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Yttrande över Rapporten Demokratins skattkammare Förslag till en nationellbiblioteksstrategi
Region Kalmar län ser positivt på att förslaget till nationell biblioteksstrategi
lyfter fram en satsning på nationella digitala bibliotekstjänster. En nationell
digital struktur, med statligt finansierat innehåll, kan frigöra tid och resurser
för många bibliotek. Därmed skulle bibliotekslagens intentioner om en
likvärdig biblioteksservice i hela landet kunna uppnås.
Region Kalmar län ställer sig bakom delar av de sex strategiska
reformområden som presenteras i slutet av den nationella biblioteksstrategin.
Statliga satsningar som stärker biblioteksverksamhet inom områdena
mångspråk, nationella minoriteter och urfolk är nödvändiga förutsättningar
för biblioteken ska kunna fullfölja sina uppdrag enligt bibliotekslagen.
Region Kalmar län väljer att kommentera de sex reformförslagen:
Stärkta skolbibliotek
Region Kalmar län instämmer i förslagen om tillgång till e-medier genom
gemensamma nationella digitala bibliotekstjänster.
Stärkta bibliotek för nationella minoriteter och urfolk
Region Kalmar län instämmer i de förslagen som ska stärka
biblioteksverksamhet för urfolk och de nationella minoriteterna.
De bibliotek/institutioner som regeringen utser får ett nationellt uppdrag ska
samverka med de regionala biblioteksverksamheterna i landet.
Stärkt mångspråkig biblioteksverksamhet
Region Kalmar län anser att den av staten utsedda myndighet som ska ha
nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna
biblioteksväsendet också ska ha ett huvudansvar för mångspråksområdet.
Uppdraget bör omfatta bland annat kompletterande medieförsörjning,
metodutveckling, konsultativt stöd och kompetensutveckling. Samråd och
samverkan ska ske med de regionala biblioteksverksamheterna.
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Stärkta nationella digitala bibliotekstjänster
Region Kalmar län är kritiskt till att det läggs för stor tonvikt på
digitalisering av tryckta medier. En bättre prioritering är att lägga kraft på
nationell upphandling och förmedling av digitala resurser via en nationell
biblioteksplattform liknande den danska lösningen Bibliotek.dk.
Stärkt nationell biblioteksmyndighet
Region Kalmar län ställer sig bakom förslaget att den myndighet med
samordnings- och utvecklingsansvar som utses av regeringen måste få ett
tydligare uppdrag att stödja hela biblioteksväsendet med infrastruktur,
juridik, metadata, kompetens, utveckling, forskningsstöd, förmedling av
bidrag, med mera.
Stärkt nationell struktur för kompetensutveckling inom
biblioteksväsendet
Region Kalmar län välkomnar en nationell struktur för kompetensutveckling.
Stärkt samverkan mellan bibliotek och forsknings- och
utbildningsinstitutionerna är mycket positivt. Idag står den regionala
biblioteksverksamheten för merparten av kompetensutvecklingsinsatserna
för de kommunala biblioteken och har därmed god kunskap om bibliotekens
behov och förutsättningar. Skulle den nationella och regionala samverkan
stärkas finns förutsättningar att utarbeta kompetensutvecklingsstrategier med
utgångspunkt från bibliotekens behov och kapacitet. Den nationella
satsningen Digitalt först lämpar sig väl som pilotverksamhet för en sådan
gemensam nationell struktur.

