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1. Bakgrund
Den 1 januari 2014 trädde en ny bibliotekslag (2013:901) i kraft. Lagen gäller för såväl
regional som kommunal biblioteksverksamhet. Skolbibliotekens verksamhet regleras
dessutom i skollagen (2010:800).
Enligt bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta planer för sin biblioteksverksamhet.
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet.
I de fall landstingen har sjukhusbibliotek bör dessa vara med i planen.

2. Syfte och mål med planen
Syftet med planen är att den biblioteksverksamhet som Region Blekinge och Region
Kronoberg bedriver ska tydliggöras. Planen ska ge vägledning i valet av prioriteringar
av framtida utvecklingsprojekt och strategier samt ska ge fler verktyg för uppföljning,
Idag följs den regionala biblioteksverksamheten upp genom dialog med Region
Kronoberg och Region Blekinge samt rapporterar i Kulturdatabasen till Kulturrådet. I
propositionen (2012/13:147) framhåller regeringen att biblioteksplanerna dessutom
ger möjlighet till nationell uppföljning. Kungliga biblioteket har i uppgift att tillsammans
med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna ska följa upp
biblioteksverksamheten.
Den regionala biblioteksplanen är inte styrande för de kommunala biblioteken utan ger
underlag för arbetet med utveckling, samverkan och kvalitet.
Mål med planen




Identifiera och analysera strategiska utmaningar.
Föreslå strategiska utvecklingsområden.
Möjliggöra en tydligare uppföljning.

Arbetet med planen har skett genom att dialog förts med kommunernas folkbibliotek och
andra organisationer och enskilda med intresse för bibliotek, bildning och litteratur.
Planen är utformad i tre separata delar, en för den regionala biblioteksverksamheten i
Blekinge och Kronoberg och två bilagor med sjukhusbibliotekens verksamhet en för Region
Kronoberg och en för Landstinget Blekinge. Det finns även ett separat tillägg för den
regionala biblioteksverksamheten som enbart gäller för Blekinge.3

3. Styrdokument
3.1 Bibliotekslagen (2013:801)
I ändamålsparagrafen sammanfattas de allmänna bibliotekens uppdrag:
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning
samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas
tillgänglig för alla.
2

De regionala biblioteksverksamheten är specificerad i paragraf 11:
11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska
bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är
verksamma i länet.
Och i paragraf 18:
18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell
överblick över och främja samverkan inom det allmänna
biblioteksväsendet.
Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna
och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har
utformats och hur de används.
Sjukhusbibliotekens verksamhet regleras inte i bibliotekslagen, landstingen/regionerna har
ansvar för sjukhusbiblioteken.

3.2 Regionala kulturplaner
I de regionala kulturplanerna finns riktlinjer för hur kulturen och den regionala
biblioteksverksamheten skall utvecklas regionalt.
I Blekinges regionala kulturplan 2015-2017 beskrivs hur Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg ska arbeta: BiBK förmedlar omvärldsbevakning och erbjuder viktiga
kompetensutvecklingsinsatser för biblioteken. Förutsättningar för att utveckla verksamheten
på biblioteken i Blekinge i de riktningar som är nödvändiga är att bibliotekspersonalen har
den kompetens och förändringsberedskap som behövs. Arbetsmetoder och
samverkansformer behöver fortsätta att utvecklas och här har Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg ett viktigt uppdrag.
I Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 beskrivs hur Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg ska verka utifrån fyra biblioteksfokus: det lärande biblioteket; det
tillgängliga biblioteket; det digitala, interaktiva biblioteket samt det fysiska interaktiva
biblioteket. Verksamheten är en resurs i utvecklandet av det litterära landskapet och inom
läsfrämjande. Behovet av att omdefiniera bibliotekets roll i samhället lyfts likväl som
biblioteket som mötesplats.
Regionernas kulturplaner har sin utgångspunkt i de regionala utvecklingsstrategierna och de
nationella kulturpolitiska målen.
De horisontella målen ska genomsyra även biblioteksverksamheten:






Barn och unga
Mångfald
Jämställdhet
Tillgänglighet
Internationellt
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3.3 Handlingsprogram för läsfrämjande
I Handlingsprogram för läsfrämjande (2014) från Kulturrådet finns de nationella målen för
läsfrämjande och strategiska utvecklingsområden för det läsfrämjande arbetet. De nationella
målen innebär att alla ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till
litteratur av hög kvalitet. Det är genom samverkan mellan olika aktörer som målen kan nås,
särskilt pekas lärare och personal i barnhälsovården ut. För läsfrämjande arbete bland de
vuxna som läser lite eller inte alls pekas studieförbund och civilsamhället ut som viktiga
samverkansparter för biblioteken.

