nars går det bra att logga in som gäst i SESIM
och prova på samsökningsfunktionerna.

VIB – Internationella bibliotekets portal

Även Internationella biblioteket arbetar
med att utveckla en portal med resurser
som rör litteratur, musik och film på olika
språk. Anna Gustafsson Chen välkomna-
de alla att gå in och titta på demosajten
som ligger ute på Internet.

ScieCom – Svenskt Resurscentrun för veten-

skaplig information

De elektroniska vetenskapliga tidskrifter-
na har kommit att ta en allt större del av
universitetens och högskolornas medie-
budget och man börjar alltmer tala om
nödvändigheten av att hitta nya modeller
för vetenskaplig publicering. Ingegerd Ra-
bow, som är projektledare för Svenskt Re-
surscentrum för vetenskaplig information
(ScieCom), talade i 45 fullmatade minuter
om dagsläget och om hur forskare och bib-
liotekarier världen över har börjat arbeta
med nya publiceringsstrategier för att göra
forskningen fritt tillgänglig. Hon beskrev
framväxten av det nya sättet att publicera
vetenskapliga artiklar, genom s.k. ”Open
Access”, och betonade vikten av att arti-
kelförfattarna behåller upphovsrätten till
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sina egna artiklar. ScieCom är ett samar-
betsprojekt mellan svenska universitets-
och högskolebibliotek och BIBSAM.

ICE – Informationscentrum för entreprenör-

skap

En specialsamling som kanske inte så
många känner till finns i biblioteket på
Högskolan i Jönköping. Samlingen består
av 26.000 volymer på sexton olika språk i
ämnet entreprenörskap och enligt biblio-
tekarie Thomas Mattsson är samlingen
den största i sitt slag i världen. Kärnom-
rådena är alla aspekter som gäller småfö-
retagande: företagshistoria, biografier, eko-
nomisk historia, ekonomisk geografi, fö-
retagsekonomi, nationalekonomi men ock-
så pedagogik, psykologi, sociologi, stats-
vetenskap och teknikhistoria. Samlingen
är katalogiserad i LIBRIS och 65 % av lit-
teraturen finns inte på något annat svenskt
bibliotek. Förutom själva bokbeståndet
har man också byggt upp en artikeldata-
bas med 40.000 referenser. Artikeldataba-
sen är integrerad med bibliotekets katalog
”Julia”.

Britt Löfdahl
Länsbiblioteket

forts. Portaler och statistik

 . Mer information

Svensk Biblioteksförening:

www.biblioteksforeningen.org
SESIM-portalen:

www.sesim.nu
VIB – Internationella bibliotekets portal:

www.interbib.se
ScieCom – Svenskt Resurscentrum för

vetenskaplig information:

www.sciecom.org
ICE – Informationscentrum för

entreprenörskap:

www.bibl.hj.se/ice

Inom rubriken Document Delivery in
Transition rymdes många intressanta fö-
redrag om samarbete inom fjärrlån och do-
kumentleveranser, elektroniska tidskrifter
och nya distributionsformer av fjärrlån.
   En internationell utblick gav Scott Mack-
enzie från  Simon Fraser Universitetet i
Kanada med sitt föredrag Unmediated ILL:
Why and How? Det handlar om fjärrlåne-
samarbete inom några kanadensiska uni-
versitetsbibliotek som bygger på en gemen-
sam biblioteksportal. För att underlätta för
låntagare att själva beställa material togs
ett program som heter Godot fram, och
som söker såväl i bibliotekens tryckta som
elektroniska  bestånd och skapar fjärrlåne-
beställningar.

Databaser möjliggör distansarbete

1996 påbörjades på Island ett projekt, som
administrerades av specialbibliotek och
Nuli universitetsbiblioteket. Projektet skul-
le ge alla islänningar tillgång till databaser
och e-tidskrifter via internet. Britannica
online var den första databasen som en hel
nation fick tillgång till. Företag och forsk-
nings- och vetenskapsindustrin blev intres-
serade eftersom tillgången till databaserna
gav stora möjligheter att arbeta hemifrån
och de bidrar nu till finansieringen. Islän-
ningarna har nu tillgång till nästan 10.000
e-tidskrifter och som ett resultat har arti-
kelbeställningarna sjunkit med nästan en
tredjedel, medan utlån och fjärrlån av böck-
er ökat.

NVBFs 6th Nordic Ill Conference
”Document Delivery in Transition”

”The seamless library” växer fram

Inom Norskt Digitalt Bibliotek pågår sedan
2002 Project Joint Library Card i Norge.
Huvudmålet är att ta fram ett gemensamt
lånekort. Det bygger på en nationell data-
bas, ett låneregister för alla låntagare. Många
har flera lånekort och man vill bl.a. under-
lätta för låntagare att låna material och för-
bereda en bas för nya bibliotekstjänster utan
hinder, ”The seamless library”. Det hela be-
räknas vara klart i aug.-sept. 2005.
   På biblioteksbloggen kan man hitta län-
kar till annat som togs upp på konferensen,
bl.a. en checklista för effektivare fjärrlån
sammanställd av NBVF.

Leena Wathén
Lånecentralen

Länsbiblioteket

Den 6:e Nordiska fjärrlånekonferensen hölls i år i ett varmt och

höstlikt Trondheim i månadsskiftet september-oktober. Konferensen

arrangeras av NVBF Nordiska vetenskapliga föreningars förbund och

de nordiska länderna turas om att arrangera vartannat år.

