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Biblioteksplan
för Linköpings kommun 2014-2018
Denna plan är en omarbetning av den biblioteksplan som antogs 2007 och avser Linköpings
stadsbibliotek, inkluderande stiftsbiblioteket
och skolbiblioteken. Planen ska vara styrande
på en övergripande nivå. Det dagliga arbetet
på biblioteken ska implementeras med handlingsplaner.
De kommunala biblioteken har egna uppdrag,
men biblioteksplanen betonar betydelsen av
samverkan mellan dessa, samt även med andra
huvudmän för bibliotek såsom Länsbibliotek
Östergötland och universitetsbiblioteket. Utarbetandet av denna plan har skett i en samverkansgrupp med representanter för dessa
organisationer.
I förslaget till ny bibliotekslag, vilken beräknas
träda i kraft 1 januari 2014, betonas användarperspektivet och hänsynstagande till prioriterade grupper: barn och ungdomar, personer
med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska.
I den nya skollagen som trädde i kraft 2011
fastslås att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha
tillgång till skolbibliotek.

I undersökningen Svenskarna och Internet
2012 fastslås att det finns 1,2 miljoner svenskar
över 12 år som aldrig eller sällan använder
Internet och samhällets digitala tjänster.
Icke-användarna finns i alla åldersgrupper
men det är främst äldre människor över 45
år som inte använder internet. Användningen
bland de yngre barnen ökar. 40 % av alla
tvååringar i Sverige använde Internet under
2012 och hälften av treåringarna.
God läsförmåga och digital delaktighet är
grundläggande för ett demokratiskt samhälle.
En av de viktigaste uppgifterna för samtliga
bibliotek i Linköping är därför att bidra till
att utveckla medborgarnas språkliga och
digitala kompetens.
Biblioteksverksamheten i Linköpings kommun
ska genomsyras av kommunens tre kärnvärden:
modiga, mänskliga och mångfasetterade.
Biblioteken är öppna platser där människor
i olika åldrar, från olika kulturer och med
olika bakgrund kan mötas och ta del av
litteratur, berättelser och program, för sin
utbildning, rekreation och hälsa. Biblioteken
bidrar på så sätt till att skapa ett hälsosamt
och demokratiskt samhälle, där tillit, respekt
och medmänsklighet står i fokus.

Biblioteksplan för Linköpings kommun tar
hänsyn till dessa nya lagar.
Litteraturutredningens slutbetänkande från
september 2012, SOU 2012:65 ”Läsandets
kultur” föreslår ”Ett läslyft för Sverige” en
satsning där åtgärder vidtas på kultur- och
utbildningsområdet för att stärka litteraturens och läsningens ställning. Bakgrunden är
den negativa utveckling som pågått under en
längre period när det gäller barns och ungas
läsfärdighet.
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Biblioteken i Linköping
Linköpings stadsbibliotek
Linköpings stadsbibliotek består av huvudbibliotek, närbibliotek, integrerade folk- och
skolbibliotek och bokbuss. Biblioteksverksamheten betjänar tillsammans hela kommunens
befolkning. Verksamheten prioriterar målgrupperna barn och unga, människor med
psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, samt
människor med annat modersmål än svenska.
Folkbiblioteken är viktiga centra för det informella lärandet, för språk- och läsutveckling, för kunskap och information samt för
digital delaktighet.
Folkbiblioteken har en viktig funktion som
mötesplats och kulturell scen för medborgare
i olika åldrar och med olika bakgrund.
På biblioteket finns möjlighet att låna olika
typer av media: t ex böcker, e-böcker, musik,
filmer, tidskrifter. Det finns också möjlighet
att besöka biblioteket för att studera, söka
information, använda datorer, ta del av programverksamhet, delta i bokcirklar, berättarcaféer och mycket mera.

