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Presentationsrunda/Laget runt
Externa deltagare:







Isabel Borras, Västerås stadsbibliotek. Isabel ansvarar bland annat för
tillgänglighet, talböcker, och Boken kommer.
Eleonor Grenholm, Länsbibliotek Uppsala. Elinor har arbetat med KUB-projektet i
samarbete med länen Gävleborg, Dalarna och Värmland. KUB står för
KompetensUtveckling Bibliotek.
Margareta Malm Sjöström, Leksands bibliotek. Margareta ansvarar för Boken
kommer, talböcker och lättläst. Margareta är också inblandad att i Leksand starta
upp ett integrationsprojekt där flera sektorer i kommunen ska samarbeta.
Hillevi Andreasson, Malmö stadsbibliotek. Hillevi är talboksansvarig.
Ulrika Thorbjörnsson, Halmstads stadsbibliotek. Ulrika är Barnbibliotekarie och har
ett mycket aktivt samarbete med logopeder i kommunen. Tillsammans med
logopeden så plockar de ihop material anpassat till användaren.

Deltagare från MTM:





Tobias Willstedt är ansvarig för folkbiblioteken inom MTM:s enhet
Användarservice. Är sammankallande för referensgruppen och håller i mötet.
Helena Kettner-Rudberg är enhetschef på Användarservice.
Åsa Wallström arbetar med legimus.se och appen Legimus och arbetar också på
Användarservice.
Maud Husberg arbetar med Läsombudsverksamheten på enheten
Användarservice.

Registrering av exemplarframställning och utlåning
Efter frågeställningar som uppkommer i referensgruppen reder Åsa ut frågan om varför
det är viktigt att registrering görs för både exemplarframställning och utlåning av talbok.

Vad gäller talböcker måste man föra statistik både det framställda exemplaret och utlån av
det. Utan registrering för både utlån och exemplarframställning får inte författaren sin
ersättning.
Diskussion i gruppen:
Referensgruppen ger input till MTM om vad som saknas i folkbibliotekens och MTM:s
samarbete idag




Alla vid utlåningsdisken ska kunna ta hand om nya och gamla talbokslånare
med registrering, tips på vad som är bra att läsa. Hur får vi till detta?
Demokonto för syncentraler, specialpedagoger, logopeder – detta finns idag och
kan spridas!
Fasta presentationer på MTM.se som kan användas för internutbildning på
biblioteken.





Filma MTMs studiedagar så kan man lyssna, titta på det man är intresserad av.
Bra blanda de som jobbar mot äldre och de som har barn-inriktning på
studiedagar. Bjuda in till studiedagen i god tid.
Vi fastslog också vikten av att den fysiska talboken finns kvar, eftersom det fysiska
formatet passar vissa användare.
En handbok om talböcker för biblioteken efterfrågas.

Deltagarlista
Gruppen önskar få en deltagarlista på medlemmar i referensgruppen med
kontaktuppgifter. Tobias skickar ut detta.
Gruppens syfte och arbete
Vi går igenom dokumentet ”MTM:s referensgrupp för folkbibliotek”

Webbinarier
Det saknas kunskap om registrering bland biblioteken – hur kan MTM informera dem?
MTM:s studiedagar är ett sätt att informera dem som jobbar med registrering.
Webbinarier är något som MTM testat under våren 2015 – webbsända seminarier för nya
registrerare. Arbetet med detta kommer intensifieras hösten 2015.
Film om Legimus
MTM har producerat en inspirationsfilm om appen Legimus. Filmen finns också tillgänglig
på mtm.se och på MTM:s youtubekanal. Biblioteken kan använda filmen på olika sätt. Man
kan till exempel visa den för låntagare och för bibliotekspersonal.
Filmen om Legimus tävlar under kategori myndighetsinfo på Hamburgs filmfestival.
Åsa skickar filen med filmen som kan användas av referensgruppens deltagare för att
inspirera till användning av appen Legimus.
MTM vill framöver göra fler filmer i inspirationssyfte.
Nytt om legimus.se
MTM vill arbeta mer med inspiration som exempelvis boktips på legimus.se
Det finns tankar på att starta en bokklubb för barn- och unga.
Just nu håller man på arbeta om utseendet på legimus.se och ser över informationen på
sidorna som riktas till bibliotek. MTM kommer lägga upp ”nya” legimus.se på visningssidor
så att referensgruppen kan granska sidorna med information för bibliotek. Tobias
informerar gruppen när sidorna är redo för granskning.
Åsa visar hur man kan filtrera efter språk i sina sökningar på legimus.se
MTM får flest frågor från skolbibliotek angående verksamheten med tillgängliga medier
och håller därför på med att plocka fram en handbok för skolbibliotek som kommer finnas
tillgänglig på legimus.se
MTM informerar: Projektet Talboken kommer
Tobias presenterar Talboken kommer, vilket är en framtida tjänst som är en del av MTM:s
digitala strategi. Det kommer innebära att folkbiblioteken digitalt kommer kunna
förmedla till talböcker till personer utan it-vana med läsnedsättning.

Det finns fortfarande många frågor att reda ut.
Frågor som vilket gränssnitt tjänsten kommer ha, hur lansera tjänsten, dialog med
syncentraler om leverans av spelare med mera.

Frågan om tillgången till bredband inom målgruppen är stor. I Leksand ska kommunen
ordna så att varje äldreboende får bredband berättar Margaretha.
Det är viktiga strategiska frågor som måste lösas angående Talboken kommer och det
kommer att ta lång tid innan allt är på plats.
Registerfrågor
Tobias redogör för MTM:s arbete med register. Idag finns både många inaktiva låntagare i
registret för Egen nedladdning och också många vuxna som är registrerade som att de är
under 18 (eftersom de inte själva har uppdaterat sina konton sen de passerat åldern). Det
innebär dock inget större problem för folkbiblioteken själva att låntagarna är inaktiva eller
inte har uppdaterat sina konton.
Urvalsfrågor
Tobias redogör för MTM:s urvalsprocess och möjligheten för barn och ungdomar att lämna
inläsningsförslag på legimus.se

Gruppen kommenterar: Det är oftast förmedlare som går in på barnsidorna på legimus.se.
Nu är den inte tilltalande för barn. Gruppen önskar också en app som vänder sig till barn.
Gruppen informerar om att Stockholm och Malmö bygger en barnwebb som ska kunna
användas av hela landet så småningom.

Läsombudsverksamheten
De flesta i gruppen har inte läsombud i sina arbetsuppgifter och är därför inte så insatta i
det. Ulrika från Halmstad har ett dokument med sig om läsombudsverksamheten från
ansvarig kollega i Halmstad. Svårt att hitta utbildare där.
I Leksand har de läsombud och högläsare och Maggie arbetar med det. Hon ser fram mot
integrationsprojektet där flera sektorer i kommunen ska samarbeta. Det kommer att
underlätta arbetet med bland annat läsombud.
Nästa möte

Torsdag 12 november kl. 12.00 – 16.00 (v. 46)
Sekreterare: Maud Husberg.