 . Mer information

GODOT:

godot.sfu.ca/godot/
Hvar.is?:

www.hvar.is
Norsk Digitalt bibliotek:

www.norskdigitaltbibliotek.no/
Biblioteksbloggen:

www.biblioteksbloggen.se



6    6    6    6    6      LÄNSNYTT NR 5 • 2004

”Har du en bra bok?” Det är en fråga som
väcker blandande känslor ute i informa-
tionsdiskarna. För en del bibliotekarier är
detta något av en favoritfråga, andra kan
tycka att den känns väldigt svår att besva-
ra. Helt klart är i alla fall att arbetet med
metodutveckling kring just skönlitteratur
inte varit högprioriterat på biblioteken de
senaste åren. Något som de samverkande
länsbiblioteken och Nobelbiblioteket nu
vill ändra på.
   MUSA är en kvalificerad metodutveck-
lingskurs, som sträcker sig över två termi-

Hur arbetar vi med skönlitteratur på biblioteken idag? Vad kan vi göra för att
förbättra och utveckla metoderna? Läns- och regionbiblioteken i Stockholm,
Västra Götaland och Skåne, i samarbete med Svenska Akademiens
Nobelbibliotek, startar nu en metodutvecklingskurs kring skönlitteratur.

ner. Tanken är att kursen ska bidra till att
stärka och inspirera utbildade bibliotek-
arier i deras arbete med skönlitteratur.
   Bland föreläsarna finns många intressan-
ta namn, bland andra Ingrid Elam, Immi
Lundin, och norska Jofrid Karner Smidt,
som forskat kring bibliotekarier och de-
ras läsning av skönlitteratur.
   Kulturrådet har bidragit med 100.000
kronor till MUSA. Sammanlagt blir det sex
helgsammankomster, fyra på Biskops Ar-
nös folkhögskola, och två i Stockholm.
Första träffen blir den 4-5 februari, se-

dan följer en träff i mars och en i april. Till
hösten blir det ytterligare tre helgträffar.
Kursledare är Ingmar Lemhagen på Bi-
skops Arnös folkhögskola.  Mellan kurs-
tillfällena kommer deltagarna också att
arbeta med olika uppgifter på det egna bib-
lioteket. Tanken är att MUSA-projektet
senare ska fortsätta i Skåne och Västra Gö-
taland.
   Några av de ämnen som kommer att tas
upp är: Förmedlarrollen – Läsecirklar,
boksamtal, bokpresentationer, Planering
av det skönlitterära beståndet på biblio-
tek, Konstnärlig kvalitet och värdering av
litteratur, Strategier och utvecklingsplaner
för arbetet med skönlitteraturen.
   På www.musa.se finns mera information
och anmälningsblankett.

Att arbeta med mediebeståndet är ju något
som vi inom biblioteksvärlden alltid gjort.
Inköp, hantering och gallring är en del av
stommen i vårt arbete, ibland så självklart
att man knappt tänker på det. Mycket av
arbetet sitter i ryggmärgen, och ofta ”vet”
man intuitivt vad som fungerar på det egna
biblioteket. Först på senare år har det bli-
vit vanligare att gå mera systematiskt till
väga, att räkna utnyttjandegrad och ana-
lysera resultat.
   I Stockholms län är det flera bibliotek som
arbetar med medieplanering just nu, några
tänker börja, och ett fåtal har fått färdigt

Medieplanering – utbildning i vår
sina första planer, t.ex. Sigtuna och Norr-
tälje.
   Under våren kommer länsbiblioteket att
genomföra en kurs i att arbeta med medie-
planering. Det blir tre kursdagar med före-
läsningar och diskussioner, och praktiskt
arbete på det egna biblioteket. Olika
medietyper, allt från böcker till databaser,
utnyttjandegrad, varför medieplan, hur
börjar, slutar och uppdaterar man en plan,
är några exempel på ämnen som kommer
att avhandlas. Föreläsare på kursen blir
bibliotekspersonal som arbetat med planer,
eller är specialister inom olika områden.

Kursen inleds av Christer Klingberg, stads-
bibliotekarie i Örebro och en av författar-
na till boken ”Strategisk medieplanering för
folkbibliotek”. Boken finns nu i nytryck och
kan beställas från förlaget Janus.
   Kursen är preliminärt fastställd till den 18
februari, 16 mars och 7 april. Kurspro-
gram, snart färdigt, kommer att e-postas
ut till varje kommun, och läggas ut på läns-
bibliotekets kalendarium.

Maria Kimberg
Konsulent med inriktning mot mediefrågor

Länsbiblioteket

Nu startar
MUSA - MetodUtveckling i Skönlitterärt Arbete

Har du enbra bok?
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Verksamheten vid Lånecentralen är helt in-
tegrerad med verksamheten vid Läns-
biblioteket i Stockholms län. Lånecentralen
finansieras av staten och riktar sig endast
till bibliotek och är i första hand en servi-
cefunktion för biblioteken i Mellansverige,
men ger även service till bibliotek i övriga
landet samt till bibliotek i utlandet.

Den Regionala biblioteksenheten med Låne-
central och Länsbibliotek kommer från den
1 januari 2005 att heta Regionbibliotek
Stockholm.

Lånecentralens övergripande uppgifter är
att låna ut böcker och förmedla kopior

Lånecentralen
Lånecentralen i Stockholm är en del av Stockholms stadsbiblioteks
organisation och ingår i den Regionala biblioteksenheten.

från Stockholms stadsbiblioteks egna sam-
lingar till andra bibliotek, lokalisera litte-
ratur och andra media som inte finns i det
egna beståndet och förmedla lån och do-
kumentleveranser från bibliotek inom och
utanför Sverige. Dessutom är man en kva-
lificerad informations- och referensresurs
för biblioteken i regionen.

