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•
•
•
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•
•
•

Bibliotek ska vara en plats där medborgarna känner sig välkomna, delaktiga och har
inflytande.
Biblioteket ska utnyttjas som en resurs för boende, kultur, näringsliv och turism.
Biblioteket ska tillhandahålla olika media, anpassade efter behov, och ha god
tillgänglighet.
Biblioteket ska ha en uppsökande verksamhet bland skolor, föreningar och
äldreomsorg. Även nyinflyttade ska få information om bibliotek.
Biblioteket ska, både genom egen verksamhet och i samarbete med andra aktörer,
offentliga som privata, verka för det goda livet.
Biblioteken i Munkedal ska, oavsett organisationsform, erbjuda medborgarna fullgod
service.
Biblioteket ska, oavsett användarens tekniska plattform eller kunskapsnivå, hjälpa och
undervisa i att tillgängligöra sig information i digitalt format.

Kärnverksamhet
Kärnverksamheten på Munkedals bibliotek syftar till att främja intresset för läsning, kultur och
folkbildning, tillhandahålla relevant media och information till kommunens invånare och
besökare.
• Litteratur- och kulturförmedling
• Folkbildning
• Verka för demokrati och mångfald

Prioriteringar
Två särskilda mål- eller åldersgrupper är prioriterade: barn och unga samt äldre1.

Barn & unga (0-20 år)
Samarbeten
De viktigaste samarbetsparterna är förskola, grundskola, gymnasieskolan, vuxenutbildningen
samt SFI. Barnavdelningens verksamhet skall stå i samklang med läroplanerna.
Detta ska biblioteket svara på genom att:
• ha schemalagda besök av skolklasser
• i samråd med skolpersonal utveckla läsfrämjandet
• ha regelbunden kontakt med respektive skolas biblioteksansvarig
• i samråd med skolpersonal föreslå inköp och gallring på skolbiblioteken
• i samråd med skolpersonal och elever utse biblioteksombud bland elever
• medverka på föräldramöten
• ha regelbunden kontakt och dialog med pedagoger
• erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning

1

Dessa grupper kan av olika anledningar ha svårigheter med att ta sig till biblioteket (öppettider, avstånd.) I vissa fall
även ha hinder med att ta till sig traditionella utbud av tryckt media (dyslexi, syn- & hörselnedsättning.)

Äldre
Munkedals invånare kommer att bli allt äldre och därmed ställa nya krav på biblioteket: utbud,
medietyp och tillgänglighet. Detta ska biblioteket svara på genom att:
• ha en uppsökande biblioteksverksamhet i samarbete med kommunens äldreomsorg,
vårdpersonal, anhöriga och privata intresseorganisationer.
• tillhandhålla en hög servicegrad gentemot de som inte kan ta sig till biblioteket.
• tillhandahålla medier och teknik som tilltalar även äldre generationer.
• söka efter nya vägar och metoder för att distribuera efterfrågat material
• undervisa och guida om IT, bibliotek och läsning
Samarbeten
Den viktigaste samarbetspartnern är kommunens äldreomsorg och dess vårdpersonal men
även privata aktörer och föreningar.
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