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Svar på skrivelse angående en iPad-vrå åt alla
små
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras genom detta tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Rasmus Jonlund med flera (L) samt Pelle Thörnberg (C) har i en
skrivelse föreslagit följande:
-

-

Att förvaltningen redovisar en plan för hur samtliga
barnavdelningar ska kunna integrera det fysiska och digitala
rummet bättre.
Att samtliga stadens bibliotek ska erbjuda barn tillgång till
iPads eller liknande surfplattor som en del av det
läsfrämjande uppdraget.

Inom Stockholms stadsbibliotek pågår ett ständigt arbete med att
integrera digitalt och fysiskt. I den strukturplan som planeras läggas
fram för nämnden under våren kommer detta område att utvecklas.
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Förvaltningens synpunkter
I biblioteket kan människor – barn och vuxna – odla sin lust,
kreativitet, bildning och källkritik – oavsett format. Bildning och
läsinspiration sker både fysiskt och digitalt och dessa två är en del
av varandra. Precis som böcker finns i fysisk och digital form, har
läsinspiration både fysiska och digitala dimensioner. Inom
Stockholms stadsbibliotek ses inte fysiskt och digitalt som olika
saker, utan som en och samma.
Digitalt i det fysiska kan betyda många saker. Fungerande wi-fi,
interaktiva bokbläddrare, digitala skärmar och surfplattor är
exempel på resultat av integration mellan fysisk och digital
biblioteksverksamhet. De senaste åren har ett flertal bibliotek
rustats upp och förnyats och nya bibliotek har byggts. Det digitala
biblioteket har utvecklats och det digitala och fysiska allt mer
integrerats. När bibliotek rustas upp och nya byggs, finns alltid den
digitala aspekten med. Kista är det bibliotek där integrationen
kommit längst, vilket gestaltas exempelvis genom digitala lästips på
väggarna, interaktiva bokbläddrare och utlåning av surfplattor. Men
även på andra bibliotek finns läs- och surfplattor att låna, digitala
skärmar och verksamhet som knyter ihop digitalt och fysiskt.
Utan att föregå kommande beslut om ny biblioteksplan, planerar
förvaltningen att detta arbete ska fortsätta och intensifieras, såväl på
barn- som på vuxensidan. I den strukturplan som planeras läggas
fram för nämnden under våren kommer detta område att utvecklas.
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