Stiftsbiblioteket
Stiftsbiblioteket, som 1975 övertogs av Linköpings kommun från staten, utgör en speciell
och viktig del av biblioteksverksamheten.
Samlingarna består av äldre handskriftsoch boksamlingar inom alla ämnesområden,
porträttsamling, kuriositetskabinett och övriga
inventarier.
Stiftsbiblioteket med östgötasamlingen och
Bild Linköping speglar ett lokalt historiskt
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sammanhang och ska bidra till att lyfta fram
Linköpings lokala identitet. Samlingen har
också ett nationellt och internationellt intresse.
Stiftsbiblioteket ingår i ett nationellt nätverk
av bibliotek med äldre samlingar. I nätverket
finns Kungliga biblioteket med, utifrån sitt
nationella uppdrag, som en sammanlänkande
och stödjande del. Stiftsbiblioteket utgör
tillsammans med Linköpings universitetsbibliotek en viktig del av en samlad forskningsresurs i Linköping, med forskarsal som
kan användas av allmänheten.

Linköpings skolbibliotek
Skolbiblioteken är centrala platser i skolan
för studier, undervisning, läsning samt kulturella aktiviteter och ger möjlighet till avkoppling mellan lektionerna.
Skolbibliotekens huvuduppdrag är att stödja
elevers lärande genom undervisning och
handledning i informationssökning och källkritiskt tänkande samt läsfrämjande arbete
som bidrar till läslust och god läsutveckling.

Grundskola
Skolbibliotek finns på alla skolor inom den
kommunala grundskolan. Skolorna har fått
utvecklingsmedel för att förnya och förstärka
bibliotekets mediebestånd. Rektorerna har
utsett en bibliotekspedagog; en pedagog som
har en del av sin tjänst avsatt till arbete med
skolbiblioteket. Bibliotekspedagogerna har
fått kompetensutveckling genom en studiecirkel.

Under år 2010-2013 har 15 skolbibliotek fått
extra medel, rustats upp och bemannats med
en fackutbildad bibliotekarie på heltid. Dessa
bibliotek arbetar efter en utvecklingsmodell
och benämns fokusbibliotek. Tre av dem är
integrerade med folkbibliotek.
Under kommande år fortsätter fokusbiblioteksutvecklingen och i takt med att skolorna
tar större ekonomiskt ansvar för sitt bibliotek
kan nya skolor ges möjlighet att ansluta till
modellen.
Ansvaret för skolbiblioteksutvecklingen inom
grundskolan finns hos skolbibliotekschefen.

Gymnasieskola
Skolbibliotek med fackutbildade bibliotekarier finns på samtliga kommunala gymnasieskolor. Gymnasiebiblioteken är välutrustade
och har ett litteraturutbud som håller god
standard.
Läroplan för gymnasieskolan 2011 betonar
ett vetenskapligt synsätt och en källkritisk
hållning, vilket stöds av skolbiblioteket som
pedagogisk resurs.
Ansvaret för skolbiblioteken inom gymnasieskolan finns hos rektor.
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Fristående skolor
I Linköping finns 11 fristående grundskolor
samt 11 fristående gymnasieskolor. Skollagens
krav om elevers tillgång till skolbibliotek
gäller även de fristående skolorna. Det är
friskolornas huvudmän som ansvarar för
skolbiblioteken.

Linköpings
universitetsbibliotek
Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) är ett
forskningsbibliotek och en viktig del av den
samlade biblioteksverksamheten i Linköping.
Universitetsbiblioteket består av fem bibliotek
varav tre finns i Linköping.1
Universitetsbiblioteket tillhandahåller informationsresurser för forskning och högre studier
främst till anställda och studenter men biblioteket är även öppet för allmänheten. Samverkansuppgiften nämns i Högskolelagen,
1992:1 434 (kap. 1, paragraf 2) och betyder att
universitet och högskolor ska samverka med
det omgivande samhället och informera om
sina verksamheter. De ska också verka för
att forskningsresultat kommer allmänheten,
näringslivet och andra aktörer till nytta, till
exempel via massmedier.
Universitetsstyrelsen vid Linköpings universitetsbibliotek har antagit ”Strategisk plan för
vetenskaplig informationsförsörjning 20112015”. I den poängteras betydelsen av att
Linköpings universitetsbibliotek samverkar
med övriga bibliotek och bibliotekshuvudmän.
Universitetsbiblioteket är också representerat
i samarbetsorganisationen för Östergötlands
bibliotek och nära kontakter finns både på
Länsbiblioteket och stadsbiblioteken i Linköping och Norrköping. För att nämna ett samarbete så är fjärrutlånen speciellt frekventa
till folkbiblioteken i Östergötland.
1

