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Biblioteksplan 2015-2018
På Tjörn finns klipporna, havet och ett rikt utbud av kultur- och
fritidsverksamhet för alla som bor, verkar och vistas på Tjörn.
Tjörns biblioteksverksamhet står för kunskap, information, kultur och
sociala möten som sker i samverkan med andra aktörer, både inom och
utanför Tjörns kommun. På biblioteket knyts det lokala med det globala
och det historiska med nutid och framtid. Människan står i centrum på
Tjörns bibliotek och värdskap, kunskap och inspiration kännetecknar
verksamheten.
Värdskapet är välkomnande och biblioteket är användarvänligt.
Biblioteket präglas av ett jämlikt tilltal där varje kund möts utifrån sina
förutsättningar och behov.
Kunskap genomsyrar verksamheten. Servicen är av hög kvalitet med
kompetent personal som professionellt vägleder kunderna.
Inspiration och upptäckarglädje skapas i biblioteket, som är en neutral
plats där det finns tid för reflektion och avkoppling.
Kommunövergripande bibliotekssamarbete, regionalt och nationellt,
främjas för att ge kunderna ökad tillgång till litteratur. Biblioteket
samverkar internt och externt med andra aktörer i kommunen.
Tillgänglighet
Biblioteket ska vara öppet, flexibelt och lättillgängligt för alla som bor
och vistas i kommunen. Verksamheten strävar efter att följa
befolkningsstrukturen på Tjörn och att skapa förutsättningar för deras
delaktighet i bibliotekets utveckling. Bibliotekets fysiska mötesplats ska
vara neutral, inbjudande och ge upphov till oväntade upplevelser.
Lokalerna ska vara anpassade för alla, oavsett ålder eller
funktionsnedsättning, och särskild hänsyn ska tas till utrymme för barn
och unga. Den digitala mötesplatsen ska vara lättillgänglig, flexibel och
interaktiv.
Bibliotekets utbud och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet
samt tillgängliggöra det historiska, spegla pågående samhällsdebatt och
verka för läslust. Varje enskild kund ska bemötas med lyhördhet, respekt
och vänlighet samt på ett professionellt sätt.
Marknadsföring
Biblioteket ska ha en tydlig profil med regelbundet återkommande
marknadsföring för att nå ut med information om verksamhetens tjänster,
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samlingar och arrangemang. Bibliotekets marknadsföring ska vara
överraskande och synlig samt nå ut till alla. Varierad och ökad
marknadsföring ska bidra till att stärka bibliotekets varumärke med
medarbetare som aktivt arbetar med marknadsföring av bibliotekets
aktiviteter.
Arrangemang
Biblioteket ska erbjuda aktiviteter som bidrar till lässtimulans, kunskap,
information och kulturella upplevelser. Utbudet av arrangemang ska ha
både bredd och spets och erbjudas till alla åldrar. Biblioteket ska sträva
efter att bli en arena för barn och ungas eget skapande för att odla
kreativiteten. Samverkan med interna och externa parter ska bidra till en
bredare spridning av utbudet.
Uppsökande verksamhet
Biblioteket ska synas ute i samhället och på olika arenor för att inspirera
till lässtimulans för så många som möjligt, med fokus på dem som idag
inte besöker biblioteket. Barn och unga ska sökas upp på platser där de
vistas och inspireras till läslust. Barn inom förskoleverksamheten ska
beredas tillgång till litteratur som stöd för deras språkutveckling. Kunder
som inte själva kan besöka biblioteket ska erbjudas litteraturförmedling
till sina hem.
Lässtimulans
Bibliotekets roll är att främja läsning och tillgång till litteratur.
Medieutbudet ska stimulera till läslust, vidga vyer och utveckla känslan
för det egna språket och andra språk. Bibliotekspersonalens
litteraturförmedling fyller en viktig funktion när det gäller att sprida
intresset för läsande, i såväl digital som tryckt form. Litteratur till barn
och unga, personer med annat modersmål än svenska och nationella
minoriteter ska prioriteras. Personer med funktionsnedsättningar ska
beredas tillgång till medier i tillgängligt format och tekniska hjälpmedel
som underlättar deras läsande. Tillsammans med andra aktörer ska
lässtimulerande insatser, med ett vidgat textbegrepp, utvecklas för att
inspirera till läslust bland barn och unga. Biblioteket ska stödja privata
gruppers initiativ till lässtimulerande aktiviteter.
Kunskap och livslångt lärande
Bibliotekets roll som kunskapsbärare och informationscentral blir allt
viktigare i omvärldens ökande medieflöde. Tillsammans med andra
aktörer ska biblioteket skapa förutsättningar för livslångt lärande, från
förskoleålder och genom hela livet. Studerande på olika nivåer ska
beredas tillgång till litteratur och information som förmedlas av
professionell personal. Biblioteket ska arbeta för att göra fler medborgare
digitalt kompetenta. Nya och etablerade företagare ska få tillgång till
relevanta informationskällor, både i tryckt och digital form.
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För att underlätta förskolebarnens språkutveckling ska biblioteket stötta
förskolan i dess arbete med barn och litteratur samt bidra till att stärka
föräldrarnas roll.
Skolbibliotek
På kommunens alla skolor ska skolbiblioteken utvecklas till pedagogiska
mediacentraler som integreras i skolans pedagogiska arbete för att bidra
till elevernas måluppfyllelse. Fackutbildade skolbibliotekarier ska ses
som en självklar pedagogisk resurs på skolorna. Barn- och
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningens
överenskommelse om skolbiblioteken ska säkerställa en fortsatt
utveckling. Samverkan mellan olika yrkeskompetenser, gemensamma
stödfunktioner och strategiskt arbete ska främja elevernas läslust och
läsförståelse samt ge dem verktyg att hantera nutidens komplexa
informationsflöde.
Föreningsdrivna bibliotek
Där det finns föreningsdrivna bibliotek ska det finnas skrivna avtal
mellan föreningarna och kultur- och fritidsförvaltningen. Biblioteken ska
drivas av föreningarna med stöd och ersättning från kultur- och
fritidsnämnden.
Det digitala och virtuella biblioteket
Biblioteket ska, i samverkan med kommunens IT-avdelning och
webmaster, ligga i framkant vad det gäller modern teknik och digital
utveckling samt verka för att digital information och kommunikation blir
tillgänglig för alla. Datorer, trådlöst nätverk och digitala tjänster ska
finnas fritt tillgängliga på biblioteket.
Biblioteket arbete för att öka förmedlingen om informationsteknikens
möjligheter och hur den kan tolkas är viktigt för kunskapsinhämtning,
lärande och delaktighet i kulturlivet. Särskild hänsyn ska tas till kunder
som är ovana vid att använda det digitala nätet.
Det virtuella biblioteket är en arena för interaktiva biblioteksmöten och
en möjlighet att nå Tjörns bibliotek dygnet runt oavsett var man befinner
sig. Med en uppdaterad, användarvänlig och interaktiv webbsida, ska
kunderna ges möjlighet att kombinera tryckt och digital information.
Användningen av sociala medier ska utvecklas för att information och
kommunikation om bibliotekets tjänster, utbud och aktiviteter ska nå ut
till alla.
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