Lånecentralen genomför utbildning och fort-
bildning i fjärrlåne- och mediehantering
samt referensarbete och svarar för rådgiv-
ning till enskilda bibliotek. Lånecentralen
fungerar som en regional och nationell sam-
arbetspartner när det gäller fjärrlåne- och
mediefrågor samt referensarbete.

Lånecentralerna i samverkan är ett utveck-
lingsarbete som påbörjats mellan de tre
lånecentralerna i Malmö, Stockholm och
Umeå. Under 2004 har en biblioteksblogg,
www.biblioteksbloggen.se, skapats. Under
2005 arbetar de tre lånecentralerna fram
ett virtuellt referensbibliotek. Detta beräk-
nas vara klart till Bok & bibliotek 2005.
Referensbiblioteket kommer bl.a. att vara
en resurs för landets virtuella referens-
tjänst. . Lånecentralens service

www.ssb.stockholm.se/lc

Lånecentralen har sina arbetslokaler högst upp i Asplundshuset. Här ses hela arbetsgruppen samlad: Eva Vading, Britt Löfdahl,

Marie-Louise Sturk, Leena Wathén, Lena Dalqvist, Maria Kimberg, Annika Geuken Lissenko och Lisbeth Schoultz Káplár.
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— Nu tar vi ett samlat grepp över bibliotekens

e-tjänster, säger Gunilla Gustafsson, projekt-

ledare för LIMIT-projektet. Biblioteken kan

erbjuda medborgarna betydligt mer än vad vi

gör idag. Vi ska försöka få in e-tjänsterna na-

turligt i bibliotekets vardag.

Redan nu finns det mycket offentlig infor-
mation på Internet som medborgarna kan
behöva få hjälp med att hitta fram till. Li-
kaså skulle man behöva lyfta fram alla inne-
hållsrika databaser som kan nås från bib-
liotekens hemsidor. Samtidigt ska projek-
tet se in i framtiden och erbjuda tjänster
anpassade för den framtida biblioteksbe-
sökaren, oavsett om besökaren kommer
till fots eller via en hemsida.
   Projektet, som är ett samarbete mellan
nio län i Mellansverige, beräknas löpa över
tre år och är finansierat av Kulturrådet.

LIMIT — ett projekt utan gränser
Projektet startade i mitten av oktober. Just
nu pågår arbete med att definiera arbets-
former och allmän projektplanering.
   Tidigare har projektledaren Gunilla Gus-
tafsson arbetat med projektledning inom
intranätsutveckling och kulturförändring
samt med hur företag hanterar persona-
lens kunskaper.
   – Böcker och bibliotek har alltid varit mitt
stora intresse, säger Gunilla. Därför känns
det väldigt roligt att få arbeta med biblio-
tekens virtuella satsningar. Det gör det
möjligt för oss att nå nya grupper av män-
niskor.
   Mer information om projektets inrikt-
ning och framsteg kommer löpande här i
Länsnytt.

Kerstin af Malmborg
Länsbiblioteket

Gunilla Gustafsson är projektledare

för LIMIT-projektet.

Dysleximässa

Två dagar i oktober anordnade FMLS (För-
bundet Funktionshindrade Med Läs- och
Skrivsvårigheter) en Dysleximässa. Samti-
digt firade förbundet sitt 25-årsjubileum och
medlemmar från hela Sverige hade slutit
upp. Ett digert program med seminarier och
föreläsningar erbjöds besökarna. Föreläsar-
na var forskare, pedagoger, praktiker, tek-
niker och bibliotekarier. En aktiv publik
med lärare, föräldrar, unga vuxna, anhö-
riga, tekniker m.fl. lyssnade och diskuterade
angelägna frågor kring läs- och skrivsvå-
righeter.

   Stockholms stadsbibliotek och Läns-
biblioteket i Stockholms län var förstås på
plats.  Med ett bord upplyst av biblioteks-
skylt och klätt med hustyget spred vi infor-
mation av alla krafter. Broschyrer och
litteraturlistor delades ut, DAISY- böcker
och spelare demonstrerades. Adresser byt-
tes och kontakter togs mellan olika aktörer.
En typisk fråga var: ”Vad kan jag göra för
att hjälpa mitt barn/min elev att få tillgång
till det skrivna ordet?”
   Lördag eftermiddag talade Marie Pers-
son, chef på Talboksbiblioteket, och jag

själv som är projektledare för Talboken på
väg till barn och unga, om DAISY-tekni-
ken och varför talboken behövs. En intres-
serad skara på fyrtio personer lyssnade och
ställde frågor.
   Två värdefulla dagar förflöt raskt för
personalen från Barn och ungdomsavdel-
ningen i Asplundhuset, Talboksbiblioteket
och Länsbiblioteket i Stockholms län i ett
givande arbete med att föra ut talboken till
barn och ungdomar.

Elisabeth Nilsson
Projektledare

Talboken på väg till barn och unga

Länsbiblioteket

”80 procent av orden vi
använder lär vi oss från
en skriven text.”

Vad gör den som inte kan läsa? Hur skaffar man sig ett fungerande språk?

