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• Nå nära 1500 inköpare på bibliotek

• Ett av de viktigaste inköpsverktygen på biblioteken

• Bli synlig i en trycksak som läses med omsorg av 
några av Sveriges tyngsta bokinköpare

• Nå inköpare på majoritet av alla kommunala bibliotek

• Låt ditt budskap synas där nära 3000 personer  
arbetar med bokinköp varje vecka

• Kommunicera direkt med de som köper in böcker  
till flera av Sveriges största bibliotek

• Kommunicera till inköpare på skolbibliotek, företag,  
myndigheter och majoriteten av alla kommunala bibliotek 

• Inköpare med stora budgetar tar del av ert budskap där 
de fattar inköpsbeslut

• Nå tusentals besökare på en av Sveriges viktigaste sajter 
för inköp av media

• Nå 90 procent av alla kommunala bibliotek 
och deras inköpare

• Skapa uppmärksamhet för din bok tidigt i 
beslutsprocessen

• Vår kundtidning Pronto når 100 procent av 
landets folkbibliotek.

• Lyft fram specifika titlar som passar för aktuella 
temanummer.

BTJ:s nyhetsbrev för abonnenter på  
BTJ-häftet och inköpsvägledningen

Annonser i vårt nyhets-
brev är en tilläggs-
tjänst och går endast 
att köpa i samband 
med annonsering i 
BTJ-häftet eller butiken.
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Läsning är en superkraft

I början av förrförra århundradet kunde bara en av fem läsa på vår jord. Då 
gick förmodligen de allra flesta med läs- och skrivsvårigheter obemärkta 
förbi. De behövde inte kunna läsa i en samtid där informationsdistributionen 
i stora delar var muntlig.

Idag kan nio av tio läsa, i Sverige är läs- och skrivkunnighet en förutsättning 
i många situationer. Där hamnar de som har dyslexi eller andra läs- och 
skrivsvårigheter i kläm.

Det här numret av Pronto handlar om de som har svårare att ta del av  
bibliotekens utbud. De riskerar ett utanförskap i gapet mellan den generella 
nyttan av att så många som möjligt ska ha förmågan att ta del av textinnehåll 
och de specifika behoven hos personer som har svårt att avkoda det skrivna 
språket.

Målkonflikten syns bland annat i Skolverkets beslut om att inte tillåta  
uppläsning av texter under de nationella proven som mäter läskunnighet. 
Den syns också i de livserfarenheter som finns med i vår tidning.

Parallellt med den exploderande läskunnigheten har teknikutvecklingen 
ångat på. Allt mer information når nu ut till mottagarna 
på sätt som påminner om de muntliga samhällena före 
industrialismen. Det är människor som pratar och visar 
i videor och ljudinspelningar. 
 
Kanske kommer våra två senaste sekel bli ihågkomna 
som de läsande århundradena – inklämda mellan en 
oral dåtid och en bild- och ljudfokuserad framtid. 

Gunnar Rensfeldt
Marknadskommunikatör

Pronto #11
2022

Ansvarig utgivare: 
Annika Ahlgren

 

För många är biblioteken 
en viktig mötesplats och 
kunskapskälla. Pronto ges ut av 
BTJ för att ge möjligheter för fler 
att upptäcka litteratur och kultur 
och öka förståelsen för BTJ:s 
utbud av produkter och tjänster. 
Med engagemang, läsfrämjande 
och läsinspirerande arbete växer 
förståelsen i samhället. Genom 
att göra kunskap och medier 
tillgängligt för fler, arbetar vi 
för ett inkluderande samhälle. 
Därför är vi stolta över att få 
stödja biblioteken genom vår 
verksamhet på BTJ och vara en 
del av framtidens bibliotek.

Så länge inget annat anges är 
texterna skrivna av medarbetare 
på BTJ.

Pronto kommer ut med två 
nummer per år. Vill du  
prenumerera? Anmäl dig på:
www.btj.se/pronto

 btjsverige

 btjsverige

 btjsverige

 company/btj

 blogg.btj.se

btj.se

Vad är egentligen dyslexi?

”Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi 
kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och 
av dålig stavning och avkodningsförmåga.

Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska kompo-
nent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots 
möjligheter till effektiv undervisning. 

Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och 
begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och 
bakgrundskunskap”

The International Dyslexia Association, 2002. (Översatt av Svenska Dyslexiföreningen)
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Danmarks dyslektiska 
deckardrottning
Det låg aldrig i korten att Sara Blædel skulle bli  
journalist, förläggare och författare. Hennes pappa 
Leif var förvisso en i Danmark välkänd journalist och 
gastronom, men intresset för idrott och svårigheterna 
för att läsa och skriva pekade i en annan riktning.

Sara Blædel. Foto: Les Kaner.
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