Länsbibliotek
Östergötland
Länsbibliotek Östergötland, som har sitt
kansli i huvudbiblioteket i Linköping, är en
del av Regionförbundet Östsam och ska verka
för att alla invånare i Östergötland ska ha en
jämlik tillgång till medier, information och
biblioteksservice av god kvalitet. Uppdraget
är att främja de kommunala bibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och kvalitet samt
att lyfta fram litteraturens och berättelsens
betydelse för utveckling och livskvalitet. Den
regionala biblioteksstrukturen hålls samman
av Länsbibliotek Östergötland. Tillsammans
med Kungliga biblioteket som ny myndighet
för folkbibliotekssektorn har länsbiblioteken
i uppdrag att följa upp bibliotekslagen.

Vara en drivande
och utvecklande resurs
Länsbiblioteket ska verka för att den samlade
biblioteksverksamheten i regionen kan spela
en aktiv roll för regionens utveckling. Det
innebär att både länsbiblioteket och de kommunala biblioteken ska driva utvecklingsprojekt och ge samhällsservice i samverkan
med flera samhällsområden, som utbildning,
folkbildning, IT, samhällsinformation och
kulturarv.
Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden:
• Regional medieförsörjning
• Verksamhetsutveckling
• Information
Den regionala medieförsörjningen innebär
att biblioteken samarbetar utifrån en regional
medieplan och bygger upp ett mediebestånd
för att tillgodose invånarnas behov inom
länet. I området ingår också samordning av
litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.

HumSam-biblioteket (Campus Valla), TekNat-biblioteket (Campus Valla) samt Hälsouniversitetets bibliotek (Campus US).

6

När det gäller verksamhetsutveckling ska länsbiblioteket, utifrån god omvärldskunskap,
kunna tillhandahålla planeringsunderlag och
driva utvecklingsprojekt, som gör att regionens bibliotek fortsätter att utvecklas i takt
med omvärlden. Utvecklingsarbetet kommer
att fokusera på följande områden:
• Öka tillgängligheten och intresset för
läsning, litteratur och eget skrivande
• Folkbibliotekens roll i det livslånga lärandet
och digital delaktighet
• Det digitala biblioteket
• Biblioteksstrukturen som lokal bas för
utveckling av nya funktioner av samhällsservice
• Kompetensutveckling

Samordna, förmedla
och bygga kunskap

Företagsbibliotek
och övriga bibliotek
Antalet företags- och övriga bibliotek är
begränsat i Linköping. De som bör nämnas är
VTI:s Bibliotek och informationscenter (BIC),
Statens geotekniska institut (SGI), Flygvapenmuseums bibliotek samt biblioteket på
Östergötlands museum.
Det varierar huruvida dessa bibliotek är öppna
för allmänheten eller inte. Främst är de
forskningsinriktade inom respektive område.
I flera fall har de även ansvar för informationsförsörjningen inom sina specialområden
och tillhandahåller specialdatabaser. Biblioteken bör infogas i den översiktliga bilden av
bibliotekshuvudmän i Linköping.

Länsbiblioteket ska bevaka utvecklingen inom
biblioteksområdet i omvärlden och genom information bidra till att biblioteken i regionen
är väl uppdaterade.
Länsbibliotek Östergötland ansvarar för
produktion av regionala webbplatser för områdena bibliotek och samhällsinformation.
Länsbiblioteket samordnar och utvecklar
samarbetet inom Götabiblioteken och sprider
kunskap, metoder och goda idéer som utvecklas
inom olika utvecklingsprojekt Länsbiblioteket
ska svara för god omvärldsbevakning.
Hämtat ur den regionala Kulturplanen (20122014) som beskriver den regionala kulturens
rådande förhållanden och utmaningar, och
de utvecklingsmöjligheter som förstärker
kulturen i regionen.
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Utmaningar och ambitioner
Biblioteksverksamheterna i Linköping befinner
sig i en stark utvecklings- och förändringsfas.
Detta gäller all biblioteksverksamhet såväl på
nationell som på internationell nivå. Snabba
samhällsförändringar ställer nya krav på biblioteket och dess roll i samhället har blivit än
viktigare. Om biblioteket ska kunna erbjuda
fullgod service och vara lyhörd inför medborgarnas behov, behövs det utökade resurser. Den
digitala utvecklingen ställer krav på inköp av
ny teknisk utrustning samt nya tekniska lösningar. Bibliotekarierna behöver kontinuerlig
kompetensutveckling inom ny teknik avseende
läs-, lär- och digitala verktyg för att kunna
handleda medborgarna och utveckla medieoch informationskunnighet.
I OBS-rapporten för 2013 (Omvärldsbevakning,
Bedömning, Strategi)2 redogörs för hur Linköping liksom många andra svenska kommuner,
har stora skillnader mellan olika stadsdelar
när det gäller disponibel inkomst, arbetslöshet, beroende av socialbidrag, mångfald, valdeltagande och hälsa och att forskning och
lokal uppföljning tyder på ökad etnisk och
ekonomisk segregering i skolor och bostadsområden. Biblioteksverksamheten spelar här
en viktig roll för att möta problem och tillgodose behov.
I flera av de senaste årens stora internationella
undersökningar där man mäter läsförmåga
har Sverige halkat efter resultatmässigt. I
PIRLS 2011 (Progress in International Reading
Literacy Study) ser vi ytterligare en försämring när det gäller läsförståelse av faktatexter.
Även i Linköping är detta en utmaning, där
skolbiblioteken har ett viktigt uppdrag.

