Verksamhetsprofil
ö värdeskapande faktorer för

Älmhults Bibliotek

I dina händer har du det viktigaste dokumentet för Älmhults bibliotek.
Här har du möjlighet att få ta del av bibliotekets mission, anda, idé och mål.
Till grund för verksamhetsprofilen ligger Älmhults kommunvision
”Överraskande Älmhult - internationell & nära” och dess strategiska områden.
Verksamhetsprofilen är resultatet av ett uppdrag som bibliotekets personal fick
av kultur- och fritidsnämnden. Dokumentet innehåller förtydligande av bibliotekspersonalens åtaganden och nyttan för dig som besökare.
Unesco uttrycker i Folkbiblioteksmanifestet 1994 sin tilltro till folkbiblioteket
som en levande kraft för främjande av utbildning, kultur och information och
som en viktig drivkraft i strävan efter fred och andlig utveckling. Unesco uppmanar därför stat, landsting och kommuner att stödja och aktivt medverka i en
utveckling av folkbiblioteken.
Vi politiker, som sitter i kultur- och fritidsnämnden, är mycket stolta över att
vårt bibliotek arbetar efter Unescos Folkbiblioteksmanifest. Älmhults bibliotek
är en mötesplats för alla invånare oavsett bakgrund, nationalitet, utbildning,
plånbok eller bostadsort. Verksamhetsprofilen speglar våra högsta önskemål.
Vi vill uppmuntra dig att besöka Älmhults bibliotek! Varför inte ta en kopp
kaffe medan du i programbladen informerar dig om de olika aktiviteterna som
är på gång i biblioteket? Efter kaffet kan du få hjälp av den duktiga personalen
och t.ex. få tips om de senaste böckerna, filmerna, tidningar, cd-skivorna eller
TV- spelen som finns att låna.
Välkommen till möjligheternas bibliotek!

Stefan Ferm

Indira Ruiz
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Vision
Biblioteket med ännu mer för ännu fler.
Ett bibliotek som ständigt stör och berör!

Mission
Det handlar inte om biblioteket, utan om
de känslor och de tankar som väcks.

Anda

Vi är prestigelösa och har glimten i ögat.
Vi ser till att vi kan! Tillsammans!

Verksamhetsidé
Bibliotekets huvuduppgift är att utgöra en resurs för livslångt lärande,
demokratisk utveckling och ökad tillväxt och spelar därmed en central
roll i såväl den enskildes personliga utveckling som i den gemensamma
samhällsutvecklingen.
Att utifrån människors vardag tillgängliggöra möjligheter att utveckla sin
förståelse, fördjupa sina kunskaper, skapa mening och öka sin livskvalitet
är bibliotekets viktigaste åtagande.
Bibliotekets verksamhet vänder sig till alla kommuninvånare och tillfälliga
besökare med ett innehåll som återspeglar såväl det lokala som det nationella och internationella.

Verksamhetsmål
Biblioteket strävar efter att:
u

Erbjuda ett varierat och aktuellt mediebestånd av god kvalitet

u

Erbjuda ett anpassat utbud och anpassade tjänster till dem
som så behöver

u

Tillhandahålla fri och lättillgänglig information samt modern teknik

u

Främja muntligt berättande, läslust och läsvanor samt kulturupplevelser

u

Uppmuntra till kreativitet och eget skapande

u

Stödja intresse för det livslånga lärandet

u

Skapa en stimulerande biblioteksmiljö

u

Tillhandahålla ett attraktivt och interaktivt 24-timmars bibliotek

u

Efterfråga och beakta brukarnas behov och önskemål

u

Effektivisera mediernas tillgänglighet genom god cirkulation

u

Marknadsföra och informera om bibliotekets utbud och tjänster

u

Utveckla verksamheten genom omvärldsbevakning, samverkan
och nätverk

Datorbaserad information

Engagerande program

Kostnadsfria lån

u

u

u

Vi tillhandahåller:
u Berikande medier

Vårt utbud

Vi känner solidaritet och ansvar för
demokratin och att vi har kommuninvånarnas förtroende

Vi ser till att erbjuda tankeväckande föreläsningar, intressanta möten med författare och litteratur, skapande verksamheter och underhållande aktiviteter

Vi håller oss á jour med granskade
databaser och webbplatser och utnyttjar de sociala mediernas möjligheter

Vi beaktar såväl individens som samhällets behov och köper in varierade medier
som både roar och förmedlar kunskap

Detta innebär för oss:

Du möter ett miljövänligt och klimatsmart bibliotek som ger alla en möjlighet att lära något nytt

Du har ett stort utbud av fängslande
upplevelser att välja på. Upplevelser som
stämmer till såväl skratt som eftertanke

Du får tillgång till aktuell och användbar information och kan nå biblioteket
24 timmar om dygnet

Du hittar alltid någon bok, ljudbok,
e-bok, DAISY, tidskrift, cd, dvd eller TVspel som passar dig och som hjälper dig
att växa som människa

Detta innebär för dig:

Effektiv problemlösning

Inspirerande förmedling

Professionell handledning

u

u

u

Vi erbjuder:
u Kompetent vägledning

Våra tjänster

Vi tar oss tid, försäkrar oss om att vi
uppfattat ditt problem, förklarar så att
du förstår och lär av våra gemensamma
erfarenheter

Vi förhåller oss öppna i möten med
andra och utvecklar nyfikenhet, intresse
och passion

