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Uppdrag för bibliotekens verksamhet i Örebro
Kommunfullmäktige antog 2002-12-18 ett kulturpolitiskt program: Kultur för alla. I detta
program formuleras följande vision: ”Varje medborgare, utan undantag, har rätt att leva och
utvecklas under goda kulturella omständigheter oberoende av ekonomiska, geografiska eller
sociala villkor. Kulturen som arena utvecklar demokratin och det goda samhället. Det gör
Örebro till en attraktiv kommun för både boende och besökare.”
Om biblioteken står följande:
”Biblioteken har ett stort ansvar att värna om demokratiutveckling och yttrandefrihet och vara
öppna informationscentra för hela Örebros befolkning. Ett fritt sökande efter kunskap och
tillgång till kulturell stimulans är en demokratisk rättighet.
 Biblioteken ska stimulera läsandet för barn och ungdom. I detta ansvar ingår också att
utveckla skolbiblioteken och biblioteksverksamhet för barnomsorg. Skolbiblioteken ska
spela en viktig roll i skolutvecklingen och ett välutrustat skolbibliotek kan också bidra till
att den öppna grannskapsskolan förverkligas och blir ett lokalt kulturcentrum.
 Stadsbiblioteket ska vara ett nav för lokala folk- och skolbibliotek.
 Biblioteken ska delta i utvecklingen av samhällsinformation för medborgarna.
 Biblioteken ska samarbeta med invandrargrupper och föreningar för att tillgodose olika
gruppers behov av böcker och tidningar på det egna språket.
 För att nå nya grupper ska uppsökande verksamhet utvecklas. Bokbussen är ett exempel
på sådan verksamhet. Ny teknik kan ge nya möjligheter. Samverkan med både Örebro
universitet och folkbildningen ska fortsätta.
 Biblioteken skall vara en resurs för lokala författare.”
Det kulturpolitiska programmet är styrande och gäller för bibliotekens verksamhet. Kulturoch medborgarnämnden vill särskilt förtydliga några punkter i det kulturpolitiska programmet
och peka ut en tydlig inriktning för biblioteksverksamheten.
Biblioteken ska vara en arena som bidrar till demokratiutveckling och värnar om
yttrandefriheten och ska därför:
… bidra till ökad kunskap om samhället och hur samhället styrs.
… genom uppsökande verksamhet ge fler möjlighet att aktivt delta i dialog och
samhällsutveckling.
… ställa mötesplatser till förfogande så att dialog underlättas och förståelse mellan grupper i
samhället ökar.
… i sin egen verksamhet vara ett demokratiskt föredöme och uppmuntra medborgare och
besökare till delaktighet och inflytande i biblioteksverksamheten.
… uppmuntra och stimulera kunskap om och aktivitet i lokalområdet.
… öka öppettiderna, genom ett utvecklat samarbete med lokala aktörer och
verksamheter.

Biblioteken ska vara en mötesplats som erbjuder många vägar till livslångt lärande och
ska därför:
… sätta barn och ungdomar först och bedriva uppsökande verksamhet som bidrar till
språkutveckling.
… erbjuda pedagogisk vägledning för att visa på möjligheter för kunskapssökande,
språkutveckling och läsupplevelser.
… bidra till folkbildningen genom att underlätta sökande efter kunskap utifrån människors
egna behov och förutsättningar.
… utveckla nya former för uppsökande verksamhet så att fler människor får tillgång till
bibliotekens service.