2

För att leva upp till vad som står i nya Skollagen, 2012:800, kommer Linköpings kommun att fortsätta satsningen med att rusta
upp skolbiblioteken inom grundskolan och
gymnasieskolan. Det betyder att fler skolbibliotekarier behöver rekryteras och det i sin
tur ställer krav på kommunen i rollen som en
attraktiv arbetsgivare.
Linköpings biblioteksverksamhet har som
ambition att kunna erbjuda lättillgängliga
miljöer, där människor i olika åldrar, med
olika bakgrund och olika fysiska och psykiska
förutsättningar, ska kunna finna kunskap,
rekreation och inspiration. Både det fysiska
och det digitala biblioteket blir på så sätt mötes
platser för tillgänglighet, mångspråkighet,
läsning, lärande, eget skrivande och upplevelser av olika slag.
Biblioteken ska vara en betydelsefull aktör
och därigenom också en stark utvecklingsmotor för samhällsutvecklingen i Linköpings
kommun. När kommunen växer måste även
biblioteksresurserna växa om kvaliteten och
servicenivån på verksamheten ska upprätthållas. Biblioteksverksamhet ska därför alltid
finnas med i initiala skeden när planarbeten
sätts igång.
Det finns för framtiden ett starkt behov av
att värna och samtidigt förnya kärnan av det
som kännetecknar bibliotekens centrala roller:
• Språk- och läsutveckling
• Kunskap och information
• Mötesplats och kulturell scen

OBS- rapporten innehåller en årlig bedömning av tillståndet i Linköpings kommun och strategier för framtiden.
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Linköpings
stadsbibliotek
Linköpings stadsbibliotek består av huvudbibliotek, närbibliotek, integrerade folk- och
skolbibliotek och bokbuss.
Kultur- och fritidsnämnden har antagit följande
effektmål:
Linköpings stadsbibliotek med tillhörande
närbibliotek och bokbuss ska vara bland de
fem bästa i Sverige 2015.
Kommunfullmäktiges strategiska mål:
• Människor har förutsättningar till en rik
fritid i Linköping
• Linköpingsbon har en god hälsa
• Det är attraktivt att bo i och flytta till
Linköping
Enligt den folkhälsopolitiska policyn som gäller
för Östergötland 2011-2014 är visionen att
skapa ett: Östergötland – hälsoregion 2020, där
målet är att förbättra förutsättningarna i samhället för en god, jämlik och jämställd hälsa.

Biblioteksverksamheten ska vara en viktig
faktor för att leva upp till dessa mål och
visioner. Genom biblioteken kan medborgarna
få tillgång till en rik fritid oberoende av ålder,
inkomstnivå, språktillhörighet och fysisk och/
eller psykisk funktionsnedsättning.
Linköpings kommun har skrivit på deklarationen om eRättigheter och arbetat fram en
digital agenda för Linköping. Den digitala
agendan tar avstamp i Linköpings kommuns
strategiska plan med det övergripande målet
– ”Världens bästa Linköping” samt förhåller
sig till den nationella och europeiska digitala
agendan, och strategin för e-samhället.
Biblioteken kan som informationsförmedlare
vara en av flera viktiga aktörer för att se till
att deklarationen om eRättigheter och den
digitala agendan för Linköping efterlevs.
Linköpings stadsbibliotek kan på detta sätt
spela en central roll för medborgarnas utveckling, delaktighet, hälsa och livskvalitet.
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Språk- och läsutveckling

