2016 - 2020

BIBLIOTEKSPLAN
FÖR KARLSHAMNS KOMMUN
Antagen av Kommunfullmäktige 2017-03-20 §28

INNEHÅLL
1. Bakgrund										 3
2. Biblioteksplanens syfte, användning och uppföljning			

3

3. Omvärld och utmaningar							 3
4. Organisation och arbetssätt							 3
5. Regionalt och nationellt samarbete						

4

6. Bibliotekens organisationstillhörighet och lokalisering			

5

7. Folkbibliotekens huvudfunktioner och målgrupper				

5

8. Kompass Karlshamn, inriktnings- och verksamhetsmål			

7

9. Karlshamn erbjuder god livskvalitet						

7

10. Karlshamn är en attraktiv plats för alla				

7

11. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter

8

11.1. Medborgardialog						

8

11.2. Medieförsörjning						

8

11.3. Läsfrämjande insatser						

9

		11.3.1. Läsnedsatta grupper				

9

		11.3.2. Barn och unga					

9

		11.3.3. Vuxna								10
		11.3.4. Vuxenstuderande						10
		11.3.5. Medborgare med annat modersmål			

10

11.4. Digitala tjänster							11
11.5. IT-pedagogik								11
11.6. Bygden som kulturarv							12
		11.6.1. Berättartraditionen						12
		11.6.2. Blekingesamlingen						12
		11.6.3. Släktforskning							12
11.7. Skolbibliotek								12
12. Utveckling och framtid								13
13. Referenser									14

1. Bakgrund
Biblioteksplanen i Karlshamns kommun är utarbetad för medborgare av kulturnämnden i samråd med
representanter från förvaltningarna. Planen är politiskt förankrad och omfattar en analys av det
samlade biblioteksbehovet i kommunen samt åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses.

I bibliotekslagen anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin verksamhet.
I biblioteksplanen för Karlshamns kommun 2016 – 2020 tas ett helhetsgrepp på kommunal biblioteks
verksamhet i Karlshamns kommun samt samverkan på regional och nationell nivå (Bibliotekslagen
2013:801, 17 §).

2. Biblioteksplanens syfte, användning och uppföljning

Biblioteksplanen ska ange verksamhetens prioriteringar och inriktningar för folkbiblioteken i
Karlshamns kommun och vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag. Den ska även
synliggöra utbud och service för medborgarna. Medborgarnas förutsättningar att påverka huvud
mannens överväganden gynnas, liksom möjligheterna till att samverka, påverka och ställa krav.
Biblioteksplanen relaterar till verksamhetsplaner på olika nivåer, andra kommunala styrdokument
(exempelvis kommunprogram) samt styrdokument på regional och nationell nivå.
Enligt bibliotekslagen (2013:801, 18 §) kommer de biblioteksplaner som har antagits i kommunerna
att följas upp av utsedd granskningsmyndighet. Granskningen kommer att omfatta hur biblioteksplanerna har utformats och hur de används.
Biblioteksplanens innehåll och användning följs upp genom rutinerna i Kompass Karlshamn. Kultur
nämnden och Kultur Karlshamn upprättar årligen verksamhetsplan och uppföljning av denna sker i
enlighet med den styrnings- och uppföljningsprocess som Karlshamns kommun tillämpar.

3. Omvärld och utmaningar

Folkbibliotekens roll är inne i en stark förändringsfas och står inför nya utmaningar. Ny teknik, en
föränderlig omvärld, mångfald och mångspråk ställer krav på en biblioteksverksamhet som lever upp
till kommuninvånarnas förväntningar. Ökad efterfrågan och tillgänglighet av e-resurser blir alltmer
påtaglig. Teknik och självservice möjliggör utökade öppettider och att tillgängligheten till lokaler och
resurser kan utnyttjas av användare efter egna behov på tider som passar dem.
Andra utmaningar är digitalt utanförskap och
minskande läskunnighet hos medborgarna.
Behovet av lärmiljöer och inspirerande och
kreativa mötesplatser för upplevelser ökar, vil
ket kräver moderna lokaler och tekniska förut
sättningar.

