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Rapport från biblioteksveckan på Tyresö bibliotek 18 – 23 april 2016
Förvaltningen fick i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att undersöka
möjligheten att arrangera en biblioteksvecka i syfte att öka kännedomen om
vad man kan göra på biblioteket förutom att låna böcker. Lars Andersson,
den tidigare bibliotekschefen, påbörjade arbetet. Det bestämdes att
biblioteksveckan skulle genomföras under vecka 16, i samband med
Världsbokdagen som infaller 23 april.
Bibliotekets vision för veckan var att presentera en mängd olika aktiviteter
riktade mot olika åldrar på alla tre biblioteken. Uppdraget erbjöd också
tillfälle att uppmärksamma att biblioteket i Tyresö centrum firar 50 år i år.
Programmet innehöll ett antal aktiviteter just med inriktning på andra saker
man kan göra på biblioteket. Bland annat språkcafé, utställning av
förskolebarns teckningar från boken Matresan, hjälp med e-tjänster,
kulturenhetens författarbesök med Beate Grimsrud och vernissage med Erik
Sigerud i konsthallen.
Det fanns också en mängd läsfrämjande aktiviteter riktade mot barn och
ungdomar. Vi ordnade rim- och ramsstund, sagostund, bokpresentation,
filmvisning, Bamsepyssel och Game of Thronesquiz.
Cirka 200 personer deltog i aktiviteterna under veckan. Filmvisningarna för
barn, rim- och ramsstunden, författarbesöket och Readcyclingen (som är
som ett bokbytarbord) lockade flest besökare och fick mycket positiv
respons från besökarna. Biblioteken hade 4 834 besökare under vecka 16 i
år, motsvarande siffra för 2015 var 4 870 besökare. Det totala antalet
besökare var således färre, med 36 personer, trots att biblioteksveckan
pågick.
Kostnaden för veckan blev cirka 12 000 kronor och inkluderar då personal
och material, dock inte författarbesöket som bekostades av kulturenheten.
Ett tillskott på 30 000 kronor i budgeten för just biblioteksveckan skulle
innebära en möjlighet att anlita ett antal externa föreläsare samt genomföra
en mer omfattande marknadsföring av veckan. Förslag på föreläsare är
läsambassadören Anne Körling, som pratar om barns läsande, eller Elisabeth
Marx, som föreläser om dyslexi för föräldrar och pedagoger. Ett annat
förslag kan vara dramapedagogen Emilie Lund, som dramatiserar sagor
tillsammans med barn.
En grupp bestående av fyra nyanställda på biblioteket fick uppdraget att
planera och genomföra biblioteksveckan. De upplevde att veckan erbjöd ett
roligt och bra tillfälle till att testa olika aktiviteter. För en eventuell framtida
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biblioteksvecka bör man noga tänka över veckans placering under året och
tydligare definiera målgruppen för olika aktiviteter.

