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1.0 FORMÅLET
MED
PLANEN
Temaplan bibliotek er
styrende for
kommunens rolle og
innsats når det gjelder
biblioteket. Temaplanen
bygger på mål og
utfordringer i
Kommunedelplan kultur,
2

har fokus på de områder som vurderes som viktigst å utvikle i årene framover og danner
grunnlag for årlig rapportering.
Verdal bibliotek består av hovedbiblioteket i Kinogården og bokbussen «Bokfinken». Bussen
kjører en gang pr måned til alle skoler og til de barnehager som vil ha besøk. De fleste barn
får derfor tilgang til bøker som passer den enkelte. I tillegg er det bibliotek i Verdal fengsel,
finansiert av Staten, men med Verdal kommune som arbeidsgiver.
Rammer for temaplanen er gitt i Lov om folkebibliotek (juni 2013). I henhold til § 1 skal
folkebibliotekene ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til
disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og
arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og
voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester
skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem, og skal stadfeste et
forpliktende samarbeid med andre bibliotek i fylket. Verdal bibliotek har inngått en
samarbeidsavtale med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek som innebærer at biblioteket
forplikter seg til å yte fjernlånstjenester til alle bibliotek i fylket mot økonomisk
kompensasjon fra fylkesbiblioteket.
Temaplan bibliotek inngår i kommunens plan- og styringssystem og har en toveis funksjon:
1) Den skal sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen i
Planstrategien, Kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplaner for kultur, for
oppvekst og for helse, omsorg og velferd omsettes til handlinger. Temaplanens
handlingsdel inngår i beslutningsgrunnlaget for økonomiplanen, hvor de endelige
beslutningene om gjennomføring av tiltak tas.
2) Temaplanen er redskap for å hente inn og «spille opp» kunnskap knyttet til bibliotek som
legges til grunn ved revidering av kommunalt planverk sammen med kunnskap fra andre
planprosesser.

2.0

BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Biblioteket skal bidra til å styrke demokratiet og ytringsfriheten, samt sikre tilgangen på
kunnskap og informasjon til alle.
Biblioteket skal også bidra til å formidle og forvalte norsk skriftkultur og litteratur og bidra til
utvikling av leseferdighet og leselyst.
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Biblioteket skal gi tilgang til digital teknologi og være et møtested og sosial arena for ulike
grupper. Et levende samfunn trenger arenaer hvor meningsutveksling og debatt kan finne
sted. Biblioteket har her en rolle som tilrettelegger og arrangør.
Biblioteket skal være et nøytralt sted, men samtidig en arena som er åpen for ulike
meningsutvekslinger og aktivitet.
Biblioteket skal sikre alle sin demokratiske rettighet til informasjon og har fortrinn som
tilgjengelighet, lav terskel og gratis tilgang.
Biblioteket skal bidra til integrering av de som kommer flyttende til Verdal.

3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020
3.1 Strategier
Med utgangspunkt i
bibliotekloven legges
følgende strategier til
grunn for valg av tiltak i
handlingsplanen:
1)

Aktiv formidling

2)

Litteraturforsyning

3)

Møteplass
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3.2 Handlingsplan drift
Strategier i Kommuneplanens
samfunnsdel
Sikre et
bærekraftig
samfunn

Kostnad
1000 i kr

Prioritere en
Skape rause Tiltak
god start og
og robuste
mestring
livsmiljøer
hele livet

2017

2018

Finansiering
1000 kr

2019 2020

Omstilling
Ekstern
drift
finansiering

Økonomiplan

Strategi: AKTIV FORMIDLING
Biblioteket skal bidra til å formidle og forvalte norsk skriftkultur og litteratur og bidra til utvikling av leseferdighet, leselyst og språkforståelse.
Bokbussen er et godt middel til denne formidlingen til barn. Bibliotekar er inne i de fleste barnehager og har lesestund i tilknytning til besøket.
Videreutvikle den daglige formidlingen ved
kompetanseheving for de ansatte, ta i bruk
opplegget «Lesersørvis»1)

Ha regelmessige litteraturarrangement, som
opplesing og forfatterbesøk i ungdommens
hus2)
Prøve ut andre arenaer for arrangement, alene
eller i samarbeid med andre, f.eks. debatt i
biblioteket

X

X

X

X

X

60

60

60

60

X

10

10

10

10

X

200

300

400

500

3)

Være koordinator og støttespiller for
skolebibliotek 4)

X

Strategi: LIT TERATURFORSYNING
Stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. For å styrke demokrati, ytringsfrihet, folkehelse og utjevne sosiale
forskjeller skal alle ha gratis tilgang til den litteratur og informasjon de ønsker.
Styrke tilbudet med litteratur for
innvandrere/flyktninger - språkkurs, ordbøker,
morsmålsbøker, kjøreopplæring, o.l. 5)

