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Datum

Dnr

2014-11-07

14/714-880

Beslutad

Kommunfullmäktige § 242,
2014-12-16

Biblioteksplan 2014--2018
Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga,
Färjestaden och Degerhamn.
På uppdrag av skolan driver biblioteken även skolbiblioteken på Alunskolan,
Färjestadens skola, Glömminge skola, Gårdby skola, Skansenskolan och Torslunda
skola.
Biblioteken i Mörbylånga ska erbjuda kommuninvånarna i alla åldrar ett brett
utbud av böcker och andra media. Tillsammans med allmänkulturen vill
biblioteken erbjuda kulturella program för alla åldrar.
Vi följer gratisprincipen – kostnadsfria lån för alla medietyper och kostnadsfria
reservationer båda på media från eget bestånd och på inlån från bibliotek i hela
landet.
I enlighet med bibliotekslagen ska vi ägna extra uppmärksamhet mot barn och
ungdomar, personer med annat modersmål än svenska och personer med
funktionsnedsättning.
Skolbiblioteken

I Mörbylånga kommun finns sex skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Det
planeras även ett sjunde skolbibliotek i nya skolan som byggs i Färjestaden och
som planeras öppna till höstterminen 2015.
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För att kunna erbjuda en kontinuerlig service för alla kommunens elever finns det
sedan 2014 en gemensam handlingsplan för skolbiblioteken, se bilaga.
Handlingsplanen visar på ett tydligt sätt hur bibliotekets resurser kopplas till
läroplanen samt ansvarsfördelningen mellan lärare och personal på skolbiblioteken.
Vår största utmaning de kommande åren handlar om bemanning och anpassade
bibliotekslokaler för att på bästa sätt kunna uppfylla handlingsplanens mål. För att
uppnå målet om bemannad skolbiblioteksservice varje dag krävs
personalförstärkning.
Vi ser även ett ökat behov av kompetensutveckling inom medie- och
informationssökning. Den tekniska utvecklingen går snabbt och påverkar
bibliotekets roll i skolan.
Skolbibliotekarierna ska öka barns läslust och stärka barn och ungdomar i att bli
medvetna medieanvändare.
Rummet

Besökarna ska mötas av välkomnande lokaler där de kan trivas och lätt kunna ta del
av bibliotekens utbud. Detta åstadkommer vi genom att ha en bra exponering av
media och en lyhörd personal som ger relevanta svar.
Det finns publika datorer på alla enheter och möjlighet att få hjälp med
internetsökningar, nedladdning av e-böcker och andra IT-frågor på bokningsbara
tider.
På alla biblioteken i Mörbylånga kommun saknas tysta rum och grupprum. Det
saknas också utställnings-/föredragsrum.
Biblioteket i Färjestaden har stora brister när det gäller lokalerna, det är trångt och
slitet och ställer stora krav på personalen.
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Mål
På biblioteken i kommunen bör det finnas tysta rum, grupprum och plats för
utställningar och program.
Förverkligande
Ett nytt bibliotek tillskapas i Färjestaden.
Bibliotekets roll för barnen och ökad läslust

Mål
Bibliotekens mål är att öka intresset för läsning och litteratur för alla åldersgrupper
och i synnerhet för barn och unga.
Bibliotekarie ska finnas på alla skolbiblioteken varje dag.
Förverkligande
Vår kompetenta personal på skolbiblioteken använder olika metoder i sitt läsfrämjande arbete. Vi fortsätter att ge möjlighet till kompetensutveckling genom
kurser och konferenser, har ett bra samarbete med andra bibliotek i regionen samt
deltar i Regionbibliotekets olika projekt.
Vi utvecklar ständigt samarbetet med förskolorna som besöker biblioteket ofta och
lånar ur vårt rika bestånd. Vi har ett bokpåseprojekt där bokpåsar placeras på
förskolorna och i förskoleklasser för att föräldrarna lätt ska kunna låna hem
attraktiva barnböcker.
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Vi driver projektet Lässurr sedan flera år tillbaka, där vi i samarbete med
kommunens förskoleklasser och arbetar läsfrämjande med avslutande
författarbesök. Vi har även författarbesök i årskurs 5.
Vi har ett brett utbud av media som riktar sig till alla åldrar. Vi vill öka människors
delaktighet och uppmuntrar till inköpsförslag. Vi exponerar litteraturen för att
inspirera till läsning och göra det lättare för besökarna att hitta just det de vill ha.
Vi använder webben som ett skyltfönster av bibliotekets media och tjänster.
För att nå målet om bemannade skolbibliotek varje dag krävs en utökad
bemanning.
Medieförsörjning

