Ramar för biblioteksverksamheten i Nykvarn
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.

Biblioteksplan

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
Nykvarns bibliotek och de tre skolbiblioteken 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 (HBTQperspektiv), 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 Stockholms
län av betydelse.

för Nykvarns bibliotek 2015-2017
“Här i Nykvarn ser vi möjligheter
och erbjuder växtkraft. En ung
och obyråkratisk kommun, som
samlad i en enda förvaltning,
fattar snabba beslut. Vår vackra
natur lockar till en avstressad
tillvaro, ändå helt nära storstadens
puls. Vill du tänka nytt, kanske lite
vilt och utanför ramarna? Tillsammans har vi modet att förverkliga
starka idéer”.
Vision Nykvarn 2025

Nykvarns kommun
Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn
Telefon: 08-555 010 00
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Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan
för sin biblioteksverksamhet. I vår biblioteksplan ska finnas
strategier för kommunens folkbibliotek och för de tre skolbiblioteken.
I samstämmighet med biblioteksplanen 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.

Folkbiblioteket och skolbiblioteken utgår i sitt arbete ifrån
kommunens vision och mål inom fokusområdena: lärande,
centrum och boende. Våra medarbetare ska vara kompetenta
och engagerade i sin roll.

Folkbibliotekets huvudsakliga uppdrag är således att:

Våra besökare ska vara nöjda och känna delaktighet i den
service vi ger. Våra kunder har rätt att förvänta sig kvalitativ
service utifrån sina behov.

•

erbjuda medborgarna ett publikt vardagsrum

•

erbjuda utställningar och programverksamhet

•

förmedla litteratur och främja läsning

•

erbjuda aktuella tidningar/tidskrifter

•
		

fungera som en kunskaps- och informations-		
plats

Grundskolan i kommunen ska i enlighet med skollagen prioritera skolbibliotek på varje skola.
Skolbibliotekens huvudsakliga uppdrag är således att:
•

arbeta läsfrämjande

•
		

främja och stödja elevernas möjlighet till 		
skolans nationella måluppfyllelse

Lärande
Oavsett var i utbildningsstegen invånarna befinner sig finns
biblioteket som en resurs. På folkbiblioteket finns studierum,
trådlöst nätverk samt datorer och surfplattor för biblioteksbesökare. Genom bibliotekets fjärrlånesystem ska åtkomst ges
till litteratur från hela landet. Biblioteket ska ge tillgång till och
kunskap om modern informationsteknik.
Folkbiblioteket ska ha ett nära samarbete med förskola och
grundskola.Genom samverkan med förskolor ska barnkultur nå
ut i kommunen oavsett förskolornas geografiska läge.
Folkbibliotekets fokus ligger främst på de mindre barnen upp
till skolåldern. Folkbiblioteket ska verka för att stimulera barns
fantasi, lust till läsande och främja språkutveckling.
Eleverna ska kunna besöka sitt skolbibliotek under skoltid.
Folkbiblioteket ska vara ett komplement i lärprocessen och
även vara en naturlig mötesplats under barnens fritid. Såväl
skol- som folkbibliotek ska bidra med hög kompetens och
bevakning av kultur inom barn- och ungdomsområden. Inom
dessa områden samarbetar biblioteken för att barn och unga
ska känna sig välkomna och få ett gott bemötande av personal.
Det digitala biblioteket ska konstant vara under utveckling och
tillgängligt dygnet runt. Biblioteket ska i samarbete med kundcenter kontinuerligt erbjuda digitala tjänster för kommunens
medborgare.

Centrum

Biblioteket som är en del av kundcenter ska vara en öppen,
levande och central mötesplats för kommunens medborgare och
övriga besökare. Alla ska känna sig nöjda med bibliotekets service och känna delaktighet i bibliotekets verksamhet och utbud.
På biblioteket ska besökarna lätt kunna hitta information och få
ett trevligt och professionellt bemötande.
Bibliotekets öppettider ska vara generösa utifrån medborgarnas
behov, och därmed bidra till sjudande och positiva aktiviteter i
centrum. Utbudet och tjänsterna ska vara väl kända bland medborgare och inom kommunens verksamheter.

Boende
Samtliga medborgare inom kommunen ska ha tillgång till fri
biblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen och skolbibliotekslagen.
Biblioteket ska samverka med äldreboenden, förskolor och
barnavårdscentral och erbjuda service för de medborgare och
verksamheter som har svårt att besöka biblioteket.
Biblioteket ska erbjuda smal och bred, både populär och svåråtkomlig litteratur, film och musik. Det ökar medborgarnas valfrihet. Biblioteket ska eftersträva engagerade och aktiva medborgare och låta efterfrågan vara vägledande vid inköp av media.
Både nytillkomna och redan etablerade språkgrupper ska uppmärksammas av biblioteket genom litteraturinköp och kulturevenemang.
Biblioteket ska anordna kulturella evenemang för barn och
vuxna och flytta ut sin verksamhet vid marknader, mässor och
sommarverksamhet i kommunens regi. Biblioteket ska ha ett nära
samarbete med kommunens föreningar och finnas som stöd för
föreningars studieverksamhet eller opinionsbildning.

