
Library Services to People with Special 
Needs Section (LSN) erbjuder

• Ett internationellt forum för diskussion och 
utbyten av idéer

• Erfarenhetsutbyte av metoder som främjar och 
förbättrar bibliotekens tjänster

• Informationsservice för grupper i behov av 
anpassade bibliotekstjänster

• LSN främjar nationella och internationella 
samarbeten 

Välkommen!
Vi behöver din erfarenhet och ditt engagemang. Du 
är välkommen att delta i workshops och möten på 
IFLA’s World Library and Information Congress, 
WLIC i augusti varje år. 

Årligen har vi ett möte (Midterm meeting) för 
planering och diskussion.

Följ oss på Facebook. 
www.facebook.com/IFLALSN
Facebooksidan når människor över hela världen 
som är intresserade av och delar LSNs special- 
områden

Library Services to People with Special 
Needs Section (LSN) 

Library Services to People with Special 
Needs Section (LSN) främjar:

• Likvärdig tillgång till bibliotekstjänster 

• Universell design

• Riktlinjer och goda exempel

• Inkludering av alla

Internationella piktogram för (överst: vänster-hö-
ger): Tillgänglighet, kognitiv funktionsnedsättning, 
lättläst, synnedsättning, döva och hörselskadade 
samt teckenspråk.
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Människan i fokus
LSN fokuserar på personer som på grund av sin 
livssituation inte kan använda konventionella 
bibliotekstjänster. Det kan röra sig om boendeför-
hållanden likväl som fysiska eller kognitiva funk-
tionsnedsättningar. 

Internationella piktogram för sjukhus, fängelser 
och hemlösa.

Exempel på grupper  
som LSN riktar sig till:

• Personer på sjukhus

• Personer i fängelse

• Personer i äldreomsorgen

• Personer inom vård och omsorg

• Personer med fysisk funktionsnedsättning

• Personer som är döva, hörselskadad eller döv-
blinda

• Personer med dyslexi

• Personer med demenssjukdom

• Personer med kognitiv funktionsnedsättning

• Personer som är hemlösa

Publikationer om LSN
  

De senaste riktlinjerna från LSN:

• Riktlinjer för bibliotekstjänster till personer 
som är hemlösa

• IFLAs riktlinjer för bibliotekstjänster för 
personer med dyslexi. Reviderad och utökad 
upplaga

• Riktlinjer för bibliotekstjänster för döva, hör-
selskadade eller är dövblinda (under arbete)

 

LSN har även riktlinjer för:

• Bibliotekstjänster till personer i fängelse

• Bibliotekstjänster till personer med demens-
sjukdom

• Lättläst material

• Bibliotekstjänster för personer på sjukhus, 
äldreboenden och särskilt boende

• Checklista för tillgänglighet

Illustrationer från ”Checklista: Dyslexi? Välkommen till 
biblioteket!”

LSN 2018
Svensk tolkning 2019
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