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Boxholms bibliotek – ligger bra till!
Boxholms kommun har ca 5200 invånare. Mycket av det som är viktigt ligger bra till för
invånarna i Boxholm. Det gör även biblioteket! Boxholms bibliotek ligger central placerat i
kommunhuset och utgör en självklar del av boxholmarnas vardag.
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Vad säger lagen?
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna upprätta planer för sin biblioteksverksamhet, för att
tillvarata och utveckla kommunens biblioteksresurser.
Enligt lagen ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbibliotekens uppgift är
att främja intresset för läsning. På biblioteket ska det finnas litteratur att låna avgiftsfritt.
Biblioteken ska även tillhandahålla information, kultur och arbeta för att databaserad
information görs tillgänglig för alla.
Särskild uppmärksamhet ska folkbiblioteken ägna åt barn och ungdomar genom att erbjuda
böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov. Folk- och
skolbiblioteken skall främja språkutveckling och stimulera till läsning och den nya skollagen
säger att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek.
Utöver barn och unga, ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade
samt invandrare och andra minoriteter. Biblioteket ska erbjuda litteratur på andra språk än
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

Bibliotekets olika funktioner
Information
Biblioteket erbjuder information genom medier, referensservice, samhällsinformation och
tillgång till Internet. Detta för att alla kommuninvånare ska kunna delta i den demokratiska
processen.

Kunskap
Biblioteket är en resurs för både det formella och det informella lärandet. I Boxholm är
vuxenstuderande en prioriterad målgrupp. Bibliotekets stöd till vuxnas lärande bidrar till höjd
utbildningsnivå i kommunen och innebär i förlängningen en framtidssatsning för Boxholms
kommun.

Möten
Biblioteket är det publika vardagsrummet, ett ställe att knyta kontakter – och upprätthålla
dem. Biblioteket är öppet för alla, oavsett bakgrund. För många nyanlända är biblioteket en
viktig mötesplats för att komma i kontakt med det svenska samhället.

Kultur
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Biblioteket bidrar till att berika människors liv genom att erbjuda spännande författarbesök
och föreläsningar inom olika områden. Genom att få ta del av andra människors skapande
växer också vår egen kreativitet. Biblioteket erbjuder kommuninvånarna ett varierat programoch utställningsutbud, som kännetecknas av bredd och mångfald, i samarbete med föreningar,
studieförbund och privatpersoner.
Hembygdens historia och traditioner hålls levande för att människor ska kunna känna sig
rotade i sin bygd. I Boxholm är många intresserade av sin lokala historia, vilket även
avspeglar sig i både i bibliotekets utställnings- och programutbud, samt i bibliotekets
medieutbud.

Boxholms biblioteks fokusområden
Barn och ungdomar
Biblioteket ska arbeta aktivt för att stimulera barn- och ungdomars läs- och språkutveckling. Mötet
med språket och läsningen ska ske tidigt och vara fyllt av glädje, väcka nyfikenhet och lust. Det
handlar om samarbete med skola och förskola, BVC, föräldrar m.fl. men också om att skapa en
attraktiv miljö för barn och att vara öppen för nya arbetssätt.
Folkbiblioteket prioriterar verksamhet för de yngsta barnen. Folkbiblioteket stöder även aktivt
lässtimulering i skolans lägre årskurser. Skolbiblioteket har huvudansvaret för de äldre barnens
kunskapssökande.

Litteraturförmedling
Litteraturförmedling och läsfrämjande arbete är en del av bibliotekets kärnverksamhet. Människor har
i alla tider ägnat sig åt berättande och skapande. I dagens samhälle är konkurrensen om vår fritid allt
hårdare, allt fler prioriterar bort läsandet till förmån för andra medier. Samtidigt är de flesta eniga om
att läsning och kreativt skapande har en positiv inverkan på våra liv. För att uppmuntra till läsning och
stimulera läslusten måste biblioteken testa nya former för litteraturförmedling.

Digital delaktighet
Till ökad IT-användning i samhället hör risker för ökade digitala klyftor. Biblioteken har en viktig roll
i att motverka ett digitalt klassamhälle. Idag handlar det inte bara om att erbjuda tillgång till publika
datorer utan framför allt om användarundervisning och att lära dataovana att ta del av information och
samhällstjänster på Internet. Detta innebär att biblioteket, och bibliotekspersonalen, måste ligga i
framkant vad gäller kunskap om ny teknik.

Vuxnas lärande
Studerande söker sig till biblioteken i en utsträckning som aldrig förr. Vuxenutbildning och
decentraliserad högskoleutbildning har medfört att biblioteken ger omfattande service till alla slags
studerande, från svenskstuderande vid SFI till högskolestudenter. Stöd till studier tillhör bibliotekets
basverksamheter.

Tillgänglighet
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Alla människor har rätt till kulturupplevelser och litteratur. Ibland behövs särskilda insatser, som att
undanröja fysiska hinder i lokalerna eller att erbjuda särskilda medier. Funktionshinder ska inte vara
ett bibliotekshinder.
Biblioteket erbjuder olika medier för olika funktionsnedsättningar, samt användarundervisning av
dessa medier. Biblioteket ska lägga särskild vikt vid tillgänglighetsfrågor vid utformning av
verksamheten.

Marknadsföring
Den som inte syns finns inte. Uppdaterad och välriktad information är viktigt för att medborgarna ska
känna till vad som händer på biblioteket. Biblioteket och personalen ska sträva efter en god
marknadsföring, så väl fysiskt som virtuellt.

Medier
Biblioteket ska ha ett medieutbud som ständigt förnyas med utgångspunkt i brukarnas önskningar och
behov. Bibliotekets medieutbud ska spegla verkligheten, men samtidigt utmana och öppna nya dörrar.

Det demokratiska rummet
Biblioteket ska vara ett forum för öppen samhällsdebatt som inspirerar kommuninvånarna att delta i
den demokratiska processen. Det ska ge fri och jämlik tillgång till information, samt skapa
förutsättningar för att medborgarna själva ska hitta relevant information. Biblioteket ska också spegla
samhällets mångfald. Alla människor ska behandlas med respekt för sin livssituation och sina livsval.
Till biblioteket är alla välkomna oavsett bakgrund.

Boxholms biblioteks utvecklingsområden
Mångkultur
Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras och förnyas. Biblioteket ska spegla det samhälle vi lever
i, både vad gäller innehåll (olika kulturer) och utforming (olika språk). Utöver detta ska biblioteket
särskilt prioritera information och läsfrämjande arbete till personer med annan bakgrund än svensk.

Samhällsservice
I Boxholm har biblioteket i många avseenden funktionen av ett medborgarkontor.
Bibliotekspersonalen handleder vid internetärenden, hänvisar till rätt samhällsinstanser med mera.
Denna service ska biblioteket sträva efter att utveckla och förbättra tillsammans med andra aktörer.

Regionalisering
Ett första steg till gemensam biblioteksservice i länet är taget med beslutet om ett gemensamt
biblioteksdatasystem. Samarbetet ska utökas och fördjupas, bland annat genom en gemensam
webblösning, samt genom gemensamma gallrings- och medieplaner och gemensamma
låneregler.
Handläggare: Anya Feltreuter, bibliotekschef