De äldre i samhället blir fler, vilket innebär ökad
bredd och efterfrågan på folkbibliotekets service
och kulturella aktiviteter. Det ökade antalet med
borgare med annat modersmål än svenska ställer
krav på anpassning av medier och service.

4. Organisation och arbetssätt
Kultur Karlshamn är under utveckling och för att möta framtidens krav och behov är det viktigt att vid
alla nyrekryteringar ta hänsyn till biblioteksorganisationens behov av bibliotekarier med nyckelkompetens.
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Omvandling av tjänster från biblioteksassistenter till bibliotekarier ökar kompetensen i organisa
tionen. En ny organisationsstruktur medför effektivare resursutnyttjande. Nya arbetssätt implement
eras, exempelvis en tydlig projektorienterad organisation och nya bemanningssystem. För att
upprätthålla en hög kompetensnivå bland personalen erfordras adekvata och fortlöpande kompetens
utvecklingsinsatser.

Biblioteksverksamheten har implementerat RFID-teknik, Radio Frequency IDentification, vilket inne
bär att samtliga media förses med ett chip och radiovågsteknik. Införandet av RFID-tekniken förväntas
frigöra tid till pedagogisk handledning och service till besökare.
En allt viktigare del av folkbibliotekens verksamhet är att marknadsföra service, medieutbud och
tjänster. Genom sociala medier och hemsida förs en dialog med medborgare.

Genom strategiskt arbete befästs bilden av Kultur Karlshamn som en enhet med fem bibliotek, kulturoch föreningshuset Lokstallarna samt tio kulturmiljöer och byggnader, som bland annat drivs av
föreningar. Som komplement till Karlshamns kommuns grafiska profil, har Kultur Karlshamn ett enhet
ligt, tydligt och målgruppsanpassat grafiskt uttryck. Det genererar förutsättningar för ett tydligt varu
märke som inger förtroende och skapar förväntningar.

5. Regionalt och nationellt samarbete

För att ta del av modern biblioteksutveckling och för att arbeta strategiskt med olika biblioteksfrågor
ingår Kultur Karlshamn både i ett regionalt och nationellt samarbete med Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg, Sveriges depåbibliotek i Umeå, Kungliga biblioteket och Internationella biblio
teket.

Vikten av samverkan fastslås i bibliotekslagen (2013:801, 14 §). Syftet är att ge alla tillgång till landets
samlade biblioteksresurser. Ambitionen är att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda avgiftsfria lån.
Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka.
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg ansvarar för de regionala biblioteksutvecklingsfrågorna,
förmedlar omvärldsbevakning och erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för bibliotekspersonal.
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg stödjer även bibliotekens mediesamarbete genom att avsätta
medel för inköp av medier och transporter mellan biblioteken samt samordning och subventionering
av datatjänster.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg administrerar en länsgemensam webbsida som underlättar
fjärrlån i de två länen. Plattformen BarnArena, som är ett samarbete mellan kommunerna i länen, delar
artiklar om författarporträtt, boktips eller annat som kan vara intressant för målgrupperna. Biblioteks
utveckling Blekinge Kronoberg utvecklar området litteratur, läsfrämjande och berättande genom ett
regionalt uppdrag i samverkan med regionerna Blekinge och Kronoberg. Kultur Karlshamn ingår i
detta samarbete sedan 2015.
Sveriges depåbibliotek och lånecentral finns i Umeå. Det är en nationell lånecentral och ett nationellt
kompetenscenter som tillhandahåller tjänster kring fjärrlån till Sveriges folkbibliotek. De stödjer inköp
av svåråtkomliga titlar och språk.