Temat Dyslexi avhandlades på en Dysleximässa den 22-23 oktober i Sollentuna i FMLS regi.
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Efter modell från Härnösand anordnade
Norrtälje och Sollentuna bibliotek i sam-
arbete med Länsbiblioteket en konferens
med temat Tillgänglighet - till vad, för vem,
hur då?
   Cirka 50 personer hade samlats på Cam-
pus Roslagen och dagen blev fullmatad.
När dagen var slut kändes en handlings-
plan trots allt inte så ogenomförbar. Vi fick
lära oss något om vad det innebär att vara
utvecklingsstörd, att vara synskadad och
att vara rörelsehindrad och vilken betydel-
se biblioteket kan ha för den som har ett
funktionshinder.
   Lokalernas tillgänglighet, personalens be-
mötande, tillgängliga datorer med anpas-

Tillgänglighet till vad, för vem, hur då?

”25 % av Sveriges vuxna befolkning behöver bearbetad och lättläst text för att förstå t.ex.
samhällsinformation. 7 % av dessa har stora lässvårigheter.” Eva Ekengren, Studieförbundet Vuxenskolan

Alla offentligt stödda verksamheter ska år 2010 vara tillgängliga och användbara
även för personer med funktionshinder. Under 2005 ska alla bibliotek göra en
handlingsplan för att uppnå detta mål.

sade program, användbara hemsidor; allt
detta tillsammans med bibliotekets verk-
samhet ska undersökas.
   Christina Herder från Kulturrådet visade
en mall som underlättar en sådan under-
sökning. I tur och ordning prövar man:
bemötande, information/marknadsföring,
lokaler och verksamhet. Dessa ställs mot
hinder som rör syn, hörsel, rörelse, kogni-
tion, läshandikapp och allergier. På så sätt
kan grunden till en handlingsplan läggas.
   Sollentuna och Huddinge biblioteks s.k.
Äppelhylla är bra exempel på hur man kan
göra barnbiblioteket tillgängligt för alla
barn. Hyllan innehåller analoga och digi-
tala talböcker, Bok och Band/Daisy, fack-

litteratur om olika funktionshinder, CD-
ROM-spel för funktionshindrade m.m.
Många bibliotek i länet har motsvarande
hyllor eller hörnor både på barn- och ung-
domsavdelningen och på vuxenavdelning-
en, men de kallas inte alltid Äppelhyllor.
   I arbetet med handlingsplaner kanske
länets bibliotek kan samordna både inne-
håll och symbol för dessa hyllor och hör-
nor.

Kerstin af Malmborg

Länsbiblioteket

Kerstin af Malmborg,
Länsbiblioteket,
inledde konferensen
om tillgänglighet.

Foto: Kerstin Berg

Christina Herder, Kulturrådet,
informerade om tillgänglighet
och handlingsplaner.

Eva Ekengren,
Studieförbundet
Vuxenskolan,
föreläste om
funktionshindret
utvecklingsstörning.

Kerstin Ericsson, bibliotekschef
i Norrtälje, presenterade Anita
Maddock från Synskadades
riksförening. Anita berättade
om hur det är att leva som
synskadad.

… och publiken lyssnade.
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Precis som alla andra bibliotek vill Interna-
tionella biblioteket naturligtvis använda sig
av virtuella tjänster och digitalt publicerad
information för att förbättra servicen och
kontakten med låntagarna. Men den här
sortens tjänster kan vara svårtillgängliga för
den som inte behärskar svenska. Att utan
kunskaper i svenska och kanske även utan
vana vid Internet söka i en bibliotekskata-
log på webben är nästan omöjligt, särskilt
om det egna språket inte skrivs med latin-
ska bokstäver utan måste transkriberas.
   Att även bibliotekspersonalen har behov
av stöd och  information har blivit tydligt i
de enkäter som vi på Internationella bib-
lioteket själva  har gjort. På biblioteken i
Sverige finns idag stora kunskaper om
språk och litteratur, men den behöver spri-
das till fler för att nå målgrupperna.  Det
kan också vara så att kunskap om littera-
turen från ett visst land inte sammanfaller
med språkkunskap. Folkbibliotek ute i lan-
det kan ha svårt att på egen hand svara
upp mot de krav som ställs på kunskap
om och utbud av internationell litteratur.
Dessutom är invandrargrupperna ofta rör-
liga och kan komma eller försvinna från
orten. Detta kan göra att personalen inte
känner sig motiverad att fördjupa kunska-
perna om ett visst språk eller om det lan-
dets litteratur.
   Men saker och ting förändras. Utveck-
lingen inom kommunikations- och infor-
mationsteknologin har lett till att det idag
är betydligt enklare att publicera sig och

Internationellabiblioteket.se

kommunicera digitalt med icke-latinska
teckensystem än för bara fem år sedan. Det
har blivit mycket  lättare för individer och
organisationer att nyttja de möjligheter
som Internet och elektronisk kommunika-
tion erbjuder, oavsett språk. Detta är efter-
längtat och nödvändigt, speciellt för en
enhet som Internationella biblioteket som
vänder sig till en geografiskt och språkligt
spridd målgrupp.

Nätresurser på olika språk

På Internationella biblioteket har vi länge
funderat på hur vi bäst skulle kunna an-
vända oss av Internet för att erbjuda god
service till låntagare och biblioteksperso-
nal. År 2000 började vi tillsammans med
projektet Ordbron att planera för att kun-
na samla länkar till nätresurser på olika
språk till IB:s hemsida. Under arbetet med
en förstudie för projektet kom idén att ut-
vecklas betydligt: Istället för en bra men
konventionell länksamling började vi nu
se över möjligheterna att bygga upp en helt
egen webbplats, där en enklare mångsprå-
kig bibliotekskatalog, länkar, boktips och
hjälpmedel för mångspråkig biblioteks-
verksamhet kunde samlas. Med stöd från
Kulturrådet har vi nu börjat förverkliga
våra idéer, och från och med i mars nästa
år kommer den nya webbplatsen att vara
offentlig för allmänheten. För oss som ar-
betar på biblioteken kommer den dock att
vara i funktion redan från och med mitten
av november i år.

