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Biblioteket är viktigt
– sex synpunkter

BIB

Ett öppet bibliotek stärker
läskunnighet, engagerar och ger
tillgång till information. På detta sätt
är bibliotek viktiga främjare
av demokrati.
Visste du att Sitras projekt Biblioteken
som forum för folkstyret utforskar
möten mellan medborgare och
politiker på nya sätt som äger plats på
bibliotek? Uleåborg, Åbo, Jakobstad,

Kommunala bibliotek ger alla
en chans att öka sin kunskap.
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Imatra, Enare och Mäntyharju står
för pilotbibliotek.

Biblioteket nyttar samhällets
ekonomi. Studier visar att god
läskunnighet kan förknippas med
bättre lön. Bibliotekens roll som
producenter av utbildning är
ovärderlig.
Märkvärdiga besparingar kan nås
genom samarbete mellan kommuner
vid förvärv och transport av böcker.
Visste du att europeiska studier har
uppskattat att en euro för bibliotekens
användning gynnar samhället med

Bibliotek har både direkt och indirekt inverkan
på regionens ekonomi.
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tre till fyra euro?

Kommunala bibliotek är viktiga
mötesplatser och utrymmen
för inlärning, distansarbete och
fritidsaktiviteter.
Framtidens bibliotek håller på
att utvecklas för att tjäna olika
kundgrupper som barn, seniorer
och nya finländare. Lokala bibliotek
skapar gemenskap även utanför
stadens centrum.
Visste du att Otnäs biblioteket i Esbo
designades av skolbarnen själva?
Användning av lokalen och dess
aktiviteter har planerats tillsammans

Bibliotek finns för att utveckla det lokala
kulturlivet och regionens livskraft.

med biblioteket, gymnasieelever,
lärare och Aalto-universitetet som
verkar i området.
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Pojkar har en betydligt lägre tendens
att läsa än flickor. Många vuxna har
framstående brist på läskunnighet.
Läsglädjen kan återfinnas med
hjälp av bibliotek. Kommuner
behöver omfattande investeringar
i läskunnighet. Vi behöver fler
läsande vuxna och samarbete
mellan skolor och bibliotek.
Visste du att vid millennieskiftet
lånades det mest böcker? Då klarade
också finländska skolbarn sig bäst i

Den finländska läskunnigheten visar
oroliga tecken på att försämras.

T
GASED
I
T
VIK MIG MKET
FÖR LIOTE
BIB

Pisa-testerna, som mäter läskunnighet.

Kunder behöver rådgivning med
datorer och mobila enheter,
med informationssökning och
med digitala tjänster.
Bibliotekens digitala kapacitet måste
utvecklas. Vi behöver mer digitalt
innehåll i bibliotek såsom e-böcker.
Förutom insamlingen måste även
anläggningar och utrustning hållas
uppdaterade.
Visste du att redan nu en halv miljon
biblioteksanvändare deltar i olika
utbildningar varje år, som ger

Bibliotek hjälper fler och fler människor
med sina vardagliga digitala problem.
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rådgivning i användning av mobila
enhet och digitala tjänster?

Bibliotek har chans att avsevärt
öka medvetenhet om förändringar
som sker i miljön och samhället.
Bibliotek minskar plastavfall och
hejdar utsläpp från bokförsändelser.
Visste du att i 2020 i Åbo lanserades
det en elektrisk biblioteksbil, som är
den första i sitt slag i världen?

Kärnan i biblioteksarbetet är att stödja
hållbar livsstil genom att låna ut.

Finlands Biblioteksförening är en organisation som arbetar för att stärka bibliotekens
förutsättningar. Våra medlemmar är biblioteksproffs och bibliotekets vänner.