Kungliga biblioteket har ett nationellt ansvar för flera frågor som berör folkbiblioteken. Internationella
biblioteket i Stockholm hanterar lån och depositioner som rör mångspråkig litteratur och är, utöver sin
roll som lånecentral, nationellt kompetenscenter för kommunala bibliotek när det gäller mångspråkig
media.
Kompass Karlshamn möjliggör en årlig precisering av samplaneringsområden och samverkansaktörer,
i såväl nämnds- som verksamhetsplan.
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6. Bibliotekens organisationstillhörighet och lokalisering
I Karlshamns kommun ansvarar tre olika nämnder för biblioteksfrågorna. Kulturnämnden ansvarar för
folkbiblioteken, nämnden för barn, ungdom och skola för skolbiblioteken på grundskolan och
gymnasienämnden för gymnasiebiblioteket på Vägga gymnasieskola. Blekinge tekniska högskola med
staten som huvudman ansvarar för bibliotek Piren.
Karlshamns folkbibliotek innefattar i nuläget fem fysiska bibliotek: ett huvudbibliotek, Karlshamns
Stadsbibliotek, och fyra lokalbibliotek i Asarum, Hällaryd, Mörrum och Svängsta. Dessutom finns ett
digitalt bibliotek, Arena.
Lokalbiblioteken är en viktig resurs för att profilera orten och stärka den lokala identiteten. Service
och verksamhet är mer begränsad på lokalbiblioteken, men är i princip densamma som på huvudbiblioteket, då mediebestånd och personal är gemensamt för hela organisationen.
Bemannade skolbibliotek finns på kommunens tre högstadieskolor samt på gymnasieskolan.
Karlshamns Stadsbibliotek flyttade under hösten
2015 till temporära lokaler i Citygallerian. I dessa
lokaler är öppettiderna mer begränsade och ytan
mindre än tidigare. De nya lokalerna förutsätter
ökad bemanning, eftersom biblioteket inryms på
två plan i fyra separata rum. Det innebär även nya
arbetssätt och annan organisation av verksam
heten.

Stadsbibliotekets tillfälliga lokalisering i
Citygallerian medför att verksamheten har
begränsade möjligheter att bedriva den komplexa
verksamhet som bibliotekslag och andra styr‑
dokument föreskriver. Genom flytten till
temporära lokaler minskades lokalytan. Att ha tillgång till verksamhetsanpassade lokaler är nödvän
digt för att kunna bedriva läsfrämjande verksamhet, bokcirklar, caféverksamhet, drop-in-verksamhet
m.m. I dagens samhälle har bibliotekets funktion som mötesplats fått en allt större betydelse. Öppna
demokratiska arenor som biblioteket lockar många målgrupper och stimulerar till mångfald och
tillväxt bland annat för entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar. Lokaliseringen i City‑
gallerian med lokaler som inte är anpassade för biblioteksverksamhet medför att Stadsbiblioteket har
svårt att möta behovet av mötesplatser. Organisationen förbereder för verksamhet i det nya kulturoch bibliotekshuset på Östra Piren.

7. Folkbibliotekens huvudfunktioner och målgrupper

Bibliotekslagen (2013:801, 14 §, 4 §, 5 §) tydliggör vilken roll biblioteket ska spela i ett samhälleligt
perspektiv. Lagen slår fast att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling.
Biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Lagen fastställer även att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktions
nedsättning. Biblioteken ska utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och
tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har
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annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritets
språken, andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska samt lättläst svenska.

Lagen föreskriver att varje kommun ska ha folkbibliotek och att dessa ska vara tillgängliga för alla och
anpassade efter användarnas behov.
Folkbiblioteket är en neutral och demokratisk mötesplats och verksamhetens service riktar sig till alla.
Samtliga fem folkbibliotek arbetar aktivt för att vara en arena som riktar sig till samtliga invånare i
Karlshamns kommun oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning.

Den ökade mångfalden och det ökande antalet personer med annat modersmål än svenska ställer krav
på bemötande och insatser för att främja inkludering i kommunen. Folkbiblioteken erbjuder tillgång
till litteratur på andra språk genom ett eget bestånd och genom inlån av bokdepositioner eller enskilda
titlar från andra bibliotek i Blekinge och Kronoberg samt Internationella biblioteket i Stockholm.
Karlshamns Stadsbibliotek samarbetar med SFI och Humanus med visningar av biblioteket och
verksamhetens utbud och tjänster.

