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Biblioteksplan
Folkbiblioteken i Bollnäs har som mål att:
• Vara ett bibliotek som angår och är utmanande.
Biblioteken bjuder in till diskussion och föreläsningar. T ex har biblioteken i
samarbete med tidningen Ljusnan haft debatter i aktuella ämnen, politisk
debatt med våra förtroendevalda, biblioteken bereder plats åt utställningar,
föreläsningar och debatter i aktuella frågor som främlingsfientlighet, rasism,
fiske i Bollnäs, aktuella författare etc.
•

Vara ett bibliotek som jobbar med att skapa delaktighet ur ett
deltagarperspektiv.
T ex så styrs bibliotekets utställningar och program i stor utsträckning av
bibliotekens besökare, föreningar, andra förvaltningar inom kommunen
(barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
samhällsbyggnadskontoret). Bibliotekens låntagare lämnar inköpsförslag för
olika medietyper dessa ser biblioteken som prioriterade inköp. Biblioteken
lyssnar aktivt till olika gruppers behov av tillgänglighet till biblioteket och
olika media (LL-böcker, DAISY, bok+skiva), media på andra språk än
svenska.

• Samverka externt och internt för att nå gynnsamma effekter.
T ex samverkan kring författarkvällar där såväl näringsliv (Helins
bokhandel), studieförbund (ABF) samt kommunen (biblioteket) samverkar.
Samverkan mellan alla tio kommuner i länet för att underlätta/förenkla
bredda utbudet av media för länsinnevånare samt för att kompetensutveckla
all personal vid folkbiblioteken i länet. Bibliotekens utställningar och
program är ofta i samverkan med föreningar, studieförbud, näringsliv,
kommunens förvaltningar eller privatpersoner.
Genom denna samverkan kan biblioteken erbjuda ett rikt och brett utbud,
vilket inte hade varit möjligt annars.
•

Bidra till delaktighet i samhällsutveckling, samhällsbygge och
kommuninvånarnas bildning.

•

Inspirera till och skapa möjligheter för utbud och aktiviteter för
alla över hela kommunen.

•

Vara en inkluderande mötesplats med skapande och
innovation

•

En plats där ett aktivt demokratiskt arbete ständigt pågår såväl
i personalgruppen som mellan personal och besökare.

Biblioteken i Bollnäs ska erbjuda ett brett utbud av böcker och andra media,
kulturella program, bidra och bereda plats för samhällsdebatt, möjligheter att
studera och arbeta tillsammans med andra eller i avskild miljö, attraktiva
läsmiljöer och ett kreativt skaparrum. Biblioteken strävar efter att du som
besöker biblioteken ska kunna:
•
•
•
•

Upptäcka en berikande kunskapsvärld
Uppleva spännande evenemang
Få möjlighet till socialt gemenskap
Få utveckla din kreativa kompetens

Biblioteken vill ägna extra uppmärksamhet åt särskilda grupper. Dessa är
barn och ungdomar, personer med annat modersmål än svenska, nationella
minoriteter och personer med funktionsnedsättning.
Folkbiblioteken har i sitt uppdrag att skapa lärande och delaktighet i
kulturlivet, fri åsiktsbildning, främja intresset för forskning samt kulturell
verksamhet i övrigt.
Biblioteken utgår från riktlinjer och strategiska mål
Internationella riktlinjer
Unescos folkbiblioteksmanifest är rådgivande för FN:s medlemsstater. Där
anges att kunskap och information ska vara tillgänglig på folkbiblioteken.
Folkbibliotekens samlingar ska spegla ett brett utbud av religiösa och
politiska inriktningar. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en
grundförutsättning för livslångt lärande.
Bibliotekslagen
Det ska finnas folkbibliotek med en biblioteksplan i varje kommun: ”till
främjande av läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning
samt tillgång till kulturell verksamhet i övrigt”. Utlån av litteratur ska vara
avgiftsfri och databaserad information ska vara tillgänglig för alla. Särskild
uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar, funktionshindrade och
nationella minoriteter.
Skollagen
Enligt Skollagen ska ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till
skolbibliotek”.
Lokala och nationella riktlinjer
Folkbiblioteken och skolbiblioteken i Bollnäs omfattas av mål och
budgetramar antagna av kommunfullmäktige. Skolbibliotekens uppdrag
definieras även av nationella kurs- och läroplaner. Folkbibliotekens uppdrag
definieras av den nationella bibliotekslagen. Alla ska ha tillgång till folkbibliotek oavsett ålder, etnicitet, sexuell läggning (HBTQ-perspektiv), kön,
religion, nationalitet, språk, samhällsklass eller funktionsnedsättning.
Regional biblioteksplan
Biblioteken använder sig av olika nätverk för att upprätthålla utvecklingen
av service, effektivare resursutnyttjande, teknikutveckling och en höjd
kompetensnivå. I detta sammanhang är den regionala biblioteksplanen för
Gävleborgs län av betydelse.

Vision 2030: Bollnäs, möjligheternas kommun, har år 2030 en hållbar
utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi
har ett jämställt och miljö- anpassat samhälle präglat av trygghet,
demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro
I samstämmighet med biblioteksplan, kulturplan och de
kommunövergripande målen strävar biblioteken efter att upprätthålla och
utveckla biblioteksverksamheten
Biblioteket ska arbeta efter lokala förutsättningar och främja de lokala behov
som finns i kommunen - utåt mot medborgarna och inåt mot kommunens
verksamheter.

