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Tanums bibliotek 2014-2016
Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna
biblioteksplan finns strategier för kommunens folkbibliotek och integrerade skolbibliotek. Den
ersätter Biblioteksplan för Tanums kommun, antagen av kommunfullmäktige den 20 mars 2006.
I samstämmighet mellan denna biblioteksplan och de kommunövergripande målen strävar
biblioteken efter att upprätthålla och utveckla biblioteksverksamheten.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet
och lärande.
Detta görs med hjälp av Kulturstrategi för Tanums kommun som antogs av Barn- och
utbildningsnämnden 2009.
Biblioteken ska arbeta efter lokala förutsättningar och främja de lokala behov som finns i
kommunen- utåt mot invånarna och inåt mot kommunens verksamheter.
Folkbibliotekens huvudsakliga uppdrag är således att:







erbjuda ett publikt vardagsrum
erbjuda utställningar och programverksamhet
förmedla litteratur och främja läsning
vara en plats för kreativitet och medskapande
fungera som en kunskaps- och informationsplats
skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet, personlig utveckling och bildning

Biblioteken ska verka för en fortsatt utveckling på skolbiblioteksområdet.
Skolbibliotekens huvudsakliga uppdrag är att:



arbeta läsfrämjande
främja och stödja elevernas möjlighet till måluppfyllelse under deras skolgång

ERBJUDANDET
Biblioteken erbjuder både smal, svåråtkomlig och bred, populär litteratur och film för
invånarnas valfrihet. Detta görs genom personalens bevakning av litteratur- och
filmmarknaden.
Biblioteken inbjuder till delaktighet i urval av media och ska göra inköp i enlighet med invånarnas
önskemål.
Biblioteken erbjuder e-litteratur och tillgång till andra nättjänster.
Biblioteken ska anordna kulturella evenemang för barn och vuxna, gärna i samarbete med andra
aktörer.
Både nytillkomna och redan etablerade språkgrupper ska uppmärksammas av biblioteken genom
litteraturinköp och kulturevenemang.

TILLGÄNGLIGHET
Samtliga invånare, i hela kommunen, ska ha fri tillgång till biblioteksverksamhet i enlighet
med bibliotekslagen och skollagen.
Biblioteket ska söka upp äldreboenden, barnavårdscentraler och förskolor och erbjuda service för de
invånare och verksamheter som har svårt att besöka biblioteket.
Biblioteket ska vara en öppen, kravlös mötesplats för kommunens alla invånare, såväl helårsboende
som delårsboende samt genomresande.
Besökare ska till största delen känna sig nöjda med bibliotekets service och känna delaktighet i
bibliotekets verksamhet och utbud.
Vid kontakt med biblioteket ska besökare hitta lättförstådd och lättillgänglig information och få ett
gott och professionellt bemötande.
Bibliotekens öppettider ska vara generösa utifrån invånarnas behov. Utbudet och tjänsterna ska vara
väl kända bland invånarna och inom kommunens verksamheter.
Det virtuella, digitala biblioteket ska konstant vara under utveckling och tillgängligt dygnet runt.
Biblioteken arbetar kontinuerligt med digital delaktighet för kommunens invånare.

LÄRANDE
Oavsett var i utbildningsstegen invånaren befinner sig finns folkbiblioteken som en resurs.
På folkbiblioteken finns studieplatser, trådlöst nätverk samt datorer till utlån. Det välutvecklade
bibliotekssamarbetet i norra Bohuslän och övrig fjärrlåneverksamhet ger god åtkomst till litteratur
och övrig media.
Folkbiblioteken ska ha ett nära samarbete med förskola, grundskola och andra aktörer som arbetar
med barn- och unga. Genom att aktivt söka upp förskolor/skolor ska barnlitteratur och barnkultur nå
ut oavsett förskolan/skolans geografiska läge. Folkbiblioteket ska bidra med hög kompetens och
bevakning av kultur/medier inom barn- och ungdomsområdet.
Elever ska kunna besöka ett skolbibliotek på skoltid, folkbiblioteket ska vara ett komplement under
barnens fritid.
Folkbiblioteken ska gynna det livslånga- och livsvida lärandet hos kommuninnevånarna genom att
vara tillgängligt och erbjuda relevanta medier och kulturella upplevelser.
Folkbiblioteken ska även verka för att stimulera fantasin och det egna skapandet.

Ramar för biblioteksverksamheten i Tanum kommun
Internationella riktlinjer
Unescos folkbiblioteksmanifest är rådgivande för FN:s medlemsstater. Där anges att all kunskap
och information ska tillgängliggöras av folkbiblioteken. Alla ska ha tillgång till folkbibliotek
oavsett ålder, etnicitet, kön, religion, nationalitet, språk, samhällsklass, funktionsnedsättning,
sjukdom eller internering inom kriminalvården. Folkbibliotekens samlingar ska vara fria från
kommersiella eller politiska påtryckningar.

Lokala och nationella riktlinjer
Tanums bibliotek omfattas av mål och budgetramar antagna av kommunfullmäktige.
Skolbibliotekens uppdrag definieras även av nationella kurs- och läroplaner. Som offentligt
finansierad verksamhet omfattas också Tanums bibliotek av Kungliga bibliotekets uppdrag att
samordna och utveckla hela den svenska bibliotekssektorn

Bibliotekslagen
Det ska finnas ett folkbibliotek med en biblioteksplan i varje kommun: ”Till främjande av intresse
för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i
övrigt...” (2 § Bibliotekslag 1996:1596). Utlån av litteratur ska vara avgiftsfri och databaserad
information ska tillgängliggöras för alla. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot barn och ungdom,
samt funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter.

Skollagen
I skollagen står att: ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” (Skollag 2010:800, 2 kap.
36 §).

Regional biblioteksplan
Biblioteken använder sig av olika nätverk för att upprätthålla utvecklingen av service, effektivare
resursutnyttjande, teknikutveckling och höjd kompetensnivå. I detta sammanhang är den regionala
biblioteksplanen för Västra Götaland av betydelse.

Medieplan
Det nordbohuslänska bibliotekssamarbetet NBBF har antagit en gemensam medieplan med
riktlinjer för urval och inköp av medier.
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