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Bakgrund och syfte
Nybro biblioteksplan är ett politiskt
beslutat styrdokument som anger
omfattning och inriktning för folk- och
skolbibliotek i kommunen.
Biblioteksplanen ligger till grund för
bibliotekens prioriteringar och
verksamhetsplanering. Denna plan tar inte
upp frågor som rör bibliotekets
finansiering. Den beskriver inte i detalj all
den verksamhet som utförs på biblioteket
dagligen. Bibliotekets kvalitetsarbete och
uppföljning redovisas genom kommunens
ekonomi- och kvalitetssystem Stratsys.
Avstämning av mål, nyckeltal och
aktiviteter görs i samband med bokslut och
sammanställs i verksamhetsplanen.
Folkbiblioteksverksamheten följs också
upp genom regelbundna brukarenkäter.
Bibliotekslagen 2013:801
17 § Kommuner och landsting ska
anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet.

Biblioteksplanen är giltig för perioden
2017-2021. En slutlig utvärdering av
biblioteksplanen sker senast hösten 2021.
Bibliotekslagen
Enligt bibliotekslagen ska det finnas
folkbibliotek i varje kommun. Biblioteken
ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för
alla och vara anpassade till användarnas
behov. Biblioteket ska särskilt främja
läsning och tillgång till litteratur, intresset
för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet i
övrigt.
Biblioteket ska också främja kunskap om
hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning.

Bibliotekets utbud ska vara allsidigt och
lån av litteratur ska vara avgiftsfritt.
Folkbiblioteken ska särskilt prioritera barn
och unga för att främja språkutveckling
och stimulera till läsning. Bibliotekslagen
anger också att biblioteket ska ägna
särskild uppmärksamhet åt prioriterade
grupper, såsom personer med
funktionsvariation, de nationella
minoriteterna samt personer med annat
modersmål än svenska.
Kungliga biblioteket (KB) ska tillsammans
med de regionala
biblioteksverksamheterna och
kommunerna följa upp hur de
biblioteksplaner som antagits har utformats
och hur de används enligt 17 § (2013:801).
Skollagen
I bibliotekslagen finns en hänvisning till 2
kap 36 § skollagen (2010:800).
Skollagen anger att alla elever i
grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
ska ha tillgång till skolbibliotek.
Skolbiblioteket ska vara en del av och
integrerat i skolans pedagogiska
verksamhet. Skolinspektionen är den
instans som bevakar att lagen efterföljs.

Nybro kommuns första biblioteksplan
antogs i mars 2006

Vi vill genom biblioteksplanen synliggöra biblioteksverksamheternas inriktning och
omfattning samt de utvecklingsområden som finns för verksamhetens olika delar
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Förutsättningar och nuläge
I Nybro har produktionsindustrin en stor
andel av de sysselsatta. Nybro är en
kommun med många större och mindre
företag inom främst design-, trä- och
pappersindustrin och inom transport och
logistik. I kommunen bor idag drygt
20 000 invånare varav cirka 13 000 i
tätorten. Befolkningen i Nybro kommun är
något äldre än i resten av landet. Nybro
kommun har under de senaste åren tagit
emot en stor andel nyanlända och många
har valt att bosätta sig i kommunen.
Flera styrdokument och riktlinjer är
vägledande för folk- och
skolbiblioteksverksamheten (se sida?.)
Det finns även andra faktorer som påverkar
folkbibliotekets och skolbibliotekets
verksamhet och behov av utveckling.
Faktorer som befolkningens
utbildningsnivå och sammansättning, men
även samhällsövergripande faktorer som
t ex den tekniska utvecklingen och
digitalisering har starkt inflytande på
verksamheten.
Nybro kommuns vision och övergripande
mål är vägledande för bibliotekets
verksamhet.
Samverkan
Kungliga biblioteket är en samordnande
instans och driver utvecklingen inom
biblioteksväsendet nationellt. Kungliga
biblioteket har även fått regeringens
uppdrag att utreda förutsättningarna för en
nationell biblioteksstrategi. Utredningen
ska slutredovisas 2019. I direktiven står att
utredningen ”ska föreslå långsiktiga mål
och strategier, utifrån bibliotekslagens
bestämmelser, för att främja samverkan
och kvalitetsutveckling i hela
biblioteksväsendet”.

I varje län finns en länsbiblioteksfunktion
som stödjer biblioteken. Regionbiblioteket
i Kalmar stödjer och utvecklar
folkbiblioteken i länet. Det gör man genom
omvärldsbevakning, kompetensutveckling,
rådgivning samt projekt- och
utbildningsinsatser.
Nybro bibliotek utbyter också erfarenheter
och samverkar med biblioteken i länet och
i Blekinge och Kronoberg.
Biblioteket samverkar med andra
kommunala verksamheter, både genom
litteraturförmedling till grupper som det
annars kan vara svårt att nå, men också för
att nå ut med vad biblioteket kan erbjuda.