Folkbibliotekets målbilder 2015-2020
Angeläget och utmanande
Läsfrämjande
Mötesplatser för kulturupplevelser och skapande
Nyskapande samarbeten
Hållbart och demokratiskt synsätt

Angeläget och utmanande
Biblioteken vill göra det enkelt för Bollnäsborna att uppleva spännande
evenemang, uppfylla sin fritid med social gemenskap och upptäcka en
berikande kunskapsvärld.
Biblioteken ska vara inspirerande miljöer för läsning, studier, arbete,
skapande och socialt umgänge
Biblioteken vill uppmuntra delaktighet i samhällsutveckling och
kommuninvånarnas bildning.
Öppettiderna ska vara generösa. Du som besökare ska möte attraktiva och
tillgänglighetsanpassade bibliotek.
Så här förverkligas målet:
• Biblioteken har serviceinriktad, lyhörd och professionell personal
• Biblioteken skapar plats för möten och kulturupplevelser

Läsfrämjande
Bibliotekens mål är att öka intresset för läsning och litteratur i allmänhet och
bland barn och unga i synnerhet.
Biblioteken prioriterar barn och unga för att ta tillvara deras nyfikenhet och
läsintresse. Biblioteken samarbetar med förskolor och skolor genom att
bjuda in till bokprat och klassbesök.
Så här förverkligas målet:
Biblioteken utvecklar samarbetet med barnavårdcentraler, öppna förskolor
och fritidsgårdar för att nå fler inom den prioriterade gruppen.
Biblioteken uppmärksammar särskilt barn och ungas läsintresse genom att
inbjuda till t.ex. bokprat, berättelser, familjelördagar, skapande verksamhet,
etc.
Biblioteken säkerställer att det finns ett brett utbud av böcker och andra
media som ständigt förnyas och kompletteras
Författarbesök
Bokfrukost
Bokcirklar

Mötesplatser
Biblioteken tror på dynamiska biblioteksmiljöer med flexibla rum som lätt
kan styras om och anpassas för olika ändamål. Hos oss finns inbjudande
miljöer med attraktiva inkluderande mötesplatser för allas behov- från lugna
läs-, studie- och arbetsplatser till platser för samtal, debatt, skapande,
evenemang, fika och umgänge.
Biblioteken i Bollnäs ska vara en naturlig träffpunkt där människor möts,
trivs och delar upplevelser.
Bibliotekens tillgänglighet och atmosfär ska göra det lätt att träffas.
Så här förverkligas målet:
Biblioteken skall skapa lärmiljöer (kopplat till ett s k makerspace)
Biblioteken lyfter fram biblioteket som en plats att arbeta, knyta kontakter
och samverka i
Biblioteken erbjuder kulturella program med möjligheter till samvaro
delaktighet och gemenskap
Biblioteken uppmärksammar studerandes behov av bra studiemiljöer
Biblioteken satsar ännu mer på aktiviteter, skapande och kulturupplevelser
för barn och vuxna
Biblioteken underlättar för en medborgardialog om kommunens
samhällsutveckling och informerar om förändringar i kommunen.
Biblioteken erbjuder spännande och aktuella programpunkter, debatter och
evenemang för barn, unga och vuxna.

Nyskapande samarbeten
Biblioteken samarbetar med externa aktörer.
Genom samarbeten kan värdefulla och intressanta möjligheter skapas och
biblioteken vara platser för inspiration och kunskapsutbyte

Så här förverkligas målet:
Biblioteken skall utveckla och fördjupa HelGe-samarbetet (regionen)
Biblioteken skall utveckla samarbeten med föreningslivet
Biblioteken samarbetar med det lokala näringslivet

Hållbart och demokratiskt synsätt
Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktbildning. Biblioteksverksamheten
ska finnas tillgänglig för alla (2§Bibliotekslagen).
Bibliotekets styrka består i att de ingår i ett nationellt nätverk som garanterar
tillgång till stora informationsmängder samt att allmänhetens förtroende för
verksamheten är stort.
Boken och tryckta medier utgör basen för bibliotekets verksamhet och
bokutlåningen ska vara avgiftsfri.
En av bibliotekets funktioner är som social mötesplats och öppet offentligt
rum. Lokalernas tillgänglighet och bibliotekets öppettider är viktiga för att
kunna nå alla. Biblioteket är en del i kommunens arbete för demokrati och
yttrandefrihet.
Så här förverkligas målet:
Delaktig i nationella samarbeten
Ingå i nationell bibliotekskatalog LIBRIS
Fördjupa HelGe-samarbetet

Skolbibliotekens uppdrag
• Skolbiblioteken ska hjälpa eleven att utveckla sin läs- och skrivförmåga
samt hjälpa eleven att förbättra sin förmåga att hantera information.
• Skolbiblioteken ska bidra till skolans pedagogiska utveckling och vara ett
stöd för lärarna i deras verksamhet. Biblioteket ska vara en integrerad del av
undervisningen.
Huvudman
• Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolbiblioteken.
Likvärdighet
• Eleverna i grundskolan och grundsärskolan ska ha tillgång till ett
skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från
skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del
av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för utbildningen.

• Biblioteket ska omfatta böcker, facklitteratur och skönlitteratur,
informationsteknik och andra medier.
• Biblioteket ska vara anpassat till eleverna behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning.
Skolbibliotekets mål
• Stödja skolans utbildningsmål och elevernas lärande
• Öka läslusten och intresset för litteratur
• Grundlägga, utveckla och fördjupa informationskompetens hos elever och
pedagoger.
Samverkan
• Skolbiblioteken samverkar med folkbiblioteken för att öka intresset för
litteratur hos barn och unga.
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