
TALTIDNINGAR OCH TILLGÄNGLIGA 

MEDIER PÅ BIBLIOTEKEN I 

VÄRMLAND



• Varför startade vi det här projektet?

• Hur har vi arbetat?

• Vad har vi kommit fram till?



Varför?
MTM ska ge personer tillgång till de medier de behöver på 

det sätt som passar dem oavsett läsförmåga eller 

funktionsnedsättning. 



Varför?

6%



Utveckla samarbeten
• Svenska talboksmodellen

• ”Myndigheten har till uppgift att i samverkan med bibliotek 

och skolor i landet arbeta…”



Hittar våra nya medier till våra 

målgrupper?

Digitalisering skapar nya möjligheter och nya medier.



Taltidningar
• Folkbiblioteken har ett väl utbyggt nätverk bland 

föreningar V/O institutioner och andra aktörer som når 

äldre. 

• 27% av Sveriges befolkning är aktiva låntagare.

• Folkbiblioteken förmedlar idag dagstidningar och tar ett 

stort ansvar för flerspråkiga dagstidningar.

• Taltidningar på folkbibliotek. Hur kan vi arbeta med dem?



Syfte

• Att öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga 

medier inklusive taltidningar hos personalen på 

folkbiblioteken.

• Att utarbeta metoder för att arbeta med taltidningar på 

Värmlands folkbibliotek.





Syfte forts.

• Arbetet och erfarenheterna i projektet bidrar till utveckling 

av folkbiblioteken i Värmland.

• Erfarenheterna efter genomfört projekt ska 

sammanställas och andra folkbibliotek i Sverige ska 

kunna ta del av dessa.



Mål 

• Att bibliotekspersonalen ska få ökad kunskap om 

taltidningar och tillgängliga medier, bland annat genom att 

utveckla samarbetet på lokal nivå mellan aktörer som kan 

ha anknytning till tillgängliga medier. 





Hur har vi jobbat?

• Internt:

• Bibliotekspersonalen har fått utbildning och uppföljande besök

• Flera träffar och inspirationsdagar under året

• Biblioteken har skaffat prenumerationer/spelare

Dessa står i biblioteken tillsammans med surfplattor som har               

Legimus installerat 

• De har fått informationsmaterial i form av broschyrer och roll-ups





• Utåtriktat arbete:

• Omvärldsorientering, diskussion om vilka de behöver nå

• Målgrupp? 

• Brukarna samt anhöriga

• Personal som jobbar med äldre/handikappade

• Föreningar/organisationer

• Närvaro på mässor, äldredagar etc. 






