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Biblioteksplan för Vårgårda kommun 2016-2019

Bakgrund

Av Bibliotekslagen (2013:801) framgår att biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet särskilt ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
De ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. § 2

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom 
att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och 
tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

De ska också ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna 
och personer som har annat modersmål än svenska. §§ 4-5

Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för 
alla och anpassade till användarnas behov. Deras utbud av medier och 
tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. De ska särskilt främja läsning 
och tillgång till litteratur samt öka kunskapen om hur informationsteknik 
kan användas för kunskap, lärande och delaktighet i kulturlivet. 
Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för 
att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.§§ 6-8

Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. 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.§§ 17-18
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I Vårgårda kommun finns tre bibliotekstyper

Folkbiblioteket

Centralt beläget i Vårgårda finns det ett lokalt kunskaps- och kulturcenter 
som medverkar till att demokratin kan spridas i samhället. Här är alla 
välkomna att låna böcker och andra media , söka kunskap och uppleva 
kultur. 

Gymnasiebiblioteket

Vårgårda gymnasiebibliotek är integrerat med folkbiblioteket. Biblioteket är 
en del av gymnasiets och den kommunala vuxenutbildningens pedagogiska 
verksamhet. Det finns speciell personal och hänsyn tas till elevernas och 
lärarnas behov när mediabeståndet byggs upp.

Skolbibliotek

Skolbiblioteken är en del av den pedagogiska verksamheten och skall bidra 
till kunskapsutveckling och stödja elevers lärande. Dessa bibliotek 
stimulerar till läsning och utvecklar språket. Alla skolor har en 
lärarbibliotekarie.

Prioriterade områden och grupper

Biblioteket kommer under perioden att arbeta med vissa prioriterade 
områden. 

Särskild hänsyn kommer att tas till de prioriterade grupper som pekas ut i 
bibliotekslagen.

Barn och unga
Personer med funktionsnedsättning
Nationella minoriteter
Invånare med annat modersmål än svenska

Läsfrämjande

Vi vill stimulera lustläsandet och främja läskunnigheten.
Genom att:
tillsammans med skola och förskola arbeta med lässtimulans
ex. bokprat, biblioteksbesök, föräldramöten och bokpåsar till förskolan

stimulera läsandet under fritiden.
ex bokcirklar, sommarlovsläsning, sång och ramsstunder samt delta i 
läsprojekt ex Läslyftet i samarbete med grundskola och gymnasium.

aktivt arbeta med läsecirklar och författarbesök för vuxna.

under perioden hitta sätt att sprida läslust till invånare som har ett annat 
modersmål än svenska. 

Media

Biblioteket ska verka för att stimulera det livslånga lärandet och stärka  
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mediabeståndet med böcker på andra språk än svenska.
Genom att:
köpa in böcker på andra språk än svenska och delta i den regionala 
satsningen på utländska medier.
 
möjliggöra för studenter att hitta relevant litteratur på det lokala biblioteket.

köpa in böcker på efterfrågan av våra låntagare.

upprätta en mediaplan. 

Digital delaktighet

Biblioteket ska utveckla utbudet av digitala tjänster och ta särskild hänsyn 
till besökare som är ovana vid att använda digitala nätet.
Genom att:
personalen utbildas i digitala tjänster för att driva utvecklingen framåt.

införa utlåning med RFID-teknik.

informera om hur man använder digitala tjänster med särskild anpassning 
till målgruppen.

satsa på e-böcker.

Biblioteket som mötesplats

Biblioteket skall bidra till den goda kommunen genom att vara en 
mötesplats för kunskap, läsglädje och kulturupplevelser.
Genom att:
erbjuda ett brett kulturprogram.

göra biblioteket till en välkomnande plats för våra besökare.

ha generösa öppettider.

Samverkan

Biblioteket skall samverka med andra aktörer för att berika och effektivisera 
biblioteksverksamheten.
Genom att:
samverka med skola, förskola, BVC och skolbibliotek.

samarbeta med föreningar för att kunna bredda det kulturutbud som vi 
erbjuder våra besökare.

tillsammans med Herrljunga bibliotek titta på möjliga samarbetsområden i 
de båda kommunerna.

tillsammans med kommunerna i Boråsregionen (7-Härad) ta fram en 
regional mediaplan och arbeta med gemensamma projekt.
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Referenser:
Bibliotekslagen 2013:801
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130801.htm 

Skollagen 2010:810
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100800.htm 

Unesco, manifest för folkbibliotek och skolbibliotek
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-
content/uplloads/2012/05/uNESCO:PDF

Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019
http://www.vgregion.se/upload/kultursekretariatet/pdf/kulturplan/2015-11-
02_kulturplan_web.pdf 

Regional biblioteksplan
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