Internationella biblioteket, IB, har ett nationellt, ett regionalt och ett

kommunalt uppdrag att förmedla böcker och andra media på utländska

språk. IB ska också vara en resurs för landets bibliotek när det gäller

rådgivning och utbildning på området. Det är ett stort uppdrag som är

förenat med många olika svårigheter, både när det gäller information till

bibliotekspersonal runtom i landet och direkt till låntagarna.
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En webbplats på sex språk

Den nya webbplatsen – interbib.se eller
internationellabiblioteket.se – har sex hu-
vudspråk: arabiska, kinesiska, persiska,
ryska, spanska och svenska. Svenskan är
förstås grunden för webbplatsen eftersom
den är gemensam för bibliotekspersona-
len. De övriga fem språken har valts där-
för att de dels är de fem ”största” språken
på Internationella biblioteket (de språk vi
har flest utlån på), dels för att fyra av dem
använder sig av andra alfabet. En tredje
anledning är att IB har egen kompetens
för att hantera dessa språk och inte behö-
ver söka hjälp utifrån för att arbeta med
webbplatsen.
   De största avdelningarna på webbplat-
sen har rubrikerna Böcker, Tidningar &
tidskrifter, Länkar, Så fungerar biblioteket
och För personal. Bokavdelningen består
av ett slags förenklad webbkatalog där
varje inlagd bok har en post både på svens-
ka och på originalspråket. Detta gör det
möjligt för låntagare och personal att titta
på böcker och göra beställningar tillsam-
mans genom att enkelt växla mellan de oli-
ka språken. Många av posterna i katalo-
gen har dessutom en beskrivning av inne-
hållet, ibland även med länkar till recensi-
oner eller särskilda hemsidor med anknyt-
ning till boken. Genom att klicka sig fram
bland böckerna och läsa beskrivningarna
kan man uppleva något av den känsla man
får när man som låntagare vandrar runt i
biblioteket och letar i hyllorna.
   Man kan söka på en specifik titel eller
författare. Med den avancerade sökning-
en kan man även leta efter böcker ordnade
efter språk och genre. Så kan man t.ex.
hitta alla thrillers på kinesiska som finns
inlagda i katalogen. Man kan även få fram
listor på nyinköpta böcker, något som bru-
kar vara mycket efterfrågat både av lånta-
gare och personal runt om i landet. När

man har hittat en intressant bok, kan man
kontrollera om boken finns inne på Inter-
nationella biblioteket, eller om den finns
på något annat bibliotek i landet. På bok-
avdelningen finns också möjlighet att ska-
pa och titta på tipslistor där personal eller
låntagare har samlat böcker på olika te-
man.
   På länkavdelningen har vi samlat länkar
inom ett trettiotal olika kategorier, alltifrån
”Arbete” och ”Barnlitteratur” till ”Utbild-
ning” och ”Översättningstjänster”. Län-
karna går att sortera efter kategori och
språk, men går också att lista i sin helhet.

För personal

Under rubriken ”För personal” har vi
samlat information och artiklar om fler-
språkighet, inköp, förändringsarbete, sta-
tistik och annat. Här finns även skyltmate-
rial på olika språk, knubbtexter, biblioteks-
ordlistor och andra praktiska hjälpmedel.
Dessutom kommer webbplatsen att inne-
hålla ett diskussionsforum där personal
kan dela erfarenheter och ställa frågor till
varandra. Även formulär för och informa-

tion om depositionsbeställningar och en-
staka lån från IB:s lånecentral kommer att
finnas tillgängligt under denna rubrik. Vis-
sa av delarna under ”För personal” kom-
mer endast att vara tillgängliga för den som
har registrerat sig som användare på webb-
platsen.
   Gå gärna in och titta på webbplatsen! Idag
når du den lättast på adress www.interbib.se.
Registrera dig och ditt bibliotek som använ-
dare och uppge gärna vilket eller vilka språk
som du är särskilt intresserad av eller be-
härskar. På så sätt hjälper du oss att samla
in information om vilken språk- och littera-
turkompetens som finns på biblioteken ute
i landet, kompetens som kanske kan sam-
ordnas för att komma till nytta i andra sam-
manhang. Vi vill dessutom gärna ha dina
synpunkter på sånt som kan förändras och
förbättras. Det är för din och dina låntaga-
res skull som webbplatsen finns till och vi
behöver din hjälp för att göra den så bra
som möjligt!

Anna Gustafsson Chen
Internationella biblioteket

VIB-gruppen: Elisabet Risberg, Elena Martos,
Svante Henckel, Setti Benzohra, Camilla
Funestad och Anna Gustafsson Chen.
Saknas: Daniel Andersson och Reza
Sharifzadeh-Khoi.
                                                     Foto: Johanna Hellström

internationellabiblioteket.se .

www.interbib.se
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En kulen oktoberkväll — som förresten var en

torsdag — stängde det av trycksvärta rätt

murriga tidningsrummet redan klockan

19.00. De för dagen vänliga tidningsläsarna

makade på sig för den mycket annorlunda

kväll som just skulle ta sin början. Samtidigt

startade nämligen den öppna nonstop-vis-

ningen av filmen om Filmstaden i läsrummet

vägg i vägg. Mer skulle det också bli, allt ef-

tersom. 