Mötesplats och kulturscen

• Linköpings stadsbibliotek ska arbeta
läsfrämjande för att stärka människors
språkutveckling, sociala hälsa och livskvalitet.
• Mediebeståndet ska vara genomtänkt,
attraktivt och relevant och presenteras så
att det väcker nyfikenhet och läslust.
• Linköpings stadsbibliotek ska använda
berättelser och berättandet som ett redskap
för lärande och för att skapa samhörighet
över generationsgränser, kulturella gränser
och språkliga gränser.
• Linköpings stadsbibliotek ska inrikta sig på
att öka tillgängligheten och antalet aktiviteter
för verksamhetens prioriterade målgrupper.
• Linköpings stadsbibliotek ska inrikta sig på
att utveckla verksamhet för barn och unga
på fritiden. Biblioteket ska stimulera barns
och ungdomars eget skapande och inspirera
till berättande och högläsning såväl på
biblioteken som i hemmet.

• Biblioteksenheterna inom Linköpings
stadsbibliotek ska fungera som mötesplatser,
där det offentliga rummet är attraktivt, tillgängligt och välkomnande.
• Linköpings stadsbibliotek ska satsa på att utveckla hälsohörnor och rum för berättande.
• Biblioteken ska verka som innovationsrika,
kreativa och öppna arenor, där medborgarna
kan delta både som åskådare och aktör.

Kunskap och information
• Linköpings stadsbibliotek ska verka som
ett digitalt lärcentrum och bidra till medborgarnas digitala kunskaper och delaktighet i samhället.
• Biblioteken ska följa utvecklingen och utnyttja tekniska möjligheter för att underlätta funktionshindrades tillgång till bibliotekets tjänster och ska utrustas med ny
teknik som stödjer digital handledning.
• Linköpings stadsbibliotek ska ansluta sig
till olika sociala medier för att nå ut till
medborgarna, skapa en interaktiv hemsida
och erbjuda medborgarna möjlighet att
boka tid för individuell datorhandledning.
• Stiftsbiblioteket ska utveckla digitala
kataloger till samlingarna av böcker och
handskrifter och delta i det arbete som
bedrivs inom landet kring digitalisering
av kulturarvsmaterial.
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Linköpings skolbibliotek
Utbildning är en av de viktigaste faktorerna
för framgång, både för den enskilde och för
samhällsutvecklingen i stort. Därför är bra
skolor och goda kunskaper avgörande när
Linköping möter framtiden.
Linköping ska stärka sin profil som lärdomsstad på alla områden – förskola, grundskola,
gymnasium, vuxenutbildning och yrkesutbildning. Med fokus på kunskap i skolan, välutbildade lärare, elevinflytande och nolltolerans mot våld och mobbing byggs en skola
som är attraktiv och trygg. För oss är målet
att varje elev lämnar skolan med minst godkända betyg. (Världens bästa Linköping)
Ur Strategisk plan med övergripande mål
för 2011-2014.
• Barn och ungdomar får goda kunskaper i
Linköpings skolor.
• Utbildningsnivån i Linköping ska vara
bland de högsta i Sverige.
Ur Mål- och uppföljningsplan 2012-2015
• Varje elev ska utmanas i sitt lärande för att
utvecklas maximalt
Ur Digital Agenda för Linköping 2012-2015.

För att integrera IT- och kommunikationsteknik som en naturlig del i det pedagogiska
lärandet i förskola och skola avser kommunen
att:
• Fortsätta satsningen på att integrera digitala
lärresurser som en naturlig del i undervisningen.
• Utveckla den digitala kommunikationen
mellan skola, elever och vårdnadshavare.
• Säkerställa att IT- och kommunikationsteknik
finns tillgänglig på pedagogikens villkor.
Med biblioteken som en integrerad del av
skolans undervisning öppnar sig spännande
möjligheter när det gäller det digitala lärandet.
Lärresurser på internet och läromedel i
digital form är idag en realitet och bibliotekariernas kunskaper är viktiga för att bygga
strategier dels för användandet av de digitala
verktygen och dels för informationshanteringsprocessen.
Skolbiblioteket kan bidra till en skola i framkant med motiverade elever.