Mål
Biblioteken ska ha ett aktuellt, intressant och rörligt mediebestånd för barn och
vuxna i kommunen. Vi ska stimulera till läsupplevelse genom boktips och
inbjudande skyltning. Ett varierat utbud av tidningar och tidskrifter ska finnas.
Samlingarna ska hållas efter – målet är nolltillväxt vilket innebär en bok in, en bok
ut.
Biblioteken ska följa utvecklingen när det gäller AV-media och elektronisk media
och erbjuda invånarna aktuella tekniska lösningar.
Förverkligande
För att ett mediebestånd ska vara aktuellt krävs inköp och gallring – det krävs
personalresurser och kompetens för att hålla samlingarna aktuella.
Vi lägger kraft och arbetstid på en inspirerande exponering av media och ta del av
varandras kompetens när det gäller bokkännedom för inspirerande boktips både i
rummet och på webben
Vi välkomnar inköpsförslag från barn och vuxna i kommunen.
Vi följer med i den tekniska utvecklingen och gör de investeringar som behövs.
Genom fjärrlånesamarbete med hela landet kan biblioteket snabbt få in eftersökt
material som kommunbiblioteket inte har i sina samlingar.
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Fysisk och virtuell tillgänglighet

Mål
Biblioteken ska vara inspirerande miljöer för läsning, studier och socialt umgänge.
Öppettiderna ska vara generösa.
Besökarna ska mötas av attraktiva och tillgänglighetsanpassade lokaler.
Ett aktuellt mediebestånd för alla åldrar ska finnas.
Bibliotekets webbplats ska vara uppdaterad med aktuella e-tjänster och e-medier.
Publika datorer finns att låna på biblioteken och vi ska också kunna erbjuda IThjälp genom våra e-verkstäder.
Förverkligande
Bibliotekets öppethållande prioriteras, en utökad personalstyrka med två
heltidstjänster skulle möjliggöra kvällsöppet torsdagar och söndagsöppet i
Mörbylånga och Färjestaden.
Numera finns också teknisk möjlighet att ha mer öppna bibliotek utan personal.
Detta kräver dock RFID-teknik och investeringar på cirka 200 000 kr för ett litet
bibliotek som Degerhamn.
Biblioteket i Färjestaden är för trångt till att motsvara målet att besökarna ska
mötas av attraktiva och tillgänglighetsanpassade lokaler. Det saknas grupprum,
tysta rum och rum för programverksamhet och utställningar.
Vi tror på dynamiska biblioteksmiljöer med flexibla rum som lätt kan styras om
och anpassas för olika ändamål.
Vi har en serviceinriktad och professionell personal och uppdaterar kontinuerligt
kunskapen både inom media och IT.
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Bibliotekets roll för äldre och personer med funktionsnedsättning

Mål
Biblioteksservice ska finnas vid alla äldreboenden. Funktionshindrade ska erbjudas
biblioteksservice anpassad efter deras behov.
Förverkligande
Kommunbiblioteket ansvarar för att litteratur finns tillgänglig vid varje
äldreboende antingen som deposition eller som en Boken kommer-service till de
som efterfrågar detta. Biblioteken erbjuder Boken kommer-service till de som har
svårt att ta sig till biblioteket.
Till personer som har svårt att läsa tryckt text köper vi talböcker och
storstilsböcker. Biblioteket har tillstånd som medger nedladdning av media från
MTM:s katalog, Legimus och vi instruerar de som kan klara egen nedladdning om
hur de går tillväga.
Kulturupplevelser

Mål
Vi vill i samarbete med allmänkulturen öka programverksamheten på biblioteken.
Kultur har en positiv effekt på människors hälsa och kulturutbudet ska vara enkelt
att ta till sig. Kulturen ska kunna möta människor där de är och de är ofta på
biblioteken.
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Förverkligande
Vi prioriterar aktiviteter och kulturupplevelser för barn och vuxna.
Biblioteken är några av de mest besökta platserna i kommunen och blir därför en
naturlig miljö för kulturupplevelser.
I samarbete med allmänkulturen erbjuder vi spännande och aktuella programpunkter för barn, ungdom och vuxna.
Bibliotekets roll för demokratin
Mål
Biblioteket skall värna om yttrandefriheten och ge kommuninvånarna tillgång till
kunskap om världen vi lever i.
Biblioteket skall vara neutralt i moraliska, politiska och religiösa frågor.
Informationstjänster och medier skall vara tillgängliga för allmänheten både via
bibliotekets webbsida och på biblioteken. Bibliotekets regler för användande av
internet skall följas.
Bibliotekspersonalen ska kunna hjälpa kommuninvånare och besökare att ta del av
samhälls- och turistinformation samt ge internethjälp på bokningsbara tider.
För personer med ickesvensk bakgrund skall det finnas tillgång till böcker på deras
språk.
Förverkligande
Bibliotekets öppethållande prioriteras.
Lokalerna skall vara handikappanpassade så att de är tillgängliga för alla besökare.
Det skall finnas publika datorer på varje bibliotek där allmänheten avgiftsfritt kan
söka information. Katalog/hemsida skall vara uppdaterad och en inspirerande
ingång till 24-timmarsbiblioteket.
Det ska vara möjligt för allmänheten att boka tid för internethjälp.
Bibliotekspersonalen ska lätt kunna navigera på kommunens informationssidor och
turistsidor och där kunna hitta relevant information. Detta sker genom ständig
uppdatering av kunskapen på arbetsmöten.
Vi kompletterar våra samlingar på andra språk än svenska med inlån från
Regionbiblioteket i Kalmar och Internationella biblioteket i Stockholm. Dessa
böcker skall synliggöras via bibliotekskatalogen.