Kultur Karlshamns samhällsroll kan, genom sina två verksamhetsområden kultur och bibliotek,
illustreras genom följande modell:

Läsning,
lärande,
bildning,
forskning
Kulturell och
social arena

Inkluderande
arbetssätt

KULTUR

KARLSHAMN

Fri tillgång
till information
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l

b
B

r
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ot
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Neutral och
demokratisk
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8. Kompass Karlshamn, inriktnings- och verksamhetsmål
Kompass Karlshamn är kommunens ledningssystem för styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling
(KF 2014-06-16, 90 §). Styrsignalerna från Kommunfullmäktige ska genom kompassarbetet hålla
samman i styrkedjan, från Kommunfullmäktiges inriktnings- och verksamhetsmål till nämndernas mål
och enheternas verksamhetsplaner.
Kommunfullmäktige fattade 2015-09-07 beslut om kommunprogram för perioden 2016-2018.
Biblioteksplanen är strukturerad utifrån de inriktningsmål som är beslutade och insatserna är fram
tagna i relation till, för Kultur Karlshamn, relevanta verksamhetsmål.

Kommunprogrammet utgör den politiska inriktningen för Karlshamns kommun under innevarande
mandatperiod. Programmet omsätts i nämnder, förvaltningar och bolag bland annat genom verksam
hetsplaner.
Kommunprogrammet är indelat i fem områden formulerade som inriktningsmål:
•
•
•
•
•

Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation

De mål som finns uttryckta i kulturnämndens årliga verksamhetsplan synliggör prioriteringar och
satsningar. Biblioteksplanen utgör ett strategiskt dokument som konkretiserar bibliotekets uppdrag
och funktion. I Kultur Karlshamns verksamhetsplan preciseras aktiviteter kopplade till mål och priori
teringar.

9. Karlshamn erbjuder god livskvalitet

För att folkbibliotekens tjänster ska vara angelägna för medborgarna krävs en återkommande analys
av utbud, behov och insatser. Utveckling av verksamheten, exempelvis när det gäller mediebestånd
eller programutbud, måste bygga på analys av befintliga och förändrade behov.

I Kultur Karlshamns uppdrag ingår att kommuninvånare och besökare tar del av ett rikt och spännan
de utbud av aktiviteter och upplevelser inom biblioteks- och kulturområdet. En särskilt prioriterad
målgrupp är barn och unga. I de indikatorer som följs upp i Kompass Karlshamn finns bland annat
mätningar avseende besökares nöjdhet och antal besökare på arrangemang.
Kultur Karlshamn arbetar för att bredda utbudet av konstformer och erbjuder aktiviteter och upp‑
levelser inom musik, bild, film/rörlig media, dans, teater, slöjd och litteratur.

10. Karlshamn är en attraktiv plats för alla

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Därför är det väsentligt att utveckla folkbibliotekens och
Lokstallarnas roll som sociala och kulturella mötesplatser genom att utöka och vidareutveckla sam‑
arbetet med andra aktörer så som föreningar och studieförbund i Karlshamns kommun.

Kultur ska präglas av mångfald och tolerans. Kultur Karlshamn arbetar för att göra kultur och folkbild
ning tillgängligt för alla. För att främja delaktighet och upplevelser arrangerar Kultur Karlshamn
spännande och aktuella program för olika målgrupper, där barn och unga är särskilt prioriterade.
Arbetet fortgår med att utveckla samarbetet med många av kommunens föreningar samt hembygdsrö
relsen, näringsliv, organisationer, civilsamhället och studieförbund i olika arrangemang.
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Folkbibliotekens utbud av kulturupplevelser och service är inte bara av värde för kommunens
invånare, utan bidrar också till att locka externa besökare till kommunen och befästa bilden av
Karlshamn som en plats för liv och lust.