Utvecklingsområden 2017-2021
Öka bibliotekets kompetens inom
HBTQ- och jämställdhetsfrågor
Öka den digitala kompetensen
hos personal och hos
användarna.
Utreda konsekvenser av
införandet av en nationell
bibliotekskatalog
Förbereda för övergång från SAB
till klassifikationssystemet Dewey

Huvudbiblioteket hade under 2016 101 443 besök
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Verksamhetsomfattning
Biblioteksverksamheten inom Lärande och
kulturnämnden i Nybro kommun består av
ett huvudbibliotek centralt placerat i Nybro
tätort, en bokbuss som är ett integrerat
folk- och skolbibliotek och som ger
biblioteksservice till boende utanför
tätorten. Det finns fyra grundskolebibliotek
och ett gymnasiebibliotek.
Biblioteksverksamheten delas in i två
övergripande verksamhetsområden,
folkbibliotek och skolbibliotek.
Folkbiblioteket och skolbiblioteken har ett
gemensamt ansvar att främja barns läslust
och informationsförsörjning och samverkar
kring mediebestånd och kompetens för att
på så sätt uppnå mesta möjliga kvalitet.
Folkbiblioteket äger övergripande
systemansvar för bibliotekssystemet och
har budgeten och därmed hela kostnaden
för cirkulationssystem, för flera databaser,
e-medier och för den gemensamma
katalogen.
Folkbiblioteket
Folkbiblioteket vänder sig till besökare i
alla åldrar. Huvudbiblioteket har bra
tillgänglighet och är öppet alla vardagar
och lördagar större delen av året.
Biblioteket har idag öppet 47 timmar per
vecka och tidningsrummet har öppet 57
timmar per vecka.
Utöver de fastslagna öppettiderna är
biblioteket öppet för särskilda grupper, vid
studiebesök, sagostunder och övrig
programverksamhet. Huvudbiblioteket är
mycket välbesökt och har mer än 100 000
besök om året.
Det virtuella biblioteket är tillgängligt
dygnet runt och har cirka 85 000 besök per
år.
En av bibliotekets viktigaste uppgifter är
att främja läsning och tillgång till litteratur.
Biblioteket tillhandahåller ett brett utbud
av medier såväl tryckta som digitala.
Biblioteket arbetar aktivt med läsfrämjande
aktiviteter för alla åldrar. På biblioteket har
barn möjlighet att leka, läsa och lyssna på
sagor.

Studerande på alla nivåer söker litteratur
och information för sina studier. Många
använder bibliotekens datorer för att söka
information eller kommunicera via
Internet, man läser dagstidningar och
tidskrifter, studerar enskilt eller i grupp.
Antalet vuxenstuderande på alla nivåer,
som behöver studiematerial, ökar stadigt.
Biblioteket är en viktig aktör i Nybros
kulturliv och arrangerar flera olika typer av
kulturprogram under året.
Skolbiblioteken
Skolbiblioteken är ett redskap för skolans
lärande. Skolbibliotekens verksamhet
vänder sig till elever och personal.
Folkbiblioteket sköter grundskolebiblioteksverksamheten enligt en
fastslagen ansvarsfördelning.
(se särskilt avsnitt om skolbibliotek sid…)
Biblioteket som arbetsplats
Inom folk- och grundskolebiblioteksverksamheten tjänstgör 16 personer (totalt
13,5 årsverken 2016). Flera personer
tjänstgör både på skol- och folkbibliotek.
På gymnasiebiblioteket finns en
skolbibliotekarie.
Personalen är bibliotekets viktigaste resurs.
Folkbiblioteket ska utgöra en utvecklande
och stimulerande arbetsplats. Personalen
ska vara dimensionerad så att mål och
åtaganden ska kunna verkställas.
Bibliotekspersonal behöver ha en allmänt
bred kompetens inom många områden. Ha
god kunskap om böcker och läsning.
Kunna vägleda i informationssökning, och
kunna hantera ny teknik. Ett bra
bemötande och en vilja att ge god service
är av stor vikt.
Kontinuerlig fortbildning är avgörande för
bibliotekets verksamhet och fortsatta
utveckling. Vid nyrekrytering ska
kompetensbehovet utvärderas utifrån
bibliotekets aktuella roll och utformning.

Bibliotekspersonalen ska ha kunskap om böcker och läsning, vara kunnig i nya medier
och kunna hantera ny teknik.
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Lärande, kunskap, evenemang
och biblioteket som mötesplats
Bibliotek är en neutral plats präglad av
öppenhet och tillgänglighet där besökare
alltid ska känna sig välkomna. Det är en
arena för social gemenskap, spännande
kulturupplevelser och
kunskapsinhämtning.
Biblioteket är en av få kravlösa platser där
man har fri tillgång till kunskap.
Kunskap och lärande
Bibliotekets samlingar av tryckta och
digitaliserade medier är basen för kunskap
och lärande. Till detta ska läggas
bibliotekspersonalens generella kompetens
och enskilda kunnande. Personalen tar
aktiv del i lärandet, bland annat genom att
ge besökarna möjlighet att kunna boka tid
med en bibliotekarie. Lärandeprocessen på
biblioteket sker även genom enskilda och
andra typer av studier samt genom så
kallade fjärrlån. Genom den kraftiga och
decentraliserade utbyggnaden av
universitet och högskolor domineras
fjärrlånen av litteraturlån för högre
utbildningar.
Biblioteket ska i lokalerna och genom
modern teknik understödja lärande. En god
studiemiljö är särskilt viktig att värna om.
Biblioteket förmedlar också information
om samhället i tryckta medier och genom
digitala källor. Att söka information genom
biblioteket ska uppfattas som ett självklart
val.
Forskning och Nybrosamling
Biblioteket erbjuder avancerade
möjligheter till släktforskning och
lokalhistorisk forskning genom att bland
annat tillhandahålla den nyaste
informationstekniken inom området.
Biblioteket har ett nära samarbete med den
lokala släktforskningsföreningen.
Alla som har arbetat och arbetar på Nybro
bibliotek har under lång tid skapat en unik
samling av lokalhistoriskt material.

