BIBLIOTEKSPLAN
ÅSELE KOMMUN 2013 – 2017
Åsele bibliotek en av ”cylindrarna” i V8 samarbetet

VISION – Framtidens motor

Biblioteken kommer inte att förlora sin betydelse i framtiden. I en tid när allt sker så snabbt
kommer biblioteken att vara viktiga för den digitala delaktigheten. Biblioteken blir ännu
viktigare för ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Alla ska kunna ta del av samma kunskap
och information utan hänsyn till ekonomiska förutsättningar.
I en kommun som Åsele är det viktigt att behålla den biblioteksservice som vi har idag.
I en ort som Fredrika, där mycket av servicen försvunnit är det mycket viktigt att biblioteket
finns kvar inte minst som en mötesplats. När befolkningen blir allt äldre är det även viktigt
med den tryckta boken eller ljudboken som går att låna fysiskt och inte bara media som går att
låna digitalt.

TILLGÄNGLIGHET

Biblioteket ska vara en mötesplats för alla oavsett ålder, kön, kultur, religion, språk eller
politisk uppfattning och vara fysiskt tillgängligt även för funktionshindrade. Tillgång till
biblioteksservice är viktigt för demokratin. Åsele bibliotek ska vara öppet för allmänheten så
mycket som möjligt. Dagstidningar finns i bibliotekets foajé som är öppen hela dagarna
måndag till fredag.
Fredrika bibliotek ska vara öppet för allmänheten så mycket som möjligt och vara en
mötesplats för allmänheten. Biblioteket bör även erbjuda förskole- och skolbesök.
www.v8biblioteken.se Biblioteket är tillgängligt för olika biblioteksärenden via vår
gemensamma webbsida 24 timmar om dygnet.
Arbetsplatsbibliotek De arbetsplatser som önskar låna depositioner har den möjligheten.
Företagsservice Om resurser finns och företagen har ett intresse, skall viss service kunna
erbjudas, t.ex. erbjudande av databaser.
Lärcentra Samhället ställer ökade krav på människor att hålla sig informerade och
fortlöpande utbilda sig. Biblioteket är ett informationscentrum i kommunen med fri tillgång
till litteratur, information och upplysning, som underlättar för den enskilde att lära sig nytt och
öka sin kompetens. Samarbete med lärcentra innebär att de som studerar har tillgång till
biblioteket hela dagarna samt att vi försöker låna in den kurslitteratur de behöver.

SAMVERKAN

Enligt bibliotekslagen ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna
biblioteksväsendet samverka.
V8 bibliotekssamverkan i Västerbottens inland, där ingår Åsele, Dorotea, Vilhelmina,
Storuman, Lycksele, Malå, Sorsele och Norsjö. V8 samarbetet har blivit en mycket stor
förbättring för biblioteket som nu kan erbjuda kunderna ett betydligt större utbud av medier,
databaser, tjänster och en hemsida.
Länsbiblioteket i Västerbotten är regional bibliotekssamordnare och ett resurscentrum för
länets bibliotek.
ABM =Arkiv, Bibliotek, Museer
Biblioteket samarbetar med Västerbottens museum och DAUM ( Dialekt-, ortnamns- och
folkminnesarkivet) i Umeå.
Tillsammans med dem och Åsele Hembygdsförening, Studieförbunden, skolan m.fl. anordnar
vi arrangemang några gånger per år. Både de som vänder sig till vuxna och till barn.
Barnavårdscentralen BVC – Vi samarbetar med BVC och bjuder in föräldrar och barn till
biblioteket. I samband med det delar vi ut en bokgåva till de nyfödda.
Förskolan – Tillsammans med förskolan har vi en samverkansplan. Det innebär att vi har
”bibliotekskurs” med 5-åringarna, sagostunder, deltar i föräldramöten, fortbildningskvällar för
förskolans personal samt att vi delar ut en bokgåva till 5-åringarna. Förskolan har även
tillgång till biblioteket när det är stängt för allmänheten.
Skolan – Skolan har inbokade klassbesök i huvudbiblioteket för lån och bokprat. De har även
tillgång till biblioteket när det är stängt för allmänheten. Huvudbiblioteket har dessutom hand
om Åsele Centralskolas bibliotek. Det är tillgängligt för lärare och elever under hela dagarna
och har självbetjäning.
Biblioteket ska även ingå i andra nätverk i kommunen, för att på så sätt vara en aktiv del i vad
som händer i samhället.

KVALITET

Besökarna ska vara i fokus för allt biblioteksarbete och få bästa möjliga bemötande och
service. Prioriterade grupper är barn och ungdomar som skall ges särskild uppmärksamhet så
att de känner sig sedda, respekterade och välkomna.
Bibliotekets medier och informationskällor ska vara aktuella och ha stor variation för att
tillfredsställa olika människors behov och önskemål. Nya former av media ska erbjudas.

Besökarna kan redan nu via det ”digitala biblioteket” på vår hemsida ladda ner elektroniska
böcker, ljudböcker, musik m.m.
Biblioteket ska tillhandahålla datorer med Internetuppkoppling som användarna kan använda
utan kostnad med undantag för utskrifter.
Bibliotekspersonalen behöver behärska informationshantering inom ett stort antal områden
och kunskap inom modern informationsteknik. Det ställs också höga krav på flexibilitet och
förmåga att ta till sig nya arbetssätt. För att klara av det behöver personalen ta del av de
utbildningar/kurser som ges.
Bibliotekets verksamhet följs årligen upp med utgångspunkt i den statistik som Kungliga
biblioteket sammanställer. Kundundersökningar görs regelbundet i V8 samarbetet.
Besökarna ska ständigt mötas av omväxlande och intresseväckande utställningar och
litteraturexponeringar i bibliotekslokalen.

ORGANISATION

Biblioteksverksamheten i Åsele kommun ingår i Kommunstyrelsens ansvarsområde.
Huvudbiblioteket ligger i Åsele och ett filialbibliotek finns i Fredrika. Det finns två
skolbibliotek i kommunen, det ena finns i Åsele Centralskola och det andra i Fredrika skola.

STYRDOKUMENT
Bibliotekslagen SFS 1996:1956
Skollagen SFS 2010:800
Unescos Folkbiblioteksmanifest
Unescos Skolbiblioteksmanifest
FN Barnkonventionen
Samverkansavtal V8

Biblioteksplanen ska finnas tillgänglig på vår hemsida www.v8biblioteken.se