Språk och läsutveckling
• Skolbiblioteken ska guida eleverna till
böckernas värld och inspirera till läsglädje.
• För att utvecklas som läsare erbjuds eleverna
text i olika form, tryckt och digital, av
olika slag, fack- och skönlitterär samt på
olika språk.
• De elever som har särskilda behov får tillgång till alternativa läsverktyg.
• Genom att delta i textsamtal, reflektera,
lyssna och muntligt formulera sina tankar
ska elevernas läsförståelse och språkliga
kompetens öka.

Kunskap och information
• Skolbiblioteken ska vara dynamiska lärmiljöer och en integrerad del av skolans
undervisning vilket ger eleverna möjlighet
att nå ökad måluppfyllelse.
• Med stöd från skolbiblioteket lär sig eleverna
navigera i informationsflödet och tillgodogör sig verktyg för källkritik.
• Eleverna ska erhålla digital kompetens
genom att lära sig använda modern teknik
för kunskapssökande, kommunikation,
skapande och lärande.
• Varje skolbibliotek ska ha en handlingsplan
som är kopplad till läroplan och kursplaner.

Mötesplats och kulturscen
• Skolbiblioteken ska vara en pedagogisk
resurs i undervisningen och samtidigt
en trevlig, välkomnade plats.
• Skolbiblioteksverksamheten består i
huvudsak av planerade aktiviteter men
tid finns också för spontana besök och
evenemang.
• Genom biblioteksråd på skolan uppmuntras
eleverna till delaktighet och ges möjlighet
att påverka både mediebestånd, inredning
och verksamhet.
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Samverkan
En samverkansmodell kommer att skapas
mellan Linköpings stadsbibliotek, de kommunala skolbiblioteken, Länsbibliotek Östergötland och Linköpings universitetsbibliotek
i syfte att forma en sammanhållen arena för
allsidig biblioteksverksamhet av hög kvalitet
i Linköping.
Rollerna ska vara klarlagda och kända av alla
bibliotek oavsett huvudman.
Biblioteken samarbetar med det övriga samhället, till exempel BVC, förskola, skola,
omsorg, folkbildning, föreningar, vuxenutbildning, kulturarv och andra kulturverksamheter.
Biblioteksverksamheterna har kommit långt
i uppbyggnad av e-tjänster och webbplatser.
Dessa plattformar måste kompletteras med
ett offensivt nytänkande som innebär att biblioteket söker samverkan med andra aktörer.
Det är avgörande att biblioteken syns och
finns där människor befinner sig.

Kommunal
bibliotekssamverkan
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
folkbiblioteken, Barn- och ungdomsnämnden
för grundskolebiblioteken och Bildningsnämnden för gymnasiebiblioteken.
Närbiblioteken i Sturefors, Ryd och Linghem
är integrerade folk- och skolbibliotek och
ingår i fokusbiblioteksorganisationen. En
överenskommelse har upprättats mellan
Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och
ungdomsnämnden för biblioteksverksamheten
på de integrerade biblioteken. På de integrerade
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biblioteken arbetar folkbibliotekarier och
fokusbibliotekarier. Det finns en gemensam
verksamhetsplan och separata handlingsplaner.
I en central samverkansgrupp för biblioteksfrågor finns representanter på chefsnivå från
folkbibliotek och skolbibliotek inom grundskolan.
Lokala samverkansgrupper finns i flera
stadsdelar. Syftet med grupperna är att nyttja
områdets samlade bibliotekariekompetens
för att samverka kring aktiviteter riktade till
barn och ungdomar.
I en arbetsgrupp bestående av representanter
från folk- och skolbibliotek görs kommunens
ansökningar till Statens kulturråd samt planeras
och genomförs projekt och arrangemang riktade till barn och ungdomar.