Där ingår också en samling av media om
glas och Glasriket. Nybrosamlingen är
bibliotekets unika resurs.
Nybro bibliotek har sedan 2009 byggt upp
en digital resurs i samarbete med andra
intresserade. På www.nybrokunskap.se
finns allt möjligt vetande om Nybro
kommun.
Det digitala biblioteket
Det virtuella biblioteket är tillgängligt 24
timmar om dygnet. Via bibliotekets
hemsida bibliotek.nybro.se kan man bland
annat söka, reservera och låna om böcker.
Genom hemsidan finns det också möjlighet
att låna e-böcker och e-ljudböcker.
Aktiviteter, boktips och andra aktuella
händelser presenteras kontinuerligt via
hemsidan, bibliotekets tv-skärmar,
evenemangskalendrar och genom sociala
medier såsom Facebook, Instagram och
Biblanbloggen.
På biblioteket finns bokningsbara datorer
för både längre och kortare tid. Man kan
också boka datorer med tillgång till
scanner. Mobila datorer kan lånas för
studier i bibliotekslokalen.
Biblioteket erbjuder trådlöst nätverk för
biblioteksbesökare.
För att öka bibliotekets tillgänglighet finns
en digital orienteringskarta, som kan
användas både i dator och mobila enheter.
Digital delaktighet
Enligt bibliotekslagen ska biblioteken
främja kunskap om hur informationsteknik
kan användas för kunskapsinhämtning,
lärande och delaktighet i kulturlivet.
Biblioteken ska inte bara tillhandahålla fri
tillgång till information och upplysning
utan också visa verktygen för hur man når
fram till detta. Digital delaktighet är ett
krav för en väl fungerade demokrati.
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Mötesplatsen
Som mötesplats erbjuder biblioteket en rad
olika alternativ. Det finns tysta
studieplatser, enskilda studierum och
flertalet andra platser där man kan sitta
antingen ensam eller i grupp.
Tidningsrummet är ett läsrum och en social
arena för möten mellan människor och det
öppnar tidigare än resten av biblioteket.
Biblioteket har även en viktig funktion
som tillhandahållare av viss kommunal
information. Mer kvalitativa tjänster som
insamlande av enkäter från olika
kommunala aktörer är återkommande på
huvudbiblioteket. En neutral mötesplats för
medborgardialog och samråd.
Biblioteket har vid tre tillfällen arrangerat
förtidsröstningen för de allmänna valen
samt vid två tillfällen för EU-valet.
Bibliotekets strävan är att dels erbjuda en
öppen arena för alla åldrar, dels erbjuda
lugna platser för avkoppling i en tilltalande
miljö.
Biblioteket erbjuder programverksamhet i
egen regi eller i samarbete med andra
aktörer riktad till barn, unga och vuxna,
såsom sagostunder, författarmöten och
föredrag. Föreningar kan medverka i
arrangemang och träffas i lokalen.
Samlingslokalen Röda rummet är anpassad
för kulturella aktiviteter. Ett blandat urval
av utställningar av såväl etablerade
konstnärer och amatörer som av olika
föreningar visas regelbundet i bibliotekets
lokaler. Biblioteket gör även egna
utställningar. För Röda rummet och
arrangemang på Nybro bibliotek finns ett
kortfattat regelverk.

Utvecklingsområden 2017-2021
Fortsätta att utveckla biblioteket
som mötesplats- anpassa lokalerna
så att de kan rymma både fler
avskilda platser och erbjuda bra
miljöer för social gemenskap
Marknadsföra bibliotekets
verksamhet bredare, tydligare och
på ett effektivare sätt.
På ett bredare vis nå ut och
marknadsföra bibliotekets unika
samlingar, Nybro och Glas
Utveckla kunskaps- och
medieresursen Nybrokunskap.se
Öka medie- och
informationskunnigheten- MIK- hos
allmänheten och personalen
Arbeta för en ökad användning av
bibliotekets lokaler och en ökad
samverkan med andra aktörer