   Knappt 30 minuter senare var inte bara
tidningsrummet, utan hela biblioteket stäm-
ningsfullt upplyst av värmeljus och kande-
labrar. Strax anlände skaror av finklädda
och uppsluppna låntagare och biblioteks-
folk som ville äta matig macka och köpa
kvällens första glas vin. När väl överras-
kande tekniska problem (!) var lösta, för-
stärktes stämningen av 30-40-50-talsmu-
sik som flödade ur högtalarna från musik-
avdelningen, där stenkake-DJ Charlie
Klingström slagit rot för kvällen. 

Solna stadsbibliotek i lågor

Nostalgitripp

Gamla motorcyklar, cyklar, cykelställ och
plåtskyltar lockade många förvånade be-
sökare in i utställningslokalen Vingen, re-
dan innan resten av biblioteket stängde
20.00. Längre in i utställningen möttes
besökaren av gamla ”spiskroksskrid-
skor” av olika snitt, självspelande mu-
sikmaskiner, tidiga tvättmaskiner och
dammsugare, leksaker, rakkoppar och

mycket annat. Något senare kunde samla-
ren själv, Stefan Gråfors, från första trap-
pans 6:e trappsteg, berätta om sin passion
för den stora publiken. En något mindre,
men synnerligen intresserad, skara följde
honom sedan tätt i hälarna, då han snart
också personligen visade ”En nostalgitripp
kring förra seklet”, den för Solnabibliote-
ket handplockade utställningen ur hans
stora samlingar.  
   I trappan mellan plan 1 och plan 2 väl-
komnades så Hans Söderberg vid 21-tiden.
Det här visade biblioteket ur ett annat fy-
siskt perspektiv än det vanliga. 30 minuter
ville inte riktigt räcka till för den engagera-
de författaren. Programpunkten uppskat-
tades stort av den lokala publiken och
många gick glada vidare, med ett dedicerat
exemplar av ”Herkules i Hagalund” i han-
den.  
   Fram till sista programpunkten rörde sig
folk mellan de olika aktiviteterna. Den 57
min. långa dokumentären, om Filmstadens
fascinerande 80-åriga historia, hade hela
kvällen en publik, man gick runt i utställ-
ningen, pratade lite med stenkake-DJ:en,
njöt av musiken, åhörde författaren en
trappa upp eller tog ett glas till i baren.  

Al Fakir förtrollade

När darboukatrumman ljöd från plan 2
lystrade alla till. Nu rörde sig samtliga i
samma riktning, uppåt längs de ljuskläd-
da trapporna. Nu var klockan närmare
22.00. Av den äldre och långväga publi-
ken hade några kroknat och gått hem. Men
det stora flertalet var förväntansfullt kvar
för att ta del av kvällens sista märkliga pro-
grampunkt: en mix av svensk och arabisk

En sprakande kulturkväll

Foto: Rickard Oxfält

Foto: Rickard Oxfält

Stefan Gråfors, passionerad samlare av
gamla saker, visade sin utställning.

”Stenkake-DJ” Charlie Klingström underhöll
publiken med musik av äldre årgångar.
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De flesta skolbiblioteken i Sollentunas sko-
lor ser nog ut som i många andra kommu-
ner – ett rum med många gamla och några
nya böcker i bristfällig ordning och en lä-
rare med någon timme i veckan att ägna
verksamheten.

Folkbibliotekets chef Kjell Schröder och jag
sökte upp några intresserade rektorer för
att se om vi kunde åstadkomma en föränd-
ring tillsammans. Vi bearbetade rektorer-
nas kollegor i kommunen under ett par års
tid, och erbjöd dem sedan att delta i ett
projekt med syfte att utveckla skolbibliote-
ken. Vår tanke var att anställa en skolbib-
liotekskonsulent som under tre års tid skul-
le arbeta med detta.

Till slut var det sex skolor som ville gå med
i projektet. Då vi insåg att det skulle bli
dyrt för de skolorna att dela på en heltids-
tjänst, beslöt vi att göra det till en halvtids-
tjänst i stället och jag tog på mig uppdra-
get.

Den 1 januari 2004 satte jag igång. Till en
början har jag ägnat mig en hel del åt gall-
ring, behoven var enorma! Men jag anord-
nade också ett studiebesök på Gransäter-
skolan i Bålsta och deltog i anordnandet
av en studiedag om DAISY.

Den närmaste tiden kommer jag att hjälpa
några av biblioteken med att skaffa dator-
system, göra översyn av bestånden samt
föreslå medier till inköp. Jag har också or-
ganiserat en läsecirkelkampanj som alla
skolorna snart sätter igång.

Skolbiblioteksprojekt
i Sollentuna

En av skolorna hål-
ler på med utbygg-
nad och har i sam-
band med detta
också fått ett nytt
skolbibliotek. Där
arbetar vi nu med
att rekrytera en
fackutbildad skol-
bibliotekarie.

Så småningom börjar det stora arbetet med
att göra skolbiblioteket till skolans peda-
gogiska centrum, och förhoppningsvis
kommer fler skolor att följa dessa sex
skolors goda exempel och satsa på skol-
biblioteken!

Hör av er om ni vill veta mer!