Regional
bibliotekssamverkan
Biblioteken i Östergötland samverkar aktivt
för att utveckla verksamheten. I nätverket
av bibliotekssamarbete ingår också Linköpings universitetsbibliotek samt länets gymnasiebibliotek. Syftet med samarbetet är att
förenkla för biblioteksanvändarna, utjämna
skillnader, bredda utbudet och öka tillgängligheten. Det ska bli enklare och gå snabbare
för den enskilde att ta del av bibliotekens
medier och tjänster.
Götabiblioteken är ett samarbete för att öka
förutsättningarna för en mer jämlik biblioteksservice i regionen mellan de tretton östgötakommunerna och Tranås. Det innebär
att ett gemensamt biblioteksdatasystem, ett
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gemensamt bibliotekskort och en gemensam
regional bibliotekswebb har införts.
Med en gemensam bibliotekskatalog har låntagarna fått tillgång till cirka 1,5 miljoner
böcker, ljudböcker, talböcker, e-medier, filmer,
spel, tidningar och därtill flera databaser med
miljontals musikfiler och tidningsartiklar.
Bibliotekspersonalen samarbetar dessutom
i nätverk inom olika områden. Förutom ett
chefsnätverk som träffas regelbundet, finns
nätverk för arbete med lärmiljöer, barn och
unga, lässtimulans, tillgänglighet, på andra
språk än svenska, medier och e-tjänster med
mera. Biblioteken i Östergötland ingår också
i ett nätverk med andra bibliotek i mellersta
Sverige. Syftet med nätverken är omvärldsbevakning, samordning och metodutveckling
för att kunna ge alla medborgare i länet tillgång till moderna bibliotek med bra resurser
och bibliotekstjänster av hög kvalitet.
”Alla östgötar ska ha en likvärdig tillgång till
biblioteksservice” är en vision som biblioteken
i länet enats om. Från dokumentet: Utvecklingsområden 2012-2014: Regional biblioteksverksamhet.
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Nationell
bibliotekssamverkan
Länsbibliotek Östergötland ingår i den nationella biblioteksinfrastrukturen och har regelbundet kontakt med både Kulturrådet och
Kungliga biblioteket.
Stiftsbiblioteket ingår tillsammans med
övriga stiftsbibliotek och Kungliga Biblioteket
i ett nationellt nätverk kring äldre bibliotekssamlingar.
Skolbiblioteken inom grundskolan finns representerade i Svensk biblioteksförenings
nätverk för skolbiblioteksfrågor.

Internationell
bibliotekssamverkan
Biblioteken i Östergötland deltar i EU-projekt
gällande internationell bibliotekssamverkan
för kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

Uppföljning och utvärdering
Linköpings biblioteksplan ska följas upp och
utvärderas 1 gång per år inom samverkansgruppen.
En revidering av biblioteksplanen ska göras
inför varje ny mandatperiod.
Resultat skall utvärderas i form av samverkan samt redovisas utifrån kvantitativa och
kvalitativa mått.
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Förteckning över styrdokument
Bibliotekslagen
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130801.htm
Skollagen
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100800.htm
Unesco, manifest för folkbibliotek och skolbibliotek
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/uNESCO.PDF
Regional biblioteksplan
http://www.lansbibliotek.ostsam.se/kontakt/kategori/styrdokument/oestsam
Digital agenda för Östergötland 2014-2020
http://www.ostsam.se/files/2090_Digital%20Agenda%20för%20Östergötland%20%20Version%202%200.pdf
Länsbibliotek Östergötland
www.ostsam.se
www.gotabiblioteken.se/web/gotabiblioteken
www.lansbibliotekostergotland.se/features/allt-genast
Strategisk plan med övergripande mål 2011-2014 ”Världens bästa Linköping”
Antagen av kommunfullmäktige
http://www.linkoping.se/sv/Om-kommunen/Mal-och-regler/Mal-och-regler/
Kulturpolitik – en vägvisare till år 2015. Kulturpolitiskt handlingsprogram antagen av
kommunfullmäktige
http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Kvalitet-och-utveckling/
Kultur- och fritidsstrategi 2011-2014. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden
http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Kvalitet-och-utveckling/
Linköpings stadsbibliotek: Uppdrag och handlingsplan
Inriktningsdokument för skolbiblioteksverksamheten i Linköpings kommun
Barn- och ungdomsnämndens mål- och uppföljningsplan 2012-2015
Linköpings universitetsbibliotek
http://www.bibl.liu.se/om-biblioteket?l=sv
http://www2.bibl.liu.se/dokument/policy/liub_strategisk_plan_2011_2015.pdf
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