Biblioteket jobbar aktivt med programverksamhet, t ex Världsbokdagen, spännande
föredrag, tematräffar för barn och ungdomar, Lässurr, sagostunder, temakvällar i
samarbete med studieförbund och föreningar
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Medieförsörjning och
litteraturförmedling
Bibliotekets inköp av medier styrs av
aktualitet, kvalitet, behov och efterfrågan.
Mediebeståndet ska vara anpassat för
låntagarnas behov. Det ska vara
genomtänkt och kontinuerligt ses över.
Biblioteket ska visa upp en bredd i
mediebeståndet och bidra till att sprida
smal och mer svårtillgänglig litteratur till
allmänheten.
Biblioteket ska också erbjuda ett brett
utbud av tryckta och digitaliserade
tidningar och tidskrifter samt lån av emedier.
Biblioteket ska prioritera litteratur i tryckt
och digital form, och i möjligaste mån
även erbjuda ett varierat utbud av annan
media. Det köps in fler barn- och
ungdomsmedier än vuxenmedier. Barns
och ungdomars läsning och tillgång till
litteratur är prioriterad både på folk- och
skolbiblioteken.
Biblioteket ska samverka med andra
bibliotek, både nationellt och regionalt för
att bredda sitt utbud. Detta sker bland
annat genom fjärrlån samt gemensamma
transporter i Kalmar, Kronobergs och
Blekinge län.
En medieplan som ska ligga till grund för
inköp, gallring och magasinering av
medier ska upprättas. Detta för att förenkla
arbetet och få en tydligare överblick över
beståndet.

Litteraturförmedling
Att förmedla litteratur ur bibliotekets
samlingar är en basal uppgift för
personalen. Detta sker genom traditionell
hylluppställning och skyltning men också
genom att lyfta fram speciella bestånd.
Litteraturförmedling sker också genom
mer utåtriktade verksamheter med fokus på
litteratur och språk såsom författarbesök,
och bokprat. Biblioteket anordnar också
bokcirklar där litteratursamtalet står i
fokus. Litteraturförmedling sker också
genom bibliotekets hemsida och genom
sociala medier.

Utvecklingsområden 2017-2021
Upprätta en medieplan som ska
ligga till grund för inköp, gallring
och magasinering av medier
Skapa intresse för läsning och
prova nya metoder för läs- och
språkstimulans
Utveckla bibliotekspersonalens
roll som litteraturförmedlare
genom kompetensutveckling
Följa utvecklingen av nya former
av medier och medie-hantering
för att på så sätt öka servicen till
låntagarna
Ökad samverkan med lokal
författare

Biblioteket ska vara tillgängligt för alla
och det är därför viktigt att erbjuda olika
typer av anpassade medier såsom lättlästa
böcker, böcker med stor stil, talböcker
(Daisy), litteratur på minoritetsspråk och
litteratur på andra språk. Biblioteket
erbjuder också medier för personer med
annat modersmål än svenska.

I Sverige ska alla, oavsett förutsättningar eller bakgrund, ges möjlighet att utveckla en
god läsförmåga, men också ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.
Regeringsproposition Läsa för livet (2013/14:3)
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Barn- och ungdomsverksamhet
På folkbiblioteket ansvarar barn- och
ungdomsbibliotekarien för målgruppen
barn och ungdomar. Den omfattas av de
yngsta barnen, förskoleklass samt barn och
ungdomar utanför skoltid. Barn- och
ungdomsbibliotekarien samarbetar även
med grundskolans skolbibliotekarier och
samordnar bibliotekets barn- och
skolgrupp. Här drivs utvecklingsfrågor
kring läsfrämjande rörande barn och unga i
Nybro kommun.
Språk- och lässtimulans
Språket är en viktig förutsättning för att ett
barn ska lyckas med sin skolgång och för
att kunna känna sig delaktig i samhället.
Barn behöver språkstimulans redan från
första stund och en tidig insats gynnar
barnets språkutveckling. Därför samarbetar
biblioteket med Familjecentralens öppna
förskola och landstingets föräldragrupper
för att öka medvetenheten kring barns
språkutveckling. Barn- och
ungdomsbibliotekarien informerar även
om vikten av att läsa för barnen och ger
boktips.
För att uppmuntra barnens lust till läsning
erbjuds Nybro kommuns 4-åringar att
komma till biblioteket för att få en gratis
bok. Barns språkutveckling är en
kontinuerlig process som under
förskoleåldern lägger grunden till
ordförråd, begreppsbildning och fantasi.
För att denna utveckling ska kunna ske är
tillgången till böcker en viktig
förutsättning.
Folkbiblioteket är förskolans primära
bibliotek. Nybros bokbuss besöker
kommunens förskolor en gång i månaden
och erbjuder ett varierat och uppdaterat
mediebestånd. Förskolorna har möjlighet
att beställa böcker som rör olika teman och
barnens alster kan ställas ut på biblioteket.
Vid förskolornas föräldramöten erbjuder
sig biblioteket att informera om högläsning
och språkutveckling samt ge boktips.