10

10

10

10

Opprette flere barnehagebibliotek 6)

x

x

x

x

X
x
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Strategier i Kommuneplanens
samfunnsdel
Sikre et
bærekraftig
samfunn

Kostnad
1000 i kr

Prioritere en
Skape rause Tiltak
god start og
og robuste
mestring
livsmiljøer
hele livet

2017

Oppjustere den tekniske tilstanden på bokbussen 7)
Tilby Lesekroken.no til alle barnehager

2018

Finansiering
1000 kr

2019 2020

Omstilling Ekstern Økonomidrift
finansiering
plan

200

8)

X

200
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Strategi: MØTEPLASS
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
Ha varierte arrangement mht tema, form,
målgruppe, sted og tidspunkt 9)
Videreutvikle tilbudet med Snakkekafé med flere
samarbeidspartnere 10)
Ha inspirasjonsmøter for de frivillige som er med
på Snakkekafé og Leseombudsordningen 11)
Meråpent bibliotek 12)

3.3 Handlingsplan investeringer
Strategier i Kommuneplanens
samfunnsdel
Sikre et
bærekraftig
samfunn

Prioritere en
god start og
mestring
hele livet

Kostnad

Finansiering

1000 kr.

1000 kr.

Tiltak

Skape rause
og robuste
livsmiljøer

Samlet
kostnad

Meråpent bibliotek: Radiobrikker 13)

200

14)

300

Sikring/ombygging av Kinogården

2017

2018

2019

2020

Ekstern Økonomifinansiering
plan
X

200
300

X
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3.4 Beskrivelser av tiltakene
DRIFT:
1) «Lesersørvis» er en ny formidlingsmetode som nå tas i bruk ved mange bibliotek. De ansatte må
kurses i å møte låneren på en ny måte. Dette er et opplegg som må læres og trenes på over tid.
Det krever større bokkunnskap og dermed mer tid til lesing i arbeidstida.
2) Det er ønskelig med regelmessige litteraturarrangement, f.eks. seks ganger pr år. Populære
ungdomsbokforfattere, skuespillere eller andre gode formidlere inviteres. Teaterstudentene kan
være en viktig samarbeidspartner.
3) På grunn av begrenset plass i biblioteket, er det av og til nødvendig å ha bibliotekets
arrangement i andre lokaler. En aktuell arena vil bli det nye teateret, samt Ungdommens hus. Å
ha arrangement andre steder enn i biblioteket krever imidlertid mere personalressurser.
4) Det bør opprettes en stilling som koordinator for skolebibliotek. Stillingen må være knyttet til
biblioteket og skal være rådgiver for alle skolebibliotek.
5) Her må det kjøpes inn avhengig av hvilke morsmålsgrupper som bosetter seg i Verdal.
6)

I dag er det to barnehagebibliotek. Det betyr at det er plassert ut kasser med 150-200 bøker i barnehagen
som foreldrene får låne med seg heim. Med barnehagebibliotek treffes alle foreldre, ikke bare de som
ellers bruker biblioteket.

7)

Bussen er 20 år gammel og har noen slitasjeproblemer. Det er bla behov for å oppgradere karosseriet.

8)

Lesekroken er ei nettside som formidler norske eventyr på mange forskjellige språk, tilrettelagt for barn.

9)

De fleste av bibliotekets arrangementer foregår på kveldstid. For en del av de eldre som bor i sentrum kan
det være vanskelig å ta seg ut om kvelden. Derfor er arrangementer på dagtid noe vi bør satse på for
denne målgruppen. Lokalhistorie trekker mye publikum. Ha en debatt hvert år, da loven sier at biblioteket
skal være en arena for offentlig samtale og debatt.

10) Verdal folkeakademi er en viktig samarbeidspartner. Frivillighetssentralen er en annen aktuell
samarbeidspartner
11) Å ta vare på de frivillige er viktig. De må føle at jobben deres verdsettes og at de blir sett. Leseombudene
får hvert år tilbud om inspirasjonsmøte via fylkesbiblioteket. De frivillige som er med på Snakkekafe bør få
et lignende tilbud. Alle må få tilbud om minst ett sosialt treff pr år.
12) Ny ordning som innføres i mange bibliotek. Biblioteket er tilgjengelig fra 0700-2300, men betjent kun i
vanlig åpningstid. Brukerne får adgang med lånekort og pin-kode. Alle medier må sikres med radiobrikker,
og huset må endres mht alarmtider/soner/dørsystemer.

INVESTERING:
13) Meråpent bibliotek: Radiobrikker. Jfr. beskrivelse i pkt. 12.
14) Sikring/ombygging av Kinogården: Jfr. beskrivelse i pkt. 12.
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