Under den tid Stadsbiblioteket är lokaliserat i tillfälliga lokaler på Citygallerian är möjligheterna att
erbjuda ett brett programutbud begränsade. Det innebär att bl.a. författarbesök, föreläsare, bokcirklar,
handarbetscaféer, utställningar, kurser i skapande verksamhet och barnaktiviteter kommer att
erbjudas i mindre utsträckning under denna period eftersom ytan är begränsad och de personella
resurserna används till bemanning av de olika bibliotekslokalerna. Därför är det väsentligt att fortsätta
kommunicera vikten, nyttan och behovet av ett nytt kultur- och bibliotekshus på Piren.

11. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika
möjligheter

Biblioteksverksamhet är i sig den öppna demokratiska arena, där människor har möjlighet att påverka,
informeras och få stöd och hjälp att orientera sig. Folkbiblioteken utgör en mötesplats och en miljö för
lärande där källkritik, vägledning och reflektion har en viktig roll. Medborgare har möjlighet att
använda teknik, att få tillgång till databaser och sökkompetens. Vidare har medborgarna tillgång till
olika medier, tidningar och tidskrifter samt möjlighet att påverka inköp av media liksom Kultur
Karlshamns programutbud. Folkbiblioteket är en arena för information om kommunens utveckling.
De aktiviteter och insatser som handlar om medborgarnas inflytande, delaktighet och lika möjligheter är:
•
•
•
•
•
•

Medborgardialog
Medieförsörjning
Läsfrämjande insatser
Digitala tjänster
IT-pedagogik
Bygden som kulturarv

11.1. Medborgardialog
Genom medborgardialog lämnas synpunkter och förslag gällande efterfrågan av service och medier.

11.2. Medieförsörjning

Av bibliotekslagen (2013:801, 6 §) framgår att folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska
präglas av allsidighet och kvalitet.

Medieplanen är det styrdokument som används för att kvalitetssäkra inköp av medier och ge en struktur
för all mediehantering i kommunen. Under perioden 2016-2020 ska medieplanen revideras till att bli
ett strategiskt dokument som tar ett helhetsgrepp på kommunens medieförsörjning. Bland annat ska
en grunduppsättning av litteratur på de mest efterfrågade språken finnas på Karlshamns Stadsbibliotek
eller på lokalbiblioteken.

Arena, som är bibliotekens digitala ingång, ger tillgång till information och litteratur dygnet runt för
både barn och vuxna. Alla medborgare har möjlighet att i Arena reservera media och bestämma var det
ska hämtas.
Folkbiblioteken ska ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande.

Fjärrlånesystemet garanterar att tillgången till information är densamma oavsett var i landet eller i
kommunen man bor. Allt efterfrågat tryckt materiel eller information som inte finns i det egna
beståndet, beställs från andra bibliotek. Sedan många år har folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och
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Kalmar ett organiserat samarbete där 25 folkbibliotek binds samman i ett transportsystem med
sändningar tre gånger i veckan.

Vid inköp av medier använder sig folkbiblioteken av Bibliotekstjänsts sambindningslistor som
innehåller recensioner av nyutkomna medier. Även inköpsförslag som lämnas av våra kommuninvånare köps in efter samma kvalitetskriterier som övriga inköp. För att kunna tillgodose medbor
garnas behov ska en kartläggning av de nationella minoritetsspråk som finns i Karlshamns kommun
genomföras.
Alla bibliotek inklusive skolbiblioteken i grundskolan och Vägga gymnasieskolas bibliotek har en
gemensam katalog där kommunens samlade mediebestånd finns att söka och det finns ett väl upp
byggt transportsystem inom kommunen för att utnyttja mediebeståndet på bästa sätt.

11.3. Läsfrämjande insatser

En av folkbibliotekets viktigaste uppgifter är att arbeta läsfrämjande. Kultur Karlshamn arbetar för
barn och unga och andra prioriterade grupper som lyfts fram i bibliotekslagen (2013:801, 4-5 §).
Genom det nya mobila pop-up biblioteket möjliggörs biblioteksverksamhet på nya platser.

