REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015–2017

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17
står det att kommuner och landsting ska anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
Vår regionala bibliotekplan är en del av den
regionala kulturplanen 2015-2017 som
landstingsfullmäktige antog i november 2014.
Kulturutredningens betänkande (SOU 2010:11)
Spela samman – en ny modell för statens stöd
till regional kulturverksamhet, innebär att
statliga medel fördelas på grundval av en
regional kulturplan.
En årlig verksamhetsplan med uppföljningsbara mål ska göras.
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Regional biblioteksverksamhet

Verksamhetsidé
Dela kunskap – främja samverkan –
möjliggöra utveckling.
Målgrupp
Personalen på folkbiblioteken är den
regionala biblioteksverksamhetens främsta målgrupp och bibliotekscheferna de
viktigaste strategiska samarbetsparterna.
Verksamhet
Den regionala biblioteksverksamheten
arbetar strategiskt med biblioteksutveckling, utgångspunkterna är folkbibliotekens/kommunernas behov, regional
kulturplan Jönköpings län 2015–2017
och bibliotekslagen.

domskultur i Region Jönköpings län.
Arbetet sker i samverkan och samspel
med det omgivande samhället och i nära
dialog med folkbiblioteken och andra
aktörer inom bildning och utbildning.
Lokalt, regionalt och nationellt.
Den regionala biblioteksverksamheten
ska i samverkan med övriga regionala
biblioteksverksamheter, Kulturrådet och
Kungliga biblioteket, leda den nationella
folkbiblioteksutvecklingen samt vara en
länk till forskningen. Regional biblioteksverksamhet ska också vara en kontaktyta
till civilsamhället, andra verksamheter
och myndigheter.

Syftet är att regionens invånare ska erbjudas en relevant och jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Biblioteksverksamhet av hög kvalitet främjar fri
informationstillgång, åsiktsbildning och
yttrandefrihet vilket är förutsättningar
för det demokratiska samhället.

I verksamheten ryms även internationella
utblickar och en kompetent och generös
omvärldsbevakning.

Verksamhet för barn och unga ska prioriteras. Barns perspektiv, barns och ungas
delaktighet och ett barnperspektiv ska
genomsyra verksamheten. Arbetet tar sin
utgångspunkt i bibliotekslagen, Barnkonventionen och strategi för barn- och ung-

Arbetsformer
Den regionala biblioteksverksamheten
arbetar allt mer handledande och processinriktat, vilket även innebär att stimulera
till reflektion och lärande. Regional biblioteksverksamhet ska aktivt söka, skapa

Det strategiska arbetet drivs processorienterat vilket kräver en flexibel och ständigt
kompetensutvecklande personal.
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och förmedla nya kunskaper samt pröva
nya metoder för att stärka personalens
kompetens och utveckla den professionella
självkänslan.
Omvärlden bevakas genom ett analyserande förhållningssätt. Kontinuerlig
uppföljning och utvärdering utifrån ett
användarperspektiv är viktiga delar i
arbetet. I syfte att bygga strategiska plattformar sker nätverksbyggande och kontaktskapande aktivt och gränsöverskridande.
I dialog initierar, driver och stödjer den
regionala bibliotekverksamheten utvecklandet av metoder och verksamheter. Detta kan bland annat ske genom kompetensutveckling, seminarier och studiebesök.
Övergripande perspektiv
De övergripande perspektiven utgår från
bibliotekslagen och den regionala kulturpolitiska strategiska inriktningen, oavsett
verksamhetsområde ska de alltid beaktas. Perspektiven ska uppmärksammas i
handlingsplanen för varje enskilt projekt/
uppdrag.
Tillgänglighet
Tillgänglighet handlar om tillgång till biblioteket, medierna och informationen både
fysiskt och digitalt. På lika villkor och
anpassat efter individens eget behov, från
det lilla barnet till den åldrande människan.
Mångfald
Mångfald handlar om att bekräfta och
lyfta fram värdet av alla människors olika
bakgrund, erfarenheter och kunskaper.
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Samtidigt handlar det om att ge alla
människor, trots olikheter, samma möjligheter att ta del av och aktivt delta i samhället.

Prioriteringar

Samverkan
Samverkan och samarbete ska ske med
lokala, regionala, nationella och internationella partners och infrastrukturer för
samverkan och samarbeten både inom
och utanför bibliotekssfären ska utvecklas. Den regionala biblioteksverksamheten ska vara en länk mellan de olika
konstområdena inom kultur och utveckling och folkbiblioteken.
Hur
• Främja samarbete mellan folkbiblioteken i regionen och deras samverkan med lokala aktörer
• Stödja folkbiblioteken för att bli en
Libris-registrerande region
• Verka för ett utvecklat och ökat samarbete mellan folkbibliotek och förskolan/skolan
• Öka samverkan med högskolebibliotek, folkhögskolor och andra regionalt ägda bibliotek
• Verka för att kommuner och region
använder kultur och läsning i vårdoch omsorgsarbetet.

Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet löper genom hela den
regionala biblioteksverksamhetens uppdrag och sker bland annat genom stöd till

folkbiblioteken i framtagande och uppföljning av planer och andra styrdokument.
Målsättningen är att samtliga kommuner ska
ha antagna och aktuella biblioteksplaner.
Uppföljning av den regionala biblioteksverksamheten ska ske regelbundet.
Hur
• Stödja folkbiblioteken i framtagande
och uppföljning av biblioteks- och
medieplaner
• Söka och pröva metoder för kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

Biblioteksarenan
Folkbiblioteken är unika mötesplatser och
avhängiga sina brukare. Gestaltandet och
bemötandet är viktiga i mötet oavsett om
det sker fysiskt eller digitalt. Gränssnittet
mot användaren är avgörande för bibliotekens framtid. Folkbibliotek kan ha olika
fysiska former och finnas på både tillfälliga och permanenta platser. Den regionala
biblioteksverksamheten ska stödja innovativa idéer kring utveckling av biblioteksarenan.
Hur
• Stödja folkbiblioteken i att finna sitt
sammanhang i lokalsamhället
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•

•

Möjliggöra för folkbiblioteken att
testa olika uttryckssätt fysiskt och
digitalt
Skapa förutsättningar för kollegiala
möten och samtal kring de fysiska
rummens möjligheter.

Läsfrämjande och bildning
I ett samhälle och bibliotekslandskap som
förändras i snabb takt och där läsförståelsen sjunker är bibliotekens kärnverksamhet, liksom medie- och informationskunnighet viktiga faktorer. Berättelsen och
bildningen är bibliotekens hörnstenar.
Regional biblioteksverksamhet ska stödja
biblioteken i att identifiera, synliggöra
och utveckla nödvändig kompetens inom
läsfrämjande, bildning och lärande.
Hur
• Stimulera metodutveckling samt
stödja synliggörandet av folkbibliotekens läsfrämjande insatser
• Öka samarbetet med högskolan, folkbildningen och andra aktörer
• Stödja biblioteken i att tillämpa nya
metoder i användandet av ny teknik
i det läsfrämjande arbetet.

Berättelsen och berättandet
Berättelsen och berättandet är en del av
kulturarvet. Det vidgade text- och litteraturbegreppet innebär att alla uttryckssätt
är meningsskapande.
Biblioteken har förutsättningar att profileras som litterära mötesplatser och arenor
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för eget litterärt skapande. Den regionala
biblioteksverksamheten ska initiera och
stödja samtal, nätverk och projekt med
fokus på berättelsen som form och litteraturen som konstform.
Hur
• Stödja folkbiblioteken i att ta plats på
den lokala litterära arenan
• Stödja folkbiblioteken i arbetet med
litteraturen som konstform.

Ny teknik och digital delaktighet
Folkbiblioteken måste förhålla sig till den
digitala samhällsutvecklingen och medverka till att det skapas förutsättningar
för invånarna att bli digitalt delaktiga.
Den regionala biblioteksverksamheten
ska aktivt följa den tekniska utvecklingen
och dess användning samt utveckla strategier och metoder för att överbrygga den
digitala klyftan.
Hur
• Verka för att folkbiblioteken bidrar
till den regionala digitala utvecklingen
• Stödja en gemensam webbutveckling
via nätverk och samverkan mellan
kommunerna
• Använda ny teknik och nya metoder
för fortbildning
• Samverka med andra aktörer inom
ny teknik och digital utveckling.

Sjukhusbiblioteken i
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län har tillgång till
fem sjukhusbibliotek: medicinskt- och allmänt bibliotek på Länssjukhuset Ryhov,
Värnamo sjukhusbibliotek, biblioteket på
Höglandssjukhuset Eksjö och odontologiska institutionens bibliotek.
Samtliga bibliotek tillhör organisatoriskt
Futurum - akademin för hälsa och vård.
Inom ramen för Futurums uppdrag att
stödja forskning och erbjuda verksamhetsförlagd utbildning för olika studentkategorier ska biblioteken fungera som
kunskapsstöd för vård, forskning och utveckling med patientens behov i centrum.

Målgrupperna är främst all sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga samt
studenter med klinisk placering. En viktig
resurs för forskning och kliniska verksamheter är e-biblioteket, en gemensam tjänst
med e-tidskrifter, databaser och kliniska
beslutsstöd. Den pedagogiska uppgiften
är ofta en integrerad del av regionens
andra forsknings- och utbildningsinsats.

KONTAKT
Regionbibliotek
Region Jönköpings län
Länssjukhuset Ryhov, Hus N3
551 85 Jönköping
Besöksadress: Hus N4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
E-post: regionbibliotek@rjl.se
www.rjl.se/regionbibliotek
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Region Jönköpings län
Utbildning och kultur
Box 1024, 551 11 Jönköping
010-241 00 00 (växel)
www.rjl.se/kultur
utbildning.kultur@rjl.se
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