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Biblioteksplan för Åstorps kommun
Inledning
En biblioteksplan är något som alla kommuner enligt lag är skyldiga att ta
fram. Men det är också något vi folkvalda politiker gärna vill ta fram.
Bibliotek kan vara och är idag så mycket mer än en samling böcker.
De traditionella biblioteken växte fram under industrisamhället för att se till att
information, bildning och kultur skulle komma alla till del. Men omvärlden
förändras och levnadsvillkoren omformas, nu lever vi i en tid av
informationsöverflöd och vårt samhälle kräver idag andra kunskaper hos
medborgarna. Det stora utbudet av information och upplevelser medverkar till
en växande klyfta mellan de som med enkelhet tillägnar sig de nya
informationskanalerna och de som ställs utanför. Det är viktigt att kunna delta i
samhällsdebatten, få möjlighet att söka och tolka information och att ha en
plats där man kan mötas i en objektiv miljö med tillgång till dagsaktuell
informationsteknik.
Det innebär en stor utmaning för biblioteken, att utveckla verksamheten för att
möta medborgarnas behov.
Låta biblioteken vara en inspirerande mötesplats, där förutsättningarna finns
för att kunna delta i utvecklingen. Låta det vara en demokratisk arena, som
aktivt medverkar till att jämna ut klyftorna, medverkar till jämlikhet och till
mångfald.
Låta varje besökare få lite mer än vad de förväntar sig när de kommer till sitt
bibliotek.
Denna biblioteksplan ska leda till att ni som omfattas av den formulerar mål för
verksamheten och tar fram en handlingsplan för hur arbetet ska gå till.
Tänk på att en plan inte innehåller några hinder, låt den bli till ett levande
dokument, som bidrar till utvecklingen och ställer dörrarna vidöppna för
framtiden.

Reino Persson
Ordförande Bildningsnämnden i Åstorp
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VISION
VI ÖPPNAR DÖRRAR FÖR FRAMTIDEN

FOLKBIBLIOTEK - FÖR ALLA ÅSTORPS KOMMUNMEDBORGARE
Folkbiblioteket ska vara en offentlig mötesplats och en demokratisk plattform
som aktivt medverkar till jämlikhet och mångfald. Det ska vara en arena som
genom att bereda möjlighet för alla att delta i samhällsdebatten, motverkar
klyftorna i samhället och verkar för en ökad förståelse för omvärlden.
Folkbiblioteken ska i samarbete med skolbiblioteken fungera som ett nav i det
livslånga lärandet och genom sin service erbjuda fri tillgång till information
och media. Folkbiblioteksverksamheten ska stimulera intresset för språk och
litteratur och ge förutsättningar för såväl digital som kulturell utveckling.
Folkbiblioteken i Åstorps kommun ska
 utifrån tilldelade resurser möjliggöra att alla kommunmedborgare får
tillgång till biblioteksverksamhet
 anpassa öppettiderna efter medborgarnas behov
 lägga vikt vid att tillgängliggöra medier anpassade till medborgarnas
varierande kulturella bakgrund
 lägga vikt vid att tillgängliggöra medier som är anpassade för äldre och
personer med funktionsnedsättning
 prioritera barn och ungdomar och deras individuella behov av
biblioteksverksamhet, både i det fysiska och det virtuella rummet
 ta en aktiv roll i samarbetet med BVC, mödravård, förskolor, skolor och
skolbibliotek
 vara aktuella och erbjuda service utifrån samhällets krav på digitala
 tjänster och stödja kommunmedborgarnas digitala bildning
 stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer
 ta hänsyn till framtida behov och utveckla verksamheten i nära
samarbete med Åstorps kommuns medborgare, andra kommunala
verksamheter, näringsliv, organisationer samt biblioteksverksamhet i
Skåne Nordväst
 i kraft av sin ställning som offentlig mötesplats och nav i det livslånga
lärandet söka nya arenor och samarbetspartners, lokala, regionala och
nationella
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SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET – FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA
och I KOMMUNAL VUXENUTBILDNING
Skolbiblioteket ska stödja och främja de mål och planer som gäller för skolans
verksamhet och utbudet ska vara anpassat för alla elevers behov. Det ska i
samarbete med folkbiblioteket tillhandahålla tjänster och verktyg som
stimulerar elevernas intresse för läsning och litteratur och som medverkar till
förmågan att kunna analysera, reflektera och värdera.
Skolbiblioteket ska ingå i skolornas pedagogiska verksamhet och i samverkan
med skolledare, lärare/pedagoger och elever utvecklas i takt med samhällets
förändrade krav och möjligheter.

Skolbiblioteken i Åstorps kommun ska
 erbjuda eleverna böcker, informationsteknik och andra medier
anpassade för att främja de enskilda elevernas språkutveckling,
skrivutveckling och allmänna bildning
 stimulera elevernas intresse för ett varierat litteraturutbud och för
regelbunden läsning
 erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till
kunskap, fantasi och glädje
 vara navet i utbildningsinsatser som ger eleverna
informationskompetens det vill säga förmåga att analysera, reflektera,
värdera och producera information
 utveckla verksamheten i samverkan med såväl skolans intressenter som
övrig biblioteksverksamhet lokalt och i Skåne Nordväst
 ha blick för det senaste inom informationstekniken och aktivt
kommunicera med elever och pedagoger i syfte att utveckla
skolbibliotekens verksamhet

Biblioteken i samverkan med andra kulturverksamheter
Biblioteken ska i samverkan aktivt arbeta för att erbjuda kommunmedborgarna
ett varierat utbud av kulturupplevelser. Dessa ska spegla
kommunmedborgarnas varierande kulturella bakgrund och verka för en
fördjupad förståelse för olika kulturer.
Biblioteket ska verka för att förmedla och utveckla kulturarvet samt kunskapen
om bygdens historia.
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Biblioteken i samverkan med andra kulturverksamheter ska
 erbjuda ett varierat utbud av kulturella upplevelser och för det
ändamålet på ett innovativt och flexibelt sätt använda Åstorps
kommuns lokaler och resurser
 gemensamt verka för ett samarbete med andra förvaltningar, näringsliv
och organisationer i syfte att utveckla möjligheterna till ett rikare och
bredare kulturutbud
 erbjuda lokala konstnärer, musiker och författare en arena
 fånga professionella konstnärers, musikers och författares intresse för
Åstorps kommun och erbjuda en plattform för utställningar,
föreläsningar, events med mera
 ansvara för kommunens konstsamling och verka för att utlåning sker
 till kommunens verksamheter
 genom de lokalhistoriska samlingarna delge kommunmedborgarna
kunskap om bygdens historia

Utvärdering
Utifrån Biblioteksplanen upprättar biblioteken en verksamhetsplan med
utvärderingsbara mål och ansvarar sedan för att årligen följa upp och utvärdera
eget arbete. Därutöver utvärderas verksamheten enligt Bildningsnämndens plan
för resultat och måluppföljning.
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