11.3.1. Läsnedsatta grupper

För personer som på grund av läsnedsättning inte kan tillgodogöra sig skriven text erbjuder biblioteket
tillgång till talböcker och tekniska hjälpmedel. Folkbiblioteken samarbetar bland annat med
Synskadades Riksförbund (SRF) i Karlshamn. I Kulturnämndens och Kultur Karlshamns verksamhets
planer finns mätpunkter som innefattar antal användare av tillgänglighetsanpassade bibliotekstjänster
som talböcker och Boken kommer.
För att nå ut till de barn och unga som är i behov av talböcker samarbetar Kultur Karlshamn med
lärare och specialpedagoger. På folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar finns så kallade Äppelhyllor. Där finns det medier för och om barn och unga med funktionsnedsättningar.
Sedan 2014 är grundsärskolan belägen på Stenbackanavet. Eleverna på grundsärskolan erhåller
service från skolbibliotekarien i samarbete med folkbiblioteket. Gymnasiesärskola finns på Vägga
gymnasieskola där samverkan sker med gymnasieskolans bibliotek. På skolbiblioteken förs ett aktivt
arbete tillsammans med specialpedagoger för elever med särskilda behov.
I Karlshamn finns även en Lättläst-grupp med personal från Kultur Karlshamn, Fritidsenheten,
Studieförbundet Vuxenskolan och FUB som arbetar med aktiviteter som riktar sig till personer med
funktionsnedsättningar. Vidare arbetar folkbiblioteket med projektet Läskraft som utbildar frivilliga
läsinspiratörer vilka regelbundet har högläsning på boenden för personer med demens.
Boken kommer är en service som riktar sig mot de kommuninvånare som på grund av sjukdom eller
funktionsnedsättning inte kan ta sig till folkbiblioteket. De erbjuds hemkörning av böcker och andra
medier. Biblioteket erbjuder även efter önskemål leveranser av så kallade boklådor med utvalda
medier till individer i daglig verksamhet eller särskilda grupper, tex på särskilda boenden eller
trygghetsboenden i kommunen.

11.3.2. Barn och unga

Läsning och läsförmåga minskar bland barn och unga och det är ett av bibliotekens uppdrag att främja
intresse för litteratur och skrivande samt främja tillgång till litteratur.
Av bibliotekslagen (2013:801, 8 §) framgår att 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.
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Folkbiblioteken i Karlshamn verkar för att samtliga barn i kommunen ska få kännedom om
bibliotekens verksamhet och så tidigt som möjligt under grundskoletiden erbjudas möjlighet att skaffa
lånekort.
Skolklasser i grundskolan erbjuds vid upprepa
de tillfällen att ta del av folkbibliotekets läsfräm
jande arbete. Insatserna inriktas mot förskole
klasser samt årskurs 2, 4 och 6.

Från förskolenivå upp till sjätte klass är det
folkbiblioteket som i samarbete med skolans
pedagoger förser elever med lämplig litteratur.
Från årskurs 7 är det främst skolbiblioteken som
samarbetar med lärarna för att förse eleverna
med litteratur och andra medier. Annan läsfräm
jande verksamhet som folkbiblioteken bedriver
är Sommarboken, bokcirklar och läsprojekt så
som Bokjuryn.

Vägga gymnasieskola har utbildade bibliotekarier, vilka bland annat arbetar med läsfrämjande,
utbildar i källkritik och informationssök samt är ett stöd i litteratururval anpassat till undervisning och
kursmål.

11.3.3. Vuxna

Läsfrämjande aktiviteter som riktas mot vuxna är bokcirklar, författarbesök och tematiska boktips
både på webb och fysiskt på folkbiblioteken. Ett brett utbud av media som finns tillgängligt fysiskt och
som e-media är en förutsättning för att alla åldersgrupper ska ges möjlighet till livslångt lärande.