3.4 Övriga styrdokument
Regionala utvecklingsstrategier (RUS)
Gröna Kronoberg 2025 i Kronoberg och Blekingestrategin i Blekinge är de övergripande
regionala styrdokumenten.
Regional digital agenda
Biblioteken har ett uppdrag att arbeta med det digitala, det tydliggörs i bibliotekslagen. I
Kronoberg finns i skrivande stund inte någon publicerad regional digital agenda. I Blekinges
regionala digitala agenda finns under insatsområdet Digitalt innanförskap två uppdrag för
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg: eLabb och Blekingeplatta/Blekingeapp.

4. Regional biblioteksverksamhet
Den regionala biblioteksverksamheten utgörs av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
(BiBK) som är en aktör inom kultursamverkansmodellen. Verksamheten är samordnad för
Kronoberg och Blekinge, det administrativa ansvaret innehas av Region Blekinge och
verksamheten är lokaliserad till både Växjö och Karlskrona. Den regionala
biblioteksverksamheten ska främja folkbibliotekens samarbete, verksamhetsutveckling och
kvalitet. Övergripande regionala och statliga styr- och strategidokument är grunden för
arbetet med biblioteksutveckling i Blekinge och Kronoberg.
Arbetet utgår ifrån en medveten omvärldsanalys och har ett tydligt medborgarperspektiv.

4.1 Verksamhet
Enligt bibliotekslagen är målgruppen för den regionala biblioteksverksamheten
kommunernas folkbibliotek och i kulturplanerna ges inte uppdrag gentemot fler
bibliotekstyper. BiBK arbetar strategiskt med biblioteksutveckling med utgångspunkt i
kommunernas behov. Syftet är att invånarna ska erbjudas en jämlik biblioteksverksamhet av
hög kvalitet. Arbetet sker i samverkan med kommunerna, civilsamhället och andra aktörer
lokalt, regionalt och nationellt och kännetecknas av insatser på såväl bas- som spetsnivå.
Arbetet innehåller också internationella utblickar och kopplingen till forskning är ett viktigt
inslag. Det nya arbetsområdet litteratur och berättande är under utveckling och i
kulturplanerna ges uppdrag att inventera och ta fram strategier för det framtida arbetet.
BiBK har en verksamhetsplan med konkreta verksamhetsmål, den följs upp genom att
projekt utvärderas, kompetensutvecklingsinsatserna utvärderas kontinuerligt och årliga
dialogmöten hålls med bibliotekscheferna. Verksamhetsplanen revideras varje år.
Vision
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg ska vara en drivande aktör i utvecklingen av
folkbiblioteksverksamheten i Blekinge och Kronoberg samt verka för att god kvalitet
genomsyrar vårt arbete.
Kärnvärdena i vår organisation är tillit, engagemang och förståelse.
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Strategi
BiBK arbetar strategiskt för att:








Vara en god dialogpartner
Främja samverkan
Erbjuda kompetensutveckling
Omvärldsbevaka och förmedla omvärldsbevakning
Stödja lokala processer
Ge verktyg för biblioteken att arbeta med kvalitetsutveckling
Stödja tillgängliggörandet av de resurser som arkiv, muséer och bibliotek förfogar
över

Prioriterade utvecklingsområden 2016-2018 (se vidare i kapitel 4.5)
a. Biblioteket som mötesplats
b. Delaktighet
c. Digital utveckling
d. Kvalitetsarbete
e. Litteratur och berättande
f. Läsfrämjande
g. Tillgång till medier och information
h. Tillgänglighet