Biblanbloggen är Nybro biblioteks blogg
med boktips för barn och ungdomar från
10 år och uppåt. Bloggen drivs av
bibliotekets barn- och skolgrupp.
(http://biblanbloggen.blogspot.se/).
Äppelhyllan erbjuder medier för och om
barn med funktionsvariation. Här finns
även böcker som ger stöd, inspiration och
fakta till vuxna.
Nybro bibliotek har ett bokbestånd för barn
och unga med annat modersmål än
svenska. Det ska vara aktuellt och
korrespondera med de behov som finns i
Nybro kommun.
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Aktiviteter
Barnens fantasi och kreativitet stimuleras
genom bibliotekets kulturaktiviteter som är
en variation av barnteatrar,
musikföreställningar och sagostunder.
Biblioteket bjuder även in till
dramatiserade sagostunder med syfte att
öka läslusten och språkmedvetenheten hos
de yngre barnen. Förskolor utanför Nybro
tätort erbjuds sagoturer genom besök av
bokbussen.
Lässurr är en aktivitet där biblioteket
samarbetar med kommunens
förskoleklasser och grundsärskolans
elever. Lässurr innebär att barnen får
arbeta med en utvald bok och skapar olika
alster med inspiration från den. Slutligen
får barnen komma till biblioteket och träffa
författaren samt få varsitt signerat
exemplar av boken. Syftet med Lässurr är
att öka läsförståelsen och läslusten.
För att göra biblioteket till en attraktiv
mötesplats för barn och ungdomar
arrangerar biblioteket aktiviteter med olika
litterära teman.
Sommarlovsboken är ett återkommande
inslag i bibliotekets program för barn och
unga. Barn i åldrarna 6-16 år läser sju
böcker över sommarlovet och får en bok i
gåva av biblioteket. Sommarlovsboken är
en insats som biblioteket gör för att öka
läsandet på fritiden.
Barn- och skolgruppen arbetar
kontinuerligt med olika projekt som
främjar barn och ungas läslust och
läsförståelse.

Utvecklingsområden 2017-2021
Erbjuda sagostunder på andra språk
Öka medvetenheten om bibliotekets
verksamhet för barn och ungdomar
hos föräldrar med annat modersmål
Utveckla miljön på barn- och
ungdomsavdelningen för att skapa en
inbjudande mötesplats
Arbeta för att öka barns och
ungdomars delaktighet i bibliotekets
verksamhet
Utveckla arbetet med att nå
småbarnsföräldrar med information
om barns läs- och språkutveckling
Hitta nya sätt att inspirera till mer
fritidsläsning för barn och ungdomar
Utveckla samarbetet med
Familjecentralen
Undersöka möjligheterna med att
implementera ett Maker Space på
biblioteket.
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Prioriterade grupper
Verksamhet riktad mot grupper med olika
funktionsvariationer och personer med
utländsk bakgrund är enligt lag
prioriterade.
Personer med funktionsvariation
I Nybro finns nio gruppboenden för
personer med funktionsvariation. Många
personer från dessa boenden besöker ofta
biblioteket som ser det som en viktig
uppgift att tillgodose de behov av media
som efterfrågas.
Nybro är en kommun med många äldre
invånare. En del av dessa har inte
möjlighet att ta sig till biblioteket på egen
hand eller har någon anhörig som kan
tillgodose deras behov av de medier som
biblioteket erbjuder. Att läsa eller lyssna
på böcker är för många äldre personer en
viktig aktivitet för att skapa en meningsfull
tillvaro. Det är därför både ur mänskligt
och demokratiskt hänseende, viktigt att
biblioteket kan tillgodose detta behov.
Boken kommer-verksamheten är till för de
personer som av någon anledning inte själv
kan ta sig till biblioteket. Det kan röra sig
om synskada, långvarig sjukdom eller
rörelsehinder. Biblioteket levererar då
medierna hem till låntagaren.
Besök på särskilda boenden
Det finns sex särskilda boenden i Nybro.
Dessa erhåller bokdepositioner från
biblioteket tre gånger per år. Samarbete
sker med mötesplatserna,
anhörigsamordnare och läsombud för att
öka läsandet hos äldre och personer med
funktionsvariation, vilket leder till en
högre livskvalitet för dessa grupper.
Biblioteket samverkar med andra aktörer i
olika läsfrämjande projekt för att på så sätt
nå de människor som på egen hand har
svårt att ta del av bibliotekets utbud.

Talböcker
För synskadade och andra personer som
inte kan läsa vanliga böcker köper
biblioteket in talböcker (Daisy), böcker
som är inlästa på cd-rom. Det finns även
Daisy text och ljud, vilket innebär att man
kan se en elektronisk version av den
tryckta boken på datorskärmen, både text
och bild.
Särskilda medel för inköp av talböcker
finns men för att kunna tillgodose behovet
laddar biblioteket också ned talböcker från
Myndigheten för tillgängliga medier
(MTM).
Personer som är talboksberättigade har
också, genom biblioteket, möjlighet att bli
registrerade som egna nedladdare, vilket
innebär att de själva kan ladda ned sina
böcker via MTM:s digitala bibliotek,
Legimus. Tack vare den tekniska
utvecklingen med möjlighet att ladda ned
böcker till mobiltelefoner har antalet
digitala låntagare ökat snabbt, speciellt
bland skolungdomar med läsnedsättning.
Lättlästa böcker
Många människor i Sverige har av olika
anledningar lässvårigheter eller är otränade
läsare. Det kan vara personer med olika
funktionsvariationer, dyslektiker, nya
svenskar eller lässvaga unga. Det finns ett
brett utbud av lättlästa böcker. Böckerna
har ett tydligt innehåll, språket är konkret
och vardagligt. Böckerna är ofta
illustrerade och typsnittet är lättläst.
Storstilsböcker
Biblioteket har böcker med stor stil. Detta
är vanliga skönlitterära titlar tryckta med
ett större typsnitt.
Läsa på olika sätt
Äppelhyllan, som är placerad på
barnavdelningen, erbjuder medier för och
om barn med funktionsvariation. Här finns
även böcker som ger stöd och inspiration
för vuxna.
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Personer med annat modersmål än
svenska
Biblioteket har ett eget bestånd av media
på många utländska språk. För studier i det
svenska språket och samhället finns en
särskild avdelning i biblioteket, Ny i
Sverige. Medier på andra språk än svenska
kan lånas avgiftsfritt på efterfrågan från
andra bibliotek.
Biblioteket har en publik dator med
tillgång till dagstidningar på de flesta av
världens språk.
Integration
För att främja demokrati och integration
ska biblioteket ge alla en likvärdig service.
Ett viktigt mål för bibliotekets verksamhet
är att biblioteket ska vara en mötesplats
tillgänglig för alla, men också en plats för
enskilda eller gruppinriktade studier.
Biblioteket har ett aktivt och nära
samarbete med Svenska för invandrare
(SFI) så att även de som inte läser och
skriver det svenska språket, ska kunna ta
del av den service som biblioteket
erbjuder. Biblioteket tar emot SFI-grupper
och informerar om bibliotekets service och
mediebestånd. Andra grupper, företag och
ideella föreningar kan också besöka
biblioteket och få liknande information.
Biblioteket har i integrations- arbetet ett
särskilt ansvar att samarbeta med
kommunala verksamheter.
Planlösningen och den tekniska miljön på
biblioteket ska understödja integrationen
av nya svenskar.