11.3.4. Vuxenstuderande

Folkbiblioteket har en unik roll i infrastrukturen för det livslånga lärandet. Allt fler väljer att utbilda sig
på högskola/universitet och många läser på distans. Bibliotekariekompentensen ger stöd för sökning,
värdering och analys av information och rollen som stödjande handledare i lärandet blir mer central.
Biblioteket är en garant för ökad informationskompetens och ett ökat källkritiskt tänkande - kunskap
som är grunden för innovation, utveckling och tillväxt i samhället.
Vägga gymnasieskolas bibliotek har ett nära samarbete med kommunens vuxenutbildning och
Lärcentrum Karlshamn.

11.3.5. Medborgare med annat modersmål

Folkbiblioteken samarbetar med skolbiblioteken i grundskolorna, förberedelseklasserna och
kommunens förskolor för att förse elever med annat modersmål med media på lätt svenska, litteratur
på andra språk samt Språkpåsar med barnböcker på svenska och andra språk.

Samtliga bibliotek i kommunen ser en ökad efterfrågan på böcker på andra språk än svenska. Behovet
möts med inköp av facklitteratur och inlån av skönlitteratur på andra språk.
Kultur Karlshamn arbetar aktivt för att skapa kontakter med lokala, regionala och nationella föreningar
och aktörer kopplade till mångspråk och de nationella minoriteterna.
Information om biblioteken ska finnas på aktuella mångspråk.
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11.4. Digitala tjänster
I bibliotekslagen (2013:801, 7 §) framgår att folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Medie- och informationskunnighet och internet- och datorvana blir allt viktigare för att fullt ut kunna
delta som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Nya söktekniker och system förändrar sätt och
möjligheter att få tillgång till information. Bibliotekarier får en mer betydande roll som informations
specialister och handledare för användarna vid informationssökning och informationsbedömning.

På samtliga bibliotek samt Lokstallarna finns wifi. Användarna kan nyttja bibliotekets datorer samt
scanna och kopiera dokument. Biblioteken erbjuder en rad e-tjänster, som gör att användare exempelvis
kan reservera och låna om böcker, söka information i databaser eller låna e-böcker. E-boksutlåning är
en viktig tjänst i bibliotekens utbud och efterfrågan förväntas öka.

Book-it är det bibliotekssystem som används gemensamt av folk- och skolbiblioteken i kommunen.
Detta möjliggör ett bättre utnyttjande av mediebeståndet och en större överblick av de samlade
resurserna. Beståndet på folkbiblioteken har under 2015-2016 märkts upp med RFID (Radio Frequen
cy IDentification), en chip- och radiovågsteknik som innebär en förenkling för användare att låna och
lämna själva. Även för personer med funktionsnedsättning är det möjligt att i högre grad låna själv.

11.5. IT-pedagogik

Folkbiblioteken erbjuder i dagsläget handledning av IT-tjänster för att öka medborgarnas digitala
kunskaper. Det ställs en mängd IT-relaterade frågor till bibliotekarierna och det har utarbetats en rutin
för handledning. Bibliotekspersonalen upplever dock att det finns ett större behov än vad de har tid
att möta när de tjänstgör i informationsdisken. Detta behov har beaktats vid nyanställningar och delar
av tjänster är numera avsatta för arbete med IT-pedagogik för vuxna. För att verka för att alla barn får
med sig en grundnivå av informationskompetens genomförs biblioteksundervisning och sökundervisning i
samband med skolklassernas besök på folkbiblioteken i årskurs 4 och 6. Folkbiblioteken
erbjuder även möjligheter för barn och unga att utveckla sina kunskaper inom digital teknik.
Från årskurs 7 tar skolbibliotekarier
na och IKT-pedagogerna (pedagoger
med särskilt ansvar för
digitaliseringen i skolan) över och
håller utbildning i källkritik och forsk
ande arbetssätt.
En särskild satsning är DigiLabb
Karlshamn, ett eLabb/Makerspace på
Stenbacka bibliotek, vilket gagnar
medborgarnas tillgång till ny digital
teknik och är en plats för lustfyllt
lärande i alla åldrar. Här skapas
förståelse för den digitala tekniken
vilket i förlängningen möjliggör för
medborgarna att i högre grad verka i
det digitala samhället.
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11.6. Bygden som kulturarv
I folkbibliotekets verksamhet finns samlingar,
material och berättelser som gör bygd och människor levande och ihågkomna.