4.2 Utmaningar
De kommunala biblioteken är en del av samhället och ställs inför utmaningar som:











Snabb digital utveckling som kräver ständig uppdatering av personalens kunskaper
och bibliotekens tekniska utrustning.
Minskande läsförståelse och läskunnighet hos både barn och vuxna.
Livsstilsförändringar, ökande användning av digitalt material och individualisering av
behov.
Kommuner med sviktande ekonomi.
Nedskärningar i personal, verksamheter kan ställas mot varandra.
Ny kompetens krävs till nya verksamheter till exempel labb/maker space.
Snabb utveckling på medieområdet och förändringar rent bibliotekstekniskt på
medieområdet med nationell katalog, LIBRIS-katalogisering och införande av nytt
klassifikationssystem kräver nya kunskaper och nätverksbyggande.
Urbanisering små kommuner blir mindre och befolkningen har hög medelålder.
Det sker stora förändringar i befolkningsstrukturen, flera av kommunerna främst i
Kronoberg tar emot en mycket stor andel asylsökande det ställer stora krav på
bibliotekens utbud och personalens kunskaper.

BiBKs utmaning är att vara tillräckligt offensiv i omvärldsbevakningen och ha en god dialog
med kommunernas företrädare för att kunna stödja bibliotekens utvecklingsarbete utifrån
deras lokala förutsättningar.
För BiBK är det område som tillkommit i kultursamverkansmodellen under biblioteksområdet
litteratur och berättande också en utmaning eftersom det samtidigt med uppdraget inte
kommit några pengar i modellen. Med oförändrade resurser och ett utökat uppdrag behöver
antingen nya resurser tillföras eller omfattande prioriteringar göras för att den resurs som
behövs i form av personal med specialkunskaper inom dessa områden ska kunna tillskapas.
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4.3 Samverkan
Samverkan genomsyrar arbetet och sker på olika nivåer och med olika typer av
organisationer och civilsamhället. BiBK har tillsammans med folkbiblioteken i Blekinge och
Kronoberg följande kärnvärden för samverkan:





Kompetent
Lyhörd
Engagerad
Kreativ

Nationell nivå
 Kungliga biblioteket med kvalitetsarbete och uppföljning av biblioteksplaner samt
biblioteksstatistiken.
 Kulturrådet när det gäller läsfrämjande och litteratur
 Myndigheten för tillgängliga medier
Regional nivå
 Länsbildningsförbunden
 Föreningslivets regionala företrädare
 Övriga regionala biblioteksverksamheter med ett särskilt uppdrag att samverka med
Regionbiblioteket i Kalmar län.
 Regionala kulturutvecklare och kulturverksamheter i Blekinge och Kronoberg
Lokal nivå
 De kommunala biblioteken där bibliotekscheferna är en prioriterad grupp.
 Andra lokala aktörer inom litteratur och berättande

4.4 Arbetsformer
De arbetsformer som tillämpas är:









Dialog
Handledning
Processledning
Kompetensutvecklingsinsatser
Förstudier
Ledning av gemensamma projekt
Nätverksträffar
Förmedling av omvärldsbevakning