Utvecklingsområden 2017-2021
Utöka samarbetet med
äldreomsorg för att informera om
bibliotekets tjänster så att alla
som har behov av dessa kan ta
del av dem
Marknadsföra egen nedladdning
Lyfta fram historia och kulturarv i
integrationsarbetet
Öka tillgången till litteratur och
information på andra språk
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Bokbussverksamheten
Bokbussverksamhet har funnits i Nybro
kommun sedan 1970-talet. Den nuvarande
bokbussen är den femte i ordningen och
invigdes 2008.
Bokbussen fungerar dels som skolbibliotek
för de sju skolor i kommunen som inte har
ett fast skolbibliotek (Alsterbro skola,
Flerohopp skola, Kristvallabrunn skola,
Montessoriskolan, Orrefors skola,
Västerängsskolan och Örsjö skola), dels
som ett rörligt filialbibliotek för
kommuninvånare som bor utanför Nybro
tätort.
Varje skola får under terminstid besök en
gång varje eller varannan vecka beroende
på hur många elever skolan har. Då har
både elever och skolans personal möjlighet
att låna böcker till skolarbeten och för
nöjesläsning. Såväl pedagoger som elever
har möjlighet att beställa böcker på olika
teman.
Bokbussen besöker kommunens förskolor
en gång i månaden. Förskolor utanför
Nybro tätort erbjuds också sagoturer då
man kommer till förskolan och har en
sagostund i bokbussen. Även förskolor har
möjlighet att beställa böcker på olika
teman. Vid besök på skolor och förskolor
byts en del av skönlitteraturen för vuxna ut
mot barn- och ungdomsböcker via
utbytbara bokvagnar.
Tre eftermiddagar i veckan kör bokbussen
på landsbygden i Nybro kommun. Större
tätorter får ett besök i veckan, medan
mindre samhällen besöks en gång i
månaden, enligt förutbestämda turlistor.
Nya turlistor ges ut två gånger om året, vår
och höst. Totalt stannar bokbussen vid 78
olika platser i kommunen under en månad.
Genom ett avtal säljs bokbusstjänster till
Mönsterås kommun sedan 1970-talet. Tre
dagar i månaden kör Nybro bokbuss på
landsbygden i Mönsterås kommun.

Då besöks såväl en skola och ett par
förskolor som vanliga bokbusshållplatser i
mindre orter.
Dialog förs med personalen på Mönsterås
bibliotek när det gäller till exempel förslag
på nya bokbusshållplatser och
marknadsföring av verksamheten.
Mediebeståndet
I bokbussen finns förutom skönlitteratur
och facklitteratur i skilda ämnen för både
barn och vuxna även böcker med stor stil,
tidskrifter, ljudböcker, lättlästa böcker och
musik-cd. Det finns en publik dator med
Internetuppkoppling som besökare kan
använda.
Låntagare har möjlighet att lämna
inköpsförslag på böcker och annan media
och önskemålen tillgodoses i största
möjliga mån. Böcker och annan media som
inte finns med vid besöket kan beställas
och hämtas nästa gång bokbussen kommer.
Flexibilitet är en av bokbussens styrkor
och kommuninvånare som har långt till
huvudbiblioteket kan höra av sig med
förslag på nya hållplatser.