Pia Borrman
Chef för barn- och ungdomsavdelningen

Sollentuna bibliotek

pibor_s@bibl.sollentuna.se

folkmusik med syskontrion Al Fakir. I
Kylbergsrummet, nu enastående vackert
dekorerat med ljus i den öppna spisen, fick
vi uppleva kvällens höjdpunkt. Vi lyssna-
de andäktigt, skrattade och sjöng med om
vart annat, helt förtrollade av de tre ung-
domarnas charm och professionalism. Att
musik bygger broar mellan kulturer gav
Al Fakir ett storstilat prov på!  
   En timme innan midnatt, gick våra besö-
kare glada och nöjda hem. Det gjorde ock-
så personalen, som tyckte det var under-
bart att få visa upp sin arbetsplats, ”det
kära biblioteket” från dess vackraste sida.
Vi var många som redan började planera
för nästa års kulturkväll, som om möjligt
blir ännu mer strålande, hemlighetsfull och
fantastisk. Du kan kolla själv ifall det stäm-
mer om du kommer nästa år! Välkom-
men! 

Marie Holmqvist och Monica Waleij 

Solna stadsbibliotek

forts. Solna stadsbibliotek i lågor

Foto: Hans Rådahl

Gruppen Al-Fakir, en härlig mix av
svensk och arabisk folkmusik, blev
kvällens höjdpunkt.
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www.biblioteksbloggen.se

– Vi är oerhört glada över att kunna erbju-
da invånarna biblioteksservice 24 timmar
om dygnet. Nu når vi alla som har svårt att
komma till biblioteket under ordinarie
öppettider, säger bibliotekschef Gunnel De
Geer Tolstoy.
   Bokomaten rymmer cirka 800 böcker
och man kan välja mellan bland annat skön-
litteratur, fackböcker och barn- och ung-
domsböcker. Fördelningen motsvarar den
utlåning som Lidingö stadsbibliotek har
för närvarande.

Världens första Bokomat
har öppnat på Lidingö
Nu finns den på plats, Bokomaten, som gör det möjligt för lidingöborna att låna
böcker från biblioteket dygnet runt. Det unika konceptet med automatisk bokut-
låning ska prövas under minst ett år.

   För låntagaren är det bara att använda
sitt vanliga lånekort. Den önskade boken
söks på titel, författarnamn eller kategori.
När valet är gjort kommer boken ut ge-
nom en lucka, förpackad i en plastbox.
Lånetiden är 14 dagar och man kan låna
högst fem böcker per tillfälle. Att sedan
lämna tillbaka boken i Bokomaten är lika
enkelt. Kvitto lämnas vid både låne- och
återlämningstillfälle.
   Under projekttiden, som är beräknad till
minst ett år, är Bokomaten placerad vid
bibliotekets huvudentré i Lidingö centrum.
Men i förlängningen kan platsen vara till
exempel ett bostadsområde eller ett äldre-
boende på ön.
   Bokomaten är resultatet av ett samarbe-
te mellan Lidingö stadsbibliotek och li-
dingöföretaget Distec AB. Statens kultur-
råd, som anser att försöket är intressant,
har bidragit med 165.000 kronor.

För mer information:
Gunnel De Geer Tolstoy, bibliotekschef,
tel. 08-731 37 52.

Foto: Margareta Strinnhed

Biblioteksbloggen

Feltänkt?
Feltänkt? - Så heter en nystartad
blogg om bibliotekspedagogik.
Syftet med bloggen är att skapa ett
forum för reflektioner kring
bibliotekspedagogik, och den drivs
av Svensk Biblioteksförening,
specialgruppen för Bibliotekspeda-
gogik.
Inlagd av Kia Gumbel 16 nov.

Nye skolministern betonar vikten
av skolbibliotek
I sitt tal på Lärarförbundets
kongress betonade nye skolminis-
tern, Ibrahim Baylan, betydelsen av
läsfrämjande insatser och av att
stärka skolbiblioteken.
Inlagd av Krister Hansson 12 nov.

Distributionsstödet debatteras
Distributionsstödet och de s.k.
kulturrådsböckerna diskuteras i
senaste numret av Regionbibliotek
Västra Götalands publikation
Framsidan, nr 2 2004. Företrädare
för biblioteken, författarna och
Kulturrådet intervjuas.
Materialet kan laddas ned som pdf-
fil Regionbibliotek Västra Götaland
Inlagd av Madelein Enström 8 nov.

Botkyrka och Sig-

tuna arbetar med
KULDAs metod-
handbok.
Allt arbete med

databaser i informationsdiskar och på per-
sonalmöten ska dokumenteras. Vid ett
upptaktsmöte förra månaden har varje me-

todbibliotek i Mellansverige (LIM) preci-
serat hur man i praktiken ska försöka
åstadkomma bättre kunskap om och mer
utnyttjande av databaserna..
   Vi följer utvecklingen i Länsnytt. Efter 6
månader presenteras resultaten vid konfe-
renser i respektive län.

Lisbeth Schoultz Káplár

Länsbiblioteket

Metodbibliotek
Länsbibliotekets engagerade
bibliotekskonsulent Marie

Gustavsson slutar vid årsskiftet
för att bli chef för Kungsholmens enhet
inom Stockholms stadsbibliotek.
   Tack för din strålande insats och
lycka till i ledarfunktionen.

Krister Hansson

Tack Marie!
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Bot mot julstress

Läs berättelsen Granen av Tove Jansson.
(Finns också inläst av Birgitta Ulfsson).
Den ingår i samlingen Det osynliga barnet.
Du blir garanterat botad.
Kerstin af Malmborg

Första hjälpen – fira jul med rätt standard

Julhandboken

Utg. av SIS Förlag AB /Sv Standardise-
ringen i Sverige

Standardkommittén för julfirande har gett
ut en praktisk bok att luta sig mot så här i
jultider.
    Handboken ger svar och ledning vad gäl-
ler de flesta frågor som dyker upp när ju-
len närmar sig. Ett ljus sprider sig i decem-
bermörkret – här finns svaren. Osäkerhe-
ten läggs åt sidan, i trygg förvissning, led-
sagad av ett fridfullt sinne kan man möta
helgen. Inga fel har begåtts vad gäller jul-
granens kvalitetsfordringar (minst 7 barr/
cm2, grenar åt minst ett håll samt tre gre-
nar per m), fallprovning av pepparkaks-
huset har skett enligt anvisning och julkor-
ten med den internationella julhälsningen
Bon Joul har lagts på röda lådan.
   Kort och gott – Julhandboken ger dig
allt du behöver veta för att fira en god och
riktig jul!
    Rekommenderas varmt!
Lisbeth Schoultz Káplár tipsade.