Vi är medvetna om hela lärprocessen
och vågar jobba ihop, fråga andra och
ta hjälp

Vi håller oss objektiva och besitter nödvändig kunskap för att broa väg på ett
pedagogiskt sätt

Detta innebär för oss:

Du får pålitlig och tillförlitlig hjälp,
fördjupad kunskap och förstår att
bibliotek är mer än böcker

Du blir glad och känner lust att gå
vidare med nya infallsvinklar

Du når en ökad medvetenhet och får
bra redskap att tänka vidare med

Du blir tagen på allvar och får rätt
hjälp, vilket förenklar din vardag

Detta innebär för dig:

Utmana sin fantasi

Berika sitt liv

Vidga sitt vetande

u

u

u

Alla som vill:
u Möta nya människor

Våra brukare

Vi är nyfikna och omvärldsbevakande
och ser till att erbjuda ett uppdaterat
utbud med kvalitet

Vi bemödar och engagerar oss för att
tillhandahålla en trivsam miljö för kunskapstörst och kontemplation

Vi lockar med ett inspirerande utbud
av medier och program och frestar med
skyltningar och utställningar som väcker
nyfikenhet

Vi öppnar upp för möten med litterära
gestalter och namnkunniga föreläsare
samt skapar rum för kontakter

Detta innebär för oss:

Du förkovrar dig och tillgodogör dig
nya kunskaper och ser ett nöje i att lära
dig mer

Du hittar dig själv, får en roligare fritid
och känner meningsfullhet i livet

Du finner något du inte förväntat dig
och känner dig kreativ och engagerad

Du träffar likasinnade och gör nya
bekantskaper och utvecklas tillsammans
med andra

Detta innebär för dig:

Inlyssnande referenssamtal

Litterära möten

Lärande möten

u

u

u

Tid och rum för:
u Medvetna urval

Vi möter dig där du är och vägleder och
handleder dig på ett pedagogiskt sätt

Vi är pålästa, har bred litteraturkännedom och är beredda att förmedla
boktips till och mellan läsare i biblioteket och på webbplatsen

Vi för en dialog med våra brukare, förvissar oss om att vi förstår varandra och
tar oss tid för att resultatet ska bli så bra
som möjligt

Vi bevakar utgivningen av olika medier
och ser ständigt över våra samlingar i
avsikt att hålla dem aktuella

Detta innebär för oss:

Vår konkurrenskraft

Du kan boka handledning och få hjälp
med att lära dig att ta del av bibliotekets
utbud och tjänster

Du får förslag på nya läsupplevelser och
upptäcker nya intressanta författarskap

Du möter någon som lyssnar på dig, och
får den hjälp som vi har möjlighet att ge

Du kan känna dig trygg med ett granskat, pålitligt och attraktivt utbud

Detta innebär för dig:

Biblioteksrummet

Webbplatsen

Marknadsföring

u

u

u

Vi tror på:
u Bemötandet

Vi kommunicerar på ett personligt och
humoristiskt sätt genom affischer,
foldrar, media, webbplats, bloggar,
facebook och youtube

Vi bygger en användarvänlig och interaktiv webbplats med integrerad bibliotekskatalog och ser till att det ständigt
händer något nytt

Vi eftersträvar en levande miljö med
atmosfär och inreder för såväl enskildhet som social samvaro

Vi är glada och hjälpsamma. Vi söker
ögonkontakt, hälsar dig välkommen och
tackar för besöket

Detta innebär för oss:

Våra framgångsfaktorer

Du inser bekvämligheten och behållningen och avsätter gärna tid för att
utnyttja bibliotekets möjligheter

Du hittar alla funktioner under ett tak,
får ett lättnavigerat och spännande
bibliotek - öppet dygnet runt

Du får ett rofyllt, trivsamt och lekfullt
bibliotek med ljus och rymd och känner
dig upplyft

Du känner dig välkommen, blir sedd
och bekräftad. Du trivs och känner att
du vill komma tillbaka

Detta innebär för dig:

Kreativa

Kompetenta

Engagerade

u

u

u

Vi arbetar för att vara:
u Lyhörda

Vi visar intresse och vilja, tar initiativ
och undersöker och ger gärna det lilla
extra

Vi använder våra erfarenheter och til�lämpar våra kunskaper och färdigheter i
dialog med brukarna

Vi hyser tilltro till vår förmåga att tänka
nytt, hitta lösningar och genomföra

Vi läser av situationer, förstår och respekterar olika målgruppers behov och
är beredda att omprioritera

Detta innebär för oss:

Våra kärnvärden

Du känner dig delaktig och betydelsefull, eftersom engagemang smittar

Du känner dig trygg i förvissningen om
att du får noggrann och professionell
hjälp

Du känner att personalen anstränger sig
för att se alternativa möjligheter för ett
bra resultat

Du möts av förståelse och upplever att
dina önskemål och synpunkter respekteras

Detta innebär för dig:

Sju skäl
att vilja välja
Älmhults Bibliotek
u

Ekonomiskt

- låna dig rik

u

Generöst

- mycket för de många

u

Överraskande - det är här det händer!

u

Trivsamt

- en plats med atmosfär

u

Hälsosamt

- kultur ger välbefinnande

u

Tryggt

- pålitligt och kvalitetssäkrat

u

Berikande

- förgyller vardagen och vidgar vetandet

- Överraskande Älmhult - internationellt & nära -