Utvecklingsområden 2017-2021
Ny bokbuss utrustad med det
senaste inom fordonsteknik,
inredning samt tekniska
hjälpmedel
Marknadsföra bokbussens
verksamhet
Sprida litteratur på andra språk
än svenska
Utveckla skolturerna så att de
bättre motsvarar skolornas behov
och önskemål.
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Skolbibliotek
Grundskolebibliotek
Nybro bibliotek har ansvaret för
skolbiblioteksverksamheten på
grundskolorna, det vill säga årskurs F-9
och grundsärskolan. Ett skolbibliotek
skiljer sig från folkbiblioteket på flera sätt.
Målgrupp och användare (skolans elever
och personal) får i sitt skolbibliotek
tillgång till pedagogisk vägledning i ett för
skolan anpassat bestånd.
Skolbiblioteket är en resurs och ett stöd för
elevernas lärande, pedagogernas
undervisning och för elevernas möjligheter
att leva upp till läroplanens mål. Fyra
skolbibliotekarier arbetar med
skolbiblioteksverksamheten för Nybros ca
2000 elever (2016/17). Fagerslätt-,
Hanemåla-, Madesjö- och Paradisskolan
har fasta skolbibliotek
Bokbussen fungerar som skolbibliotek för
de sju mindre skolorna (Alsterbro skola,
Flerohopp skola, Kristvallabrunn skola,
Montessoriskolan, Orrefors skola,
Västerängsskolan och Örsjö skola) samt
alla förskolor i kommunen. Utöver
skolbibliotekens öppettider tillkommer tid
för inre arbete såsom förberedelser inför
temaarbeten, bokprat och lektioner i
informationskompetens.

Högläsning är ett effektivt sätt att
levandegöra texter. Att också diskutera
innehåll och upplevelse främjar
läsförståelse och skapar en vilja till fler
läsupplevelser. Pedagoger erbjuds bokprat
för att hjälpa dem att inspirera eleverna till
läsning.
Möjligheten att läsa på olika sätt är ett
prioriterat område såväl av skolbiblioteken
som i skollagen och bibliotekslagen. Det
kan innebära möjligheten att läsa en lättläst
version av en bok, lyssna på en bok eller
att läsa boken på sitt modersmål,
teckenspråk eller punktskrift. Till elever
som behöver talböcker förmedlar skolbiblioteken konton för egen nedladdning
och på begäran talböcker i fysisk form.
För nyanlända erbjuder skolbiblioteken
förutom litteratur på modersmålet även
medier för att lära sig svenska språket.

Läsutveckling
Läsförståelse är nyckeln till framgång i
skolans alla ämnen. Skolbibliotekarierna
arbetar med att stimulera elevernas läsning
på olika sätt, t ex genom förberedda
bokprat och högläsning vid klassbesök.
Stor vikt läggs även vid individuell
bokmatchning (rätt bok för varje elev) i
skolbiblioteket med direkt stöttning och
inspiration till olika läsupplevelser.
Skolbibliotekens utbud och service
anpassas efter elevernas olika
förutsättningar.

Redan i förskoleklass får alla elever ett eget lånekort
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Medie- och informationskompetens
Främjande av elevernas medie- och
informationskunnighet är en allt viktigare
uppgift för skolbiblioteken. I skolans
läroplaner är kunskaper i
informationssökning och källkritik
dessutom inskrivna i flertalet ämnen och
årskurser. Här har skolbiblioteken fått en
både breddad och fördjupad uppgift att ge
eleverna rätt verktyg för att kunna hitta,
analysera och kritiskt värdera information i
alla sorters medier. Det sker genom
undervisning och handledning både på
specifika lektioner och i samband med
uppstart av egna arbeten. Skolbiblioteken
arbetar efter handlingsplanen,
Handlingsplan i informationskompetens
och läsfrämjande aktiviteter för Nybro
kommuns grundskolor.

Utvecklingsområden 2017-2021
Göra insatser för att höja elevernas
informations -kompetens,
oberoende av skola och årskurs
Sträva efter att ytterligare
integrera skolbibliotekets
verksamhet i det dagliga
pedagogiska arbetet
Vara innovativa i att stimulera
eleverna till ökad läsning och
läsförståelse
Att ytterligare synliggöra och
marknadsföra det biblioteket har
att erbjuda vad gäller att läsa på
olika sätt
Hitta fler sätt att arbeta med
nyanländas läsning och erövrande
av svenska språket
Sträva efter att alla elever,
oberoende av skola och årskurs,
får likvärdiga möjligheter att ta del
av skolbibliotekens verksamhet
Att samtliga skolbibliotekarier på
sikt tar del av projektet Läslyftet,
som är en nationell kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och
skrivdidaktik.
Genom utökade resurser förstärka
bemanningen på
grundskolbiblioteken

Skolbibliotek är en lagstyrd verksamhet som lyder under skollagen 2 kap § 36
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Gymnasiebibliotek
Åkrahälls bibliotek stödjer utbildningen i
gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Biblioteket är ett väl utnyttjat studie- och
arbetsrum, där elever med hjälp av medier,
lärare och bibliotekarie arbetar med olika
uppgifter. Ett brett och varierat utbud av
medier såväl tryckta som digitala ska ge
grund för bildning och
källkritik. Bibliotekets databaser och
information kan användas hemma och i
skolan genom nätet. Biblioteket svarar
också för en stor del av
läromedelshanteringen på skolan. Vad
gäller personal är en bibliotekarie ett
minimum för ett så stort studiebibliotek.
Gymnasiebiblioteket är öppet hela
skoldagen och bemannat med fackutbildad
bibliotekarie.

Att väcka läslust och ge biblioteksvana är
utifrån det avgörande för att utmana, både
pojkar och flickor, på ett positivt sätt.
På skolan finns elever med olika behov
som ska tillgodoses med hjälpmedel och
speciell litteratur, bibliotekarien
samarbetar kring olika lösningar.
Gymnasiebiblioteket har också till uppgift
att:
 Integrera biblioteket med olika
informationsnät såsom skolans
lärplattformar och hemsidor.