BiBK har projektmedel som kommunbiblioteken kan söka. Syftet är att biblioteken ska ges
möjligheter att testa nya aktiviteter eller nya sätt att arbeta. Medlen ska främst användas till
projekt av läsfrämjande karaktär och gärna med hjälp av digital teknik.
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4.5 Prioriterade utvecklingsområden
a. Biblioteket som mötesplats
Besökarnas aktiviteter på biblioteken blir allt mer mångfacetterade och användandet av
de fysiska mediesamlingarna minskar. Biblioteket som vårt gemensamma offentliga rum
måste fortsätta att utvecklas, med en tillåtande atmosfär och möjlighet att delta i samtal,
debatter och föreläsningar. Lärandemiljöer behöver utvecklas eftersom lärandet blir allt
mer individuellt. Biblioteket måste kunna ta hand om ökande önskemål att bli
medskapande och utveckla verkstäder/labb. BiBK ska inspirera till utvecklingsarbete av
mötesplatsen och stödja de lokala bibliotekens arbete.
b. Delaktighet
Barns, ungas och vuxnas möjligheter att påverka behöver stärkas även när det gäller
biblioteksverksamhetens innehåll och utformning. Biblioteken behöver fortsätta att
förstärka sin lokala förankring. Kunskaperna om metoder för delaktighet ska öka genom
kompetensutvecklingsinsatser.
c. Digital utveckling
På det digitala området är utvecklingsmöjligheterna enorma. Här finns massor av trådar
att ta tag i men fokus ska vara på digital delaktighet, utveckling av webbplatser, barns
och ungas tillgång till läsfrämjande verktyg. Biblioteken i Blekinge och Kronoberg har
tillsammans med BiBK tagit fram en gemensam digital agenda för 2015-2017, den
tydliggör de olika rollerna och utvecklingsområden. I Blekinges digitala regionala agenda
har BiBK ett uppdrag att stödja utvecklingen av eLabb. En förstudie har gjorts och två
projekt är i startgroparna. BiBK ska följa upp och sprida de erfarenheter som görs samt
stödja fler bibliotek som vill starta liknande verksamheter. Digitaliseringen ger kulturarvsområdet stora möjligheter att sprida kunskap om de samlingar av föremål och dokument
som arkiv och museer förfogar över. BiBK ska stödja den utvecklingen regionalt.
d. Kvalitetsarbete
I bibliotekslagen paragraf 18 uppdras åt de regionala biblioteksverksamheterna att
tillsammans med Kungliga biblioteket och kommunerna följa upp biblioteksplanerna.
BiBK ska stödja kommunerna i biblioteksplanearbetet och arbetet med att kvalitetssäkra
sin verksamhet. BiBK ska delta i utvecklingsarbetet tillsammans med Kungliga
biblioteket.
e. Litteratur och berättande
Litteratur och läsfrämjande har lagts till området bibliotek i kultursamverkansmodellen.
För Blekinge och Kronobergs del behövs en kartläggning av litteratur och berättande
samt strategier för det fortsatta arbetet. I Blekinge finns en strategi för litteratur och
berättande med flera uppdrag för BiBK.
f.

Läsfrämjande
Biblioteken har en lång tradition av att arbeta läsfrämjande. De nationella målen gör att
arbetet kan få en tydligare struktur. BiBK ska stödja och inspirera till metodutveckling och
ökad kunskap om hur digitala tjänster kan användas läsfrämjande. Projektmedel avsätts
för att ge möjlighet att testa nytt. Samverkan med civilsamhället, studieförbund, barnhälsovård och aktörer i skolan är framgångsfaktorer. Prioriterade grupper är barn och
vuxna med annat modersmål än svenska samt de som inte läser eller läser i liten
omfattning. * Se särskild tillägg för enbart Blekinge s 8.
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g. Tillgång till medier och information
Målet är att alla invånare i Blekinge och Kronoberg ska ha samma möjligheter att ta del
av litteratur och information. Tillgången ska vara fri och jämlik. Kommunbiblioteken i
Blekinge och Kronoberg har en tradition av att generöst låna medier sinsemellan. En
strävan är att i så hög grad som möjligt bli självförsörjande på medier. Att samverka kring
de gemensamma mediebestånden är effektivt och ekonomisk hållbart.
I den tidigare bibliotekslagen hade de regionala biblioteksverksamheterna ansvar för
kompletterande medieförsörjning vilket inneburit att det sedan många år finns avtal med
folkbiblioteken i Karlskrona och Växjö. Biblioteken och BiBK arbetar enligt den regionala
medieplanen som revideras årligen.
I den medieutredning som gjordes 2014 finns ett antal förslag för hur samverkan i
mediefrågan kan utvecklas utifrån ändrade förutsättningar. BiBK ska under planperioden
genomföra en del av de förslag som finns i utredningen. Prioriterade områden är barn
och unga, mångspråk och minoritetsspråk.
a. Tillgänglighet
Tillgänglighet ska genomsyra allt arbete och BiBK ska inspirera till och stödja
kommunernas arbete med såväl lokaler, medier, digitala satsningar, webbplatser och
programverksamhet.

