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1.1 Innledning 
Bibliotekplan skal sikre innbyggere i Hurdal, og elever og ansatte ved Hurdal skole og 

kultursenter et godt og attraktivt bibliotektilbud. Bibliotekplan skal bidra til at bibliotekets 

samfunnsoppdrag ivaretas på best mulig måte. 

1.1.1 Styrende dokumenter 

Bibliotekplan for Hurdal bibliotek er forankret i lov om folkebibliotek og nasjonal 

bibliotekstrategi.  

LOV OM FOLKEBIBLIOTEK (1985) 

Paragraf 1. Målsetting 

Folkebibliotekenes skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 

virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til 

disposisjon for alle som bor i landet.  

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og 

debatt. 

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og 

aktualitet.  

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. 

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 

 

ROM FOR DEMOKRATI OG DANNELSE: NASJONAL BIBLIOTEKSTRATEGI 2020-2024 

Den nasjonale bibliotekstrategien er utarbeidet av Kulturdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet, hvor målet er «å videreutvikle bibliotekene som relevante og 

viktige kunnskapsinstitusjoner som skal bidra til folkeopplysning og dannelse i befolkningen».  
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1.2 Fokusområder 

1.2.1 Fokusområde 1: Formidling og kunnskap 

Biblioteket skal videreutvikle seg som en folkeopplysnings- og dannelsesinstitusjon. Det skal 

gjøre tilgjengelig og aktivt formidle kvalitetssikret informasjon, kunnskap og litteratur både i 

bibliotekrommet, gjennom økte digitale tilganger og digital formidling. Ved at flere får tilgang 

til kunnskap vil biblioteket bidra til å utvikle kritisk tenkning. Biblioteket vil også hjelpe frem 

digital kompetanse slik at enkelte i samfunnet ikke faller utenfor, samt bistå til å bedre digital 

dømmekraft. Biblioteket skal være en relevant møteplass for litteratur, kunnskap og 

kulturopplevelser, og ha et samlende og trygt læringsmiljø.  

Tiltak 

1 Biblioteket skal fremme demokrati og dannelse gjennom informasjon, arrangementer 

og litteratur- og kulturformidling.  

2 Biblioteket skal fremme medie- og informasjonskompetanse og digital dømmekraft 

gjennom veiledning og arrangement. 

3 Biblioteket skal være tett integrert i skolehverdagen og undervisningen, og fungere 

som en arena for læring, tverrfaglighet og utforskning, og bidra til å gjøre elevene 

kjent med ulik type litteratur og vekke leselyst. 

 

1.2.2 Fokusområde 2: Synlig og relevant 

Biblioteket skal være synlig i nærmiljøet, fremstå som et fristed og skape fellesskap. Biblioteket 

skal samarbeide lokalt og sentralt, og skal også gjennom samarbeid med andre typer 

bibliotek dra veksler og gi en bedre bibliotektjeneste. Det vil være fokus på tjenester og 

formidling som gir økt kunnskap. Biblioteket skal legge til rette for lokale initiativ, lokale 

ressurser og frivillige som ønsker å bidra til det beste for nærmiljøet i tråd med bibliotekets 

oppdrag og innhold. På denne måten skal biblioteket være relevant, nå nye brukere og øke 

utlånet.  

Tiltak 

4 Biblioteket skal gi enkel, tydelig og bedre tilrettelagt informasjon om tjenestene til ulike 

brukergrupper, eksempelvis til barnehager. 

5 Biblioteket skal søke samarbeid med bibliotek innen høgere utdanning og 

kunnskapsmiljøer og styrke biblioteket som læringsarena og formidler av kunnskap og 

kulturarv. 

6 Biblioteket skal i større grad utvikle arrangementsprogrammet i dialog med kulturliv, 

organisasjonsliv og aktører i nærmiljøet som kan være med og løfte frem tema og 

formidlingsaktivitet som øker kunnskapen hos innbyggerne. 
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1.2.3 Fokusområde 3: Tjenester og samling 

Biblioteket skal være en moderne kunnskaps- og kulturarena, og både samling og tjenester 

skal være aktuelle og attraktive for brukerne. En større del av samlingen skal være digital, og 

ved det være åpen og tilgjengelig der brukeren er. Bibliotekbrukerne skal kunne bruke 

bibliotektjenester andre steder enn i biblioteket, også ved at biblioteket kan komme ut til 

brukergrupper. Biblioteket skal legge til rette for ordninger som for eksempel leseombud og 

frivillige som kan bidra til levering av bøker. Biblioteket skal finne balansen mellom 

innbyggernes ønsker om digitale og selvbetjente løsninger og personlig og individrettet 

veiledning. 

Tiltak 

7 Samling av bøker og andre medier skal tilpasses utvikling av nye medier og formater. 

8 Samlingen må imøtekomme brukernes ønsker og behov, eksempelvis de tre 

tverrfaglige emnene i fagfornyelsen. 

9 Biblioteket skal ta i bruk nye og andre kanaler for formidling og informasjon, som 

digital formidling, formidling av digitalt innhold og oppsøkende bibliotektjenester. 

 

 

1.3 Avslutning 
Planen revideres ved behov og følges videre opp i kommunens handlingsprogram. 


