Biblioteksplan
för Lycksele Kommun
Biblioteksplanen skall ligga till grund för biblioteksverksamheten i
kommunen under åren 2012-2015
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Inledning
Lycksele kommuns biblioteksverksamhet består av Lycksele bibliotek, bokbussen samt mediapulsen,
skolbibliotek på högstadie- och gymnasienivå, Finnbacksskolan respektive Tannbergsskolan.
Skolbiblioteken har egna biblioteksplaner, som tagits fram i samarbete med skolan.
Biblioteksverksamheten i Lycksele ingår i ett samarbete där 8 inlandskommuner tillsammans
utvecklar biblioteksverksamheten. Västerbottens åtta kommuner bildar V8 som består av
biblioteken i Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele.
Att namnet V8 av en slump kan associeras med en motor är för oss en symbolik – drivkraft framåt för
inlandskommunerna.

Framtidens V8
Gemensamt mål för V8-biblioteken är att vi ska
erbjuda en hög servicenivå, tillgänglighet och god standard, så att alla medborgare får en så likvärdig service
som möjligt. Vi ska värna om demokrati och yttrandefrihet. Vi ska vara attraktiva och inspirerande
informations- och kulturcentra, för att ge ett stort mervärde för alla V8:s biblioteksanvändare. Barn och
ungdomar är en särskilt prioriterad grupp. (Avsiktsförklaring V8)

V8-samarbetet är ett effektivt sätt att via utbyte av media, kunskap och erfarenheter erbjuda

kommunmedborgarna en hög servicenivå, detta inkluderar 24-timmarsbiblioteket via V8webben.
Lycksele bibliotek strävar efter att ta en ledande position och bli drivkraft i V8-samarbetet, och
därigenom underlätta för samarbetet som helhet, genom att
o

själva vara ett bibliotek i utveckling som är lyhört för förändringar samtidigt som vi värnar om
bibliotekets traditionella värden

o

ta ett större ansvar för gemensamma frågor med stöd av den redan befintliga kommunala strukturen

o

Utveckla våra ansvarsområden inom V8-webben
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Lycksele bibliotek – en viktig kolv i V8-samarbetet

Lyckseles vision – Vägvisare
Biblioteksverksamheten är värdefull för den sociala och kulturella välfärden och bidrar därigenom till
utveckling av Lycksele kommun och Västerbottens inland. Barn och ungdomars behov är i fokus för
att främja en fortsatt framtida utveckling. Besökarna är i fokus för allt biblioteksarbete och
biblioteket kännetecknas av demokrati, delaktighet och mångfald.

Prioriterade målområden 2012-2015

Kvalité – Prestanda
1. Biblioteket är ett kunskapscentrum genom att
o

tillhandahålla ett varierat medieutbud för alla medborgare

o

främja en kontinuerlig utveckling av bibliotekets utbud och tjänster

o

följa med i den tekniska utvecklingen och aktivt använda dess möjligheter i biblioteksmiljön

o

förbättra servicen till medborgarna genom information och utbildningar inom den digitala
utvecklingen för att främja människors fria kunskapsinhämtande

o

kompetensutveckling

o

utöka samarbetet med yttre aktörer

o

samarbeta med universitetet och universitetsbiblioteket för att skapa en bra lärandemiljö för
distansstuderande
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2. Biblioteket ska inspirera till bildning och vara en viktig faktor i KoU-förvaltningens läsfrämjande
arbete genom att
o

vidareutveckla samarbetet med familjecentralen. Informera föräldrar och personal om behovet av rim
ramsor, sång och berättelsernas betydelse för barns utveckling

o

samarbete med förskolor och skolor och därmed komplettera deras befintliga arbete

o

samarbeta med skolbiblioteken när det gäller gemensamma frågor

o

delta i regionala lässtimulerande projekt för olika åldersgrupper., t.ex. Give me five , ett
bilderboksprojekt för femåringar, och Läskraft , högläsning på äldreboenden i samarbete med
studieförbund.

o

initiera egna lässtimulerande projekt såsom bokcirklar, bokpresentationer och boksamtal

o

tillhandahålla medier anpassade för barn- och unga

3. Biblioteket ska upplevas som en kreativ och kulturell mötesplats för kommunens invånare och ge
inspiration och upplevelser genom att
o

inneha en central roll i Lyckseles kulturliv

o

erbjuda i genomsnitt två kulturella arrangemang/vecka riktade till olika ålders- och intressegrupper

o

prioritera kulturella arrangemang med lokal anknytning

o

eftersträva att tillvarata den kulturella mångfalden inom kommunen

o

ge allmänheten tillgång till bibliotekets utställningsytor, både som besökare och utställare

o

bokbussen erbjuder kultur till kommunmedborgare i glesbygden

4. Biblioteket ska identifiera och nå ut till nya målgrupper genom att
o

arbeta aktivt med marknadsföring

o

presentera biblioteket i nya sammanhang

o

samverka med nya aktörer

o

via bokbussen nå nya låntagare

5. Biblioteket ska utveckla värdskapet och uppvisa ett professionellt bemötande genom att
o

biblioteksverksamheten genomsyras av en positiv människosyn, respekt och lyhördhet

o

alla besökare ska känna sig sedda och hörda
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Tillgänglighet – Smörjmedel
Biblioteket skall vara tillgängligt för alla, ge fri och jämlik tillgång till information och upplevelser
genom

o

aktivt utvärdera och förbättra biblioteksmiljön med fokus på tillgänglighet

o

skapa ökad förståelse för det fysiska biblioteket genom biblioteksvisningar

o

flexibelt nyttja bokbussens möjligheter att erbjuda bibliotekstjänster i hela kommunen

o

skapa ökad förståelse för det virtuella biblioteket med visningar av V8-webben och databaserad
information

o

jämna ut informationsklyftorna genom att aktivt arbeta för att identifiera och nå de grupper som av
olika skäl inte använder Internet

o

tillhandahålla datorer för allmänheten

o

möta besökarnas behov av kunskap och information. Erbjuda ny teknik och information om tekniska
hjälpmedel, databaser, läsplattor m.m.

o

tillhandahålla och synliggöra medieutbudet för personer med funktionsnedsättningar

o

erbjuda speciella tjänster i form av bokbussbesök, bokdepositioner, Boken kommer och liknande till
personer som av olika anledningar har svårt att besöka biblioteket

o

via bokbussen erbjuda samhällsservice till kommunmedborgare i glesbygden

Samverkan – Synkronisering

Biblioteket vill genom förbättrad samverkan utöka vårt verksamhetsområde genom att
o

utveckla samarbetet inom V8

o

aktivt söka samarbeten utanför den egna verksamheten

o

skapa tillväxt genom att framhålla lokala aktörer

o

öppna bibliotekets lokaler för andra verksamheter
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Uppföljning - Besiktning

För att säkerställa att biblioteket möter besökarnas behov kommer vi att genomföra utvärderingar

lokalt i Lycksele kommun och tillsammans med V8-kommunerna.
Kultur- och utbildningsnämnden genomför systematiska uppföljningar inom ramen för
fastställd intern kontroll avseende biblioteksverksamhet

Styrdokument – Kravspecifikation
Bibliotekslagen SFS 1996:1596,
Skollagen SFS 2010:800,
FN:s barnkonvention,
Unescos folkbiblioteksmanifest,
Unescos skolbiblioteksmanifest
Regional biblioteksplan 2012-2015
Lycksele kommuns policys
Kommunal biblioteksplan
Samverkansavtal för V8
Avsiktsförklaring för V8
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