5. Uppföljning och revidering
Planen följs upp genom redovisning till Kulturdatabasen, dialoger med kulturenheterna i
Blekinge och Kronoberg samt genom verksamhetsberättelsen. En årlig dialog på
tjänstemannanivå genomförs med kommunbiblioteken. Biblioteksplanen gäller till och med
2018 och därefter ska den revideras. Tillägg för Blekinge Bilaga 3
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Bilaga 1 Landstingets biblioteksverksamhet i Blekinge

Kortversion till Regionplanen

Dagens och morgondagens sjukvård grundar sig på vetenskaplig evidens. Medicinska biblioteket i
Karlskrona (huvudman Landstinget Blekinge) har som främsta målgrupp landstingets personal vid
sjukhus, primärvård, psykiatri och tandvård i deras kliniska arbete, kompetensutveckling, forskning
och studier. Medicinska bibliotekarier har till uppgift att stödja landstingspersonal i Blekinge län med
litteratursökningar, handledning och undervisning i användningen av medicinska
informationsresurser, och bidrar till att landstingsanställda kan söka, hitta och kritiskt värdera
vetenskaplig information. Andra målgrupper är patienter, närstående och allmänheten som erbjuds
patientinformation. Även vård- och omsorgspersonal i Blekinges kommuner får viss service.
Medicinska biblioteket bidrar till patientsäkerhet och en effektivare sjukvård genom att hälso- och
sjukvårdspersonalens informationskompetens ökas och utvecklas. Kvalitativa elektroniska och tryckta
resurser köps in, lyfts fram och presenteras för att stödja ett evidensbaserat arbetssätt inom vården.
Kontinuerlig undervisning ska bedrivas för landstingsanställda för att resurserna ska användas på ett
optimalt sätt. De medicinska bibliotekarierna har som mål att intensifiera och fördjupa kontaktytorna
med kliniker och verksamheter genom pedagogisk och informationsstödjande närvaro i
vardagsarbetet för landstingsanställda, bland annat med tjänsten ”klinisk bibliotekarie”.
Bibliotek inom hälso- och sjukvård samarbetar i ett nationellt nätverk, Eira, för att främja jämlik
tillgång till vetenskapliga resurser över landet.
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Bilaga 2 Hälsobiblioteket i Kronoberg

2015-10-05
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Hälsobiblioteket
Marie Folksson Jonsson

Hälsobiblioteket i Region Kronoberg
Hälsobiblioteket i Region Kronoberg
Hälsobiblioteket arbetar för att främja kunskap och utveckling inom hälso- och
sjukvård.
Hälso- och sjukvård är en verksamhet som ska grunda sig på evidens och för att
underlätta detta erbjuds kunskapsstöd i form av tillgängliga informationsresurser
och informationskompetens.
Biblioteket vänder sig i första hand till de som är anställa i Region Kronoberg och
finns som stöd i klinisk vardag, kompetensutveckling, forskning och studier.
Medicinska bibliotekarier utför informationssökningar, tillgängliggör
informationsresurser, informerar om de möjligheter som finns för
informationsbevakning och utbildar i informationssökning.
På detta sätt bidrar Hälsobiblioteket till ökad patientsäkerhet och till sjukvårdens
effektivitet.
Biblioteket erbjuder också studenter inom Hälso- och sjukvård att fritt ta del av
de resurser som finns på plats i biblioteket.
Patienter och närstående har också möjlighet av att ta del av både
informationsresurser och den kompetens som finns. Biblioteket har en samling av
information om Hälso- och sjukdom som är speciellt anpassad till denna
målgrupp. Information och kunskap är viktiga komponenter för att uppnå
delaktighet i sin egen vård och kan ge underlag för dialog mellan patienten och
vården.
Det finns också möjligheter för inneliggande patienter, patienter som går på
regelbunden behandling och närstående att ta del av en mindre samling media för
vila och avkoppling.
Hälsobiblioteket har tre lokaler som finns på Ljungby lasarett, på Sigfrids Sjukhus
och på Centrallasarettet i Växjö. Har en hemsida för information och digitala
resurser. Arbetar för god tillgänglighet, bevakar området Hälsa- och sjukvård när
det gäller information och arbetar för ökat kvalité på bibliotekets verksamhet.
Biblioteket är ett LIBRIS- bibliotek vilket innebär deltagande i samarbetet kring
Sveriges Nationalbibliotekskatalog LIBRIS, tillhandahåller fjärrlån och bidrar med
innehåll i forma av katalogposter. Hälsobiblioteket vill verka för ett gott
samarbete mellan olika bibliotekstyper i Sverige och för en jämlik vård när det
gäller information och kunskap.