Länsnytt ringer upp…

– Du har en vision om att framtidens undervisning vid
universitet och högskolor kommer att ledas av arbets-
lag där bibliotekarier har sin givna plats. Hur då?

– Ett arbetslag kan bestå av två lärare, en bibliotekarie
och en IT-tekniker. Den nätbaserade distansundervis-
ningen innebär att läraren inte är ensam ansvarig för sin
kurs. Flexibiliteten kräver ett lagarbete och en långsik-
tigare planering av informationsförsörjning till kursen.
Distansundervisningen visar vägen till ett nytt sätt att
undervisa; nu gäller handledning och guidning. Så små-
ningom kommer detta att bli naturligt på alla utbild-
ningsnivåer.

 . Mer information

BIBSAM

Sveriges nationalbibliotek, Kungliga biblio-
teket, har en avdelning för nationell samord-
ning och utveckling, BIBSAM.
   Huvuduppgiften är att förbättra och ef-
fektivisera informationsförsörjningen till
högre utbildning och forskning. BIBSAM
lämnar t.ex. ekonomiskt stöd till utvecklings-
projekt, sluter centrala licensavtal för data-
baser och liknande, uppmuntrar samverkan
mellan forskningsbibliotek, folkbibliotek,
arkiv och museer, samlar in statistik mm.
Avdelningen utvecklar också ett nätverk av
s.k. Ansvarsbibliotek, där ett antal forsk-
ningsbibliotek ansvarar nationellt för infor-
mationsförsörjningen till högre utbildning
och forskning inom olika ämnesområden.
Eftersom gränser mellan olika länder bety-
der mindre och mindre i biblioteks- och in-
formationssammanhang blir BIBSAM mer
och mer internationellt.

Nätuniversitetet

35 universitet och högskolor i
Sverige har gått samman i ett
universitet för distansstudier
på nätet. Man studerar på en
mötesplats oberoende av tid
och rum. Man kan bland cirka
2.500 kurser t.ex. välja att läsa
juridik, språk, teknik, beteen-
devetenskap, konstämnen. För
en del kurser gäller enbart stu-
dier på distans, andra kurser
kräver att man åker till studie-
orten ett par gånger per ter-
min. Ofta pluggar man på ett
bibliotek eller lärcentrum och
till sin hjälp har man studieväg-
ledare och den virtuella tjäns-
ten en jourhavande bibliote-
karie som har öppet på kväl-

lar och helger.

Foto: Håkan Nordström

… Mats Ericson, generaldirektör för Myndigheten för Sveriges

Nätuniversitet och ordförande i BIBSAM
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Hur ser du på samverkan mellan folkbiblioteken och
högskolebiblioteken?
(Förslag om tillägg i bibliotekslagen).

– Jag är mycket positiv till förslaget och ser med
spänning fram emot hur det kan konkretiseras.
BIBSAM och Kulturrådet har ju redan nu i sitt
uppdrag att främja samverkan mellan de olika
typerna av bibliotek. Det handlar mycket om
pengarna förstås; det borde i framtiden kunna bli
lättare att få fram medel till samverkansprojekt.
Nu har vi dessutom gemensam minister!

Vad tänker du om högskolebibliotekens uppgift gentemot
medborgarna i samhället?

– Högskole- och universitetsbiblioteken kan gärna
marknadsföra sig bättre som en resurs för alla,
gärna genom samarbetsprojekt med
folkbiblioteken. Högskolor och universitet borde
vara mer medvetna om att de har bibliotek som är
öppna för alla medborgare och som länge utfört
”en tredje uppgift”.

Har du sett Norrmötets förslag till vilka mål biblioteken kan
ha för att ge informationskompetens på olika nivåer i
lärandet?

– Ja jag har sett det och blivit imponerad!
Målbeskrivningarna är kloka och välformulerade
och jag tänker använda dem i mitt arbete. Vi jobbar

ju mycket med användarutbildning, det är helt
enkelt nödvändigt att studenterna lär sig sökteknik.
När de kommer ut i arbetslivet finns vanligtvis ingen
som kan eller har tid att visa vägen till den
information de söker.

Har du några nyckelord till skolbiblioteken i länet?
– Era elever blir våra studenter. Låt oss samarbeta!
Vi behöver veta mera om skolbiblioteken, var finns
de, hur ser de ut idag, vad förväntar sig lärare och
elever av dem, hur reglerade är de? Temat på nästa
Södermöte blir just skolbibliotek.

Nyckelord till din personal?
– Njut av vårt nya bibliotek!

Vilken bok läste du senast?
– Näckrosträdet av Elsie Johansson och Idéer och
autonomi i universitetsvärlden av Håkan
Gunneriusson (om Södertörns högskola).

_________________________________
Ställde frågorna gjorde
Kerstin af Malmborg
Länsbiblioteket

Foto: Anna-Lena Ahlström

Sex
frågor

till Louise Brunes
chef för det nya biblioteket vid Södertörns högskola