Svara för en stor del av
läromedelshanteringen på skolan.



Ge biblioteksstöd för
skolpersonalens professionella
utveckling.

Gymnasiebibliotekets verksamhet följs upp
med hjälp av olika kvalitetsmått som
redovisas årligen.

Utvecklingsområden 2017-2021
Ett i skolan centralt placerat
bibliotek. Ett bibliotek integrerat
med speciallärare, grupprum och
café.

Bibliotekets funktioner
Information och handledning för att stödja
lärande genom ett vetenskapligt
förhållningsätt.
Två tredjedelar av eleverna på skolan är
pojkar (2017). Enligt PISAundersökningen 2015 har resultat
förbättrats gällande läsförståelse. Pojkarna
har närmat sig flickorna sedan PISA 2012
men fortfarande presterar flickor
signifikant bättre än pojkar i läsförstående
(Skolverket, huvudrapport PISA 2015).

Medverka till kulturell integration
av nyanlända
Bättre samordning av bibliotekets
medier/information i skolans
digitala plattformar
Fortsätta konverteringen från SAB
till klassifikationssystemet Dewey
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Styrdokument och riktlinjer

Lokala styrdokument och riktlinjer

Nationella styrdokument och riktlinjer

Kommunplan 2017-2019
http://nybro.se/wpcontent/uploads/2014/09/Kommunplan2017-2019-KF-20160620.pdf/
nybro.se/politik-kommun/omKulturgaranti, för barn och elever i
Nybro kommuns förskolor och skolor
2016-2018
https://nybro.se/wpcontent/themes/nybrokommun/feeds/politi
kerportalenfeeds.php?file=4693&name=%C2%A7%2
092%20%20Kulturgaranti%20i%20Nybro%20201
6-2018

Bibliotekslagen
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs
_sfs-2013-801/
Skollagen
(SFS 2010:800), i kapitel 2 i skollagen
finns bestämmelser om skolbibliotek: 3536 §
https://www.skolverket.se/skolutveckling/r
esurser-for-larande/skolbibliotek/lagaroch-tillsyn-1.194436
Internationella riktlinjer
Unecos folkbiblioteks- och
skolbiblioteksmanifest definierar
bibliotekets uppdrag. (Bibliotekens
internationella manifest (översatt av
Biblioteksföreningen).
http://www.biblioteksforeningen.org/mater
ial/bibliotekens-internationella-manifest/
FN:s barnkonvention:
https://unicef.se/barnkonventionen/lastexten#full
Regionala styrdokument
Regional kulturplan Kalmar län 20152017
http://www.ltkalmar.se/omlandstinget/detta-gor-landstinget/kultur/
Regional digital agenda för Kalmar län
2015-2020
http://www.rfkl.se/agenda
Den regionala utvecklingsstrategin, RUS
http://www.rfkl.se/sv/Om-KalmarLan/RUS/
Regional biblioteksplan för
Regionbiblioteket i Kalmar län 20172021
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2
017/01/08-Kalmar-län-2017-2021Regional-biblioteksplan.pdf

-Lärande- och kulturnämndens mål för
folk- och skolbiblioteken i Nybro
kommun.
-Bibliotekets verksamhetsmål för folk- och
grundskolbiblioteken i Nybro kommun
-Ansvarsfördelning gällande samarbetet
mellan biblioteket och grundskolan
beträffande skolbiblioteksverksamheten i
Nybro kommun
-Handlingsplan för informationskompetens
och läsfrämjande aktiviteter för Nybro
kommuns grundskolor

Bibliotekslagen
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna
biblioteksväsendet. Det allmänna biblioteksväsendet består av all
offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av:
1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. högskolebibliotek,
5. lånecentraler, och
6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.
Ändamål
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.
Ansvarsfördelning
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i
fråga om vissa skolor, enskilda.
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller
enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap.
skollagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de
kommuner som inte ingår i ett landsting.
4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
5. För lånecentraler ansvarar staten.
6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar
den som enligt särskilda bestämmelser är huvudman för
verksamheten.
Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än
huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver
biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.
Prioriterade grupper
4 § 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.
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som
har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda
litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.
Folkbibliotek
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara
tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av
allsidighet och kvalitet.
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till
litteratur.

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande
och delaktighet i kulturlivet.
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till
läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras
behov och förutsättningar.
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på
annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett
publiceringsform.
Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra
liknande tjänster, och
2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka
det som de har lånat.
Skolbibliotek
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till
skolbibliotek.
Regional biblioteksverksamhet
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.
Högskolebibliotek
12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla
universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet
inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid
universitetet eller högskolan.
Lånecentraler
13 § För en kompletterande informations- och medieförsörjning
ska det finnas en eller flera lånecentraler.
Samverkan
14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade
biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det
allmänna biblioteksväsendet samverka.
15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt
ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande.
Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller
inte för folk- eller skolbibliotek.
16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om
anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar
inte att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till
förfogande för ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som
är beläget utanför kommungränsen.
Biblioteksplaner
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet.
Uppföljning
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.