Sida 1 av 1
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Bilaga 3 Tillägg för Blekinge
Skolbiblioteken är viktiga aktörer i det läsfrämjande arbetet. I Blekinge ska BiBK verka för att
en plattform för frågor som rör skolbibliotekens kvalitet och samverkan mellan skolbibliotek
och folkbibliotek skapas.
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Bilaga 4 Bibliotekslandskapet i Blekinge och Kronoberg
1. Folkbibliotek
Folkbibliotek finns i alla kommuner, det är kommunerna som har ansvaret för biblioteken. Det
finns i varierande grad filialverksamhet i alla kommuner och tre kommuner har mobil
biblioteksverksamhet. Folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg har en lånesamverkan där
en medieplan reglerar hur man lånar mellan biblioteken, det finns gemensamma transporter
där även Kalmar län ingår. Biblioteken samverkar även kring bibliotekswebben. Karlskrona
och Växjö har regionala uppdrag som värdbibliotek med särskilt ansvar för
medieförsörjningen.

2. Skolbibliotek
Skolbiblioteken regleras både av bibliotekslagen och av skollagen. Kommunerna i Blekinge
och Kronoberg satsar olika mycket på skolbiblioteksverksamheten och den är därför av
varierande kvalitet. I många av kommunerna finns kombinerade skol- och
folkbiblioteksfilialer. År 2014 vann Växjö kommun fackföreningen DIK:s pris Årets bibliotek. I
Växjö finns dessutom inte mindre än fem Skolbibliotek i världsklass och utöver detta utsågs
Centrumskolan i Växjö till mottagare av Årets skolbibliotek 2014. Gymnasiebibliotek finns på
de flesta gymnasieskolorna och Sjöstridsskolan i Karlskrona har bibliotek.

3. Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Den regionala biblioteksverksamheten är samordnad för Blekinge och Kronoberg och finns
lokaliserad med kontor i Växjö och Karlskrona. Den regionala biblioteksverksamheten ska
främja folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och kvalitet. Övergripande regionala
och statliga styr- och strategidokument är grunden för arbetet med biblioteksutveckling i
Blekinge och Kronoberg.

4. Sjukhusbibliotek
Hälsobiblioteket i Kronoberg är ett hälso- och sjukvårdsbibliotek för de som som arbetar i
Region Kronoberg samt för patienter och närstående. Biblioteket erbjuder facklitteratur,
databaser och tidskrifter. Materialet finns i den fysiska lokalen men huvuddelen får man
tillgång till i elektronisk form via webbsidan.
I Blekinge är biblioteket en del av Blekinge kompetenscentrum som är kärnan i Landstinget
Blekinges Forskning och utvecklingsenhet. Det omfattar ett vetenskapligt råd, forskning,
vetenskapliga handledare, kurser i forskningsmetodik, etik och välbefinnande. Biblioteket är
ett medicinskt bibliotek för personal, patienter, forskare och i viss mån allmänheten.

5. Folkhögskolor
Landstinget i Blekinge är huvudman för Blekinge folkhögskola i Bräkne Hoby. I Blekinge finns
dessutom Valjevikens folkhögskola, Jämshögs folkskola och Litorina folkhögskola dessa har
andra huvudmän. Region Kronoberg är huvudman för Grimslövs folkhögskola. I Kronoberg
finns dessutom Markaryds folkhögskola och S:t Sigfrids folkhögskola. Folkhögskolornas
bibliotek är till för de studerande på skolorna.

6. Universitets- och högskolebibliotek
Universitetsbibliotek finns på Linnéuniversitetet i Växjö och ett högskolebibliotek finns på
Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Biblioteken på dessa lärosäten är till för de
studerande men även de som inte studerar kan skaffa sig lånekort och använda dessa
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bibliotek. Som alla statliga bibliotek måste man dessutom enligt lag låna ut material till andra
bibliotek dock inte kurslitteratur. De medier som biblioteken förfogar över är i ökande grad emedier som styrs av avtalslicenser vilket innebär att de inta kan lånas ut till andra bibliotek.

7. Övriga bibliotek
Blekinge museums bibliotek har uppdrag från BiBK att samla och tillgängliggöra litteratur om
Blekinge. Andra bibliotek öppna för allmänheten är Marinmuseums bibliotek och Kungliga
Örlogsmannasällskapets bibliotek i Karlskrona samt Kulturparken Smålands bibliotek i Växjö.
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