11.6.1. Berättartraditionen

I samarbete med Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg ska Kultur Karlshamn ta fram en
strategi för litteratur och berättande i Blekinge för att främja den lokala litteraturen och berättar‑
traditionen.

11.6.2. Blekingesamlingen

För att uppleva samhörighet och delaktighet i samhället är kännedom om lokalsamhällets bakgrund av
stor vikt. På Karlshamns Stadsbibliotek finns en samling litteratur med Karlshamnsanknytning för att
tillgängliggöra bygdens historia nu och i framtiden.

11.6.3. Släktforskning

På Stadsbiblioteket samt på Stenbacka bibliotek finns tillgång till datorer med olika databaser för släkt
forskning. Tillgång till Riksarkivets Digitala forskarsal, SVAR, finns på samtliga folkbiblioteks datorer
samt för den som surfar via folkbibliotekens wifi. På Stadsbiblioteket finns även möjlighet att boka en
bibliotekarie för stöd och handledning i släktforskning.

11.7. Skolbibliotek

Enligt bibliotekslag och skollag ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. För att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att
vara delaktiga i samhället krävs läsförmåga och god informationskompetens.

Det är av största vikt att alla barn i kommunen oavsett bostadsort får god tillgång till medier och
upplevelser. För att möta detta behov krävs att folkbiblioteket samverkar med såväl förskola som skola
samt att det sker en kontinuerlig omvärldsbevakning. På Karlshamns Stadsbibliotek finns en särskild
inrättad förskolepool med uppgift att förse kommunens förskolor med böcker och media.

I Karlshamns kommuns skolbiblioteksplan framgår att del av pedagogtjänst avsätts för ansvar för skol
biblioteksverksamheten efter lokala förutsättningar. Detta ser dock mycket olika ut från skola till skola.
På Karlshamns Stadsbibliotek finns en skolpool som servar skolorna med kompletterande medier och
har en samordnade funktion. Det sker regelbundna samrådsmöten mellan skolrepresentanter, skolbibliotekarier och folkbiblioteket. Skolpoolen fungerar som en garant för att alla kommunens grund
skolor har god tillgång till fakta, skönlitteratur, Lättläst, digitala medier, andra språk, informationssökning etc. Därutöver skickas boklådor regelbundet ut till väntrummen på BVC, folktandvården, sjuk
huset och socialtjänsten samt till Lokstallarna och Kreativum.

I Karlshamn finns det fackutbildade bibliotekarier på kommunens tre högstadieskolor. Den kommuna
la gymnasie- och vuxenutbildningen har ett välutrustat bibliotek och fackutbildad personal som också
servar gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Kommunens friskolor använder också
folkbiblioteket, men det ges inte möjlighet att sluta avtal för utökad service. På vissa av kommunens
skolbibliotek finns Biblioteksråd där eleverna ges möjlighet att ha inflytande över biblioteksverksamheten.
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12. Utveckling och framtid
Kultur Karlshamns verksamhet kommer under de närmsta åren att präglas dels av de fysiska
begränsningar som den nuvarande lokaliseringen innebär, dels av arbetet med ett nytt kultur- och
bibliotekshus. Kultur Karlshamn ser med tillförsikt fram emot att ta sig an de utmaningar och
möjligheter som beskrivs i biblioteksplanen samt att utveckla Karlshamn genom ett nytt kulturoch bibliotekshus.
2017
2019
2019
2019

har Karlshamns kommun två Meröppna lokalbibliotek tack vare införandet av RFIDtekniken.
är Digilabb Karlshamn en inarbetad och välbesökt plats för kreativt skapande med
tillgång till digitala verktyg.

har alla lokalbibliotek utvecklats till att vara starka mötesplatser i lokalsamhället.

ingår Kultur Karlshamn i ett regionalt och nationellt utvecklingssamarbete i frågor
rörande medieförsörjning och infrastruktur för de 13 samverkande kommunerna i
Blekinge och Kronoberg.
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