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INLEDNING

I bibliotekslagen står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet.
Syftet med Färgelandas kommuns biblioteksplan är att ge struktur och inriktning för viktiga utvecklingsområden.
Planen ska tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Samverkan mellan biblioteken gör att de
kommunala medlen kan användas på ett effektivt sätt så att kommuninvånarna får bästa möjliga
biblioteksservice.
Mål och styrdokument för biblioteksverksamheten Internationella riktlinjer
• UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994) slår fast att folkbiblioteket ska vara till för alla, oberoende
av ålder, kön, ras, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. Frihet, välfärd, samhällelig och
personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden som förverkligas genom välinformerade
medborgare med möjlighet att utöva demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i
samhällslivet. Medborgarnas eget deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.
• UNESCO:s skolbiblioteksmanifest slår fast att skolbiblioteket är en del av utbildningsväsendet.
Skolbiblioteket spelar en viktig roll för utbildning och kultur, för att främja läs- och skrivkunnigheten och förmågan att söka information.
• FN:s Barnkonvention bejakar barn och ungas rätt till kulturell yttrandefrihet genom språkliga och
kulturella verktyg.
Nationella och regionala riktlinjer
• Bibliotekslagen SFS 2013:801
• Skollagen SFS 2010:800
• Regional biblioteksplan Lokala riktlinjer
• Vision Färgelanda kommun
• Inriktningsmål Färgelanda kommun

FOLKBIBLIOTEKET OCH VALBOSKOLANS BIBLIOTEK

I Färgelanda kommun är enhet Kultur och fritid ansvarig för folkbiblioteket lokaliserat till Centrumhuset i Färgelanda samt biblioteket på Valboskolan. Sektor Barn och utbildning ansvarar för närvarande för övriga skolbibliotek.
Folkbibliotekets uppdrag
Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett
självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i
samhället. Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och
kultur. Vidare ska verksamheten präglas av hög tillgänglighet med generösa öppettider, inbjudande
miljö samt ett positivt och professionellt bemötande.
Skolbibliotekets uppdrag
Skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs och utgöra ett stöd i elevernas lärande och utveckling.
Skolbiblioteket har därmed en viktig pedagogisk uppgift att fylla när det gäller läsutveckling, men
också för att stärka elevers kompetenser i bland annat informationssökning, digital kompetens och
källkritik.

biblioteksplan färgelanda kommun

3

FOKUSOMRÅDEN

För att utveckla biblioteksverksamheten är följande fokusområden aktuella:
Barn- och ungdomsverksamhet
I bibliotekslagen (SFS 2013:801 7§) sägs att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt
barn och ungdomar. Bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet ska aktivt stimulera läs- och språkutveckling där det läsfrämjande och uppsökande arbetet är en stor del av verksamheten. Biblioteket
ska erbjuda aktiviteter bland annat genom läsprojekt, studiebesök, temadagar, sagostunder samt
samverkan med Barnavårdscentralen och kommunens skolor.
Skolbibliotek
Skolbiblioteket ska vara en central plats för att utforska, upptäcka och reflektera. Verksamheten ska
vara ett stöd för eleven att utveckla sin läs- och skrivförmåga samt ge en god förmåga att hantera och
kritiskt granska information. Medier ska finnas tillgängligt både i skolbiblioteket och hemifrån via
digitala verktyg. Inköp av media till skolbiblioteket ska ske i dialog med personalen i grundskolan.
Utbildning
Folkbiblioteket har en väl utvecklad service och ett stort litteraturbestånd för kommunens distansstuderande oavsett studieinriktning och utbildningsnivå. Detta främjar kommunen som en plats där man
som invånare kan nå livsmål och utvecklas även om det kan vara långt till lärosäten för högre studier.
Mötesplats
Biblioteket ska vara en öppen arena tillgänglig för alla, erbjuda en inspirerande mötesplats för kommunens invånare och främja kontakten mellan människor. Biblioteket ska vara en plats för lärande,
inspiration, möten och skapande.
Biblioteket ska ge besökarna tillgång till medier för information och studier samt kulturella upplevelser. Bibliotekslagen lyfter fram bibliotekets betydelse för det demokratiska samhällets utveckling
och dess roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Betydelsen av att främja litteraturens
ställning är också tydliggjord.
Tillgänglighet
I bibliotekslagen anges att biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda
litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. Färgelanda kommuns biblioteksverksamhet ska erbjuda, tillgängliggöra och förmedla information om anpassade medier för
personer med särskilda behov.
Minoriteter
Bibliotekslagen pekar på folkbibliotekets uppdrag att prioritera personer med funktionsnedsättning,
personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter.
En allt större andel av kommunens invånare har ett annat modersmål än svenska. Detta kräver större
tillgång på information och litteratur på flera olika språk. Biblioteken kan med sin öppenhet även vara
en del av vägen mot integration genom att vara en plats för studier.
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Digitalisering
Bibliotekets roll som en plats där invånare kan använda digitala tjänster ska stärkas. Biblioteket ska
stödja digital delaktighet. Tekniska lösningar som ökar tillgängligheten till bibliotekets tjänster ska
utvecklas.
Samverkan
I samverkan med föreningsliv och studieförbund ska biblioteket erbjuda programverksamhet som
exempelvis släktforskarstöd, musikarrangemang, föredrag samt författarbesök.
Genom samverkan med övriga kommuner i Dalsland finns ”Bibliotek Dalsland” med gemensamt
biblioteksdatasystem, katalog, webb, arbetsgrupper samt gemensamma fortbildningsdagar. Detta
som ett led i att öka service, bredda utbud och säkra kvalitet. Samverkan med Kultur i Väst sker
genom konsultativt stöd och fortbildning.
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