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Läsfrämjandemedel till Norrbottens bibliotek
Norrbottens länsbibliotek och länets folkbibliotek har erhållit 500 000
kronor i projektbidrag från Statens kulturråd för Fjäll till kust – ett
levande läsande län.
Nu i december har Statens kulturråd beviljat projektmedel om 7 985 000 kronor för olika läs- och
litteraturfrämjande insatser runt om i landet. Ur dessa erhåller Biblioteken i Norrbotten, Landstingets
och kommunernas regionala samarbete, 500 000 kronor till insatser som ska främja läsandet i länet.
Inom projektet Fjäll till kust, ska metoder utvecklas för att fler ska inspireras att ta del av böcker i
olika former och på olika språk. Länets kommuner kommer även att ta fram planer för läsfrämjande
för ett långsiktigt och hållbart arbete.

En viktig del i projektet är ökad samverkan på lokal och regional nivå, exempelvis med skolan,
vården, idrottsrörelsen och andra aktörer som vänder sig till barn och unga i länet. Ett
utvecklingsarbete med Barnens första bok har redan påbörjats. En gåvobok delas ut till alla nyblivna
föräldrar i länet. Den kommer att finnas på flera språk, däribland länets minoritetsspråk.
Med projektet vill Länsbiblioteket och folkbiblioteken synliggöra och stärka litteraturen och läsandet,
och bidra till att Norrbotten utvecklas som läsande län.
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I bibliotekslagen (SFS 2013:801) framhålls att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och
anpassade till användarnas behov. Bibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av
allsidighet och kvalitet och de ska särskilt främja läsning och tillgången till litteratur.
I propositionen Läsa för livet (2013/14:3) lämnade regeringen förslag till följande nationella mål för
läs- och litteraturfrämjande:
”Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar,
ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet”
I propositionen betonas angelägenheten att öka medvetenheten om att läsning och läsförmåga har
stor samhällelig och individuell betydelse. Läsning är grunden för demokratiskt deltagande, inlärning
och utbildning samt individens möjligheter i arbetslivet. Medvetenheten om värdet av läsningen
behöver öka bland beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Insatser inom olika
samhällsområden behöver ses i ett sammanhang och dessutom samverka i ökad grad.
Folkbiblioteken nämns som motorer i det läsfrämjande arbetet på lokal nivå och de ska främja
språkutveckling och läsning, och med ett särskilt fokus på barn och unga. För att nå de övergripande
målen ska statens insatser leda till:
- att läsförmågan förbättras jämfört med idag
- att fler än idag regelbundet tar del av både fack-, och skönlitteratur, och
- att kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhällslivet ökar
jämfört med idag.
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