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Bakgrund
• RFV:s betoning på läsfrämjande projekt i ansökningsrundan 2018
• Ett gemensamt läsfrämjande projekt mellan flera olika kommuner i
Nyland
-> initiativ från Högfors (biblioteks- och kulturchef Sirkka Ylander)
-> koordinerare Borgå stadsbibliotek (med regionalt utvecklingsuppdrag)
-> Lojo ville vara med!

• Oro över den sjunkande läslusten och läskunnigheten –> föräldrarnas
roll väsentlig speciellt innan skolstart
-> Hur nå familjer med barn under skolåldern, som inte är
biblioteksanvändare?

Projektet i korthet - målsättning
• Skapa verksamhetsmodell(er) mellan biblioteket och andra aktörer för
att främja läsning och biblioteksanvändning i familjer med barn under
skolåldern.
• Utveckla samarbetet med de olika kommunala sektorerna samt andra
aktörer för att främja läsning.

• Skapa positiv atmosfär kring läsning och öka kännedomen om
bibliotekets tjänster.
• Samla information om var barnfamiljer och föräldrar rör sig (både fysiskt
och på nätet – t.ex. olika Facebook-grupper) och vilka olika evenemang
för barnfamiljer det finns i de olika kommunerna…

Tre kommuner med olika biblioteksnät
• Borgå:
•
•
•
•

c. 50 000 invånare
Huvudbibliotek (personal > 30, hela personalen c. 50)
3 närbibliotek (2 relativt nära huvudbiblioteket, 3-4 km)
Bokbuss

• Lojo:
•
•
•
•
•

c. 46 000 invånare
Huvudbibliotek (personal > 20, hela personalen c. 40)
7 närbibliotek (långa avstånd, som längst > 30 km)
Bokbuss
2 ”kombibibliotek” i allaktivitetshus (skol- & allmänna bibliotek)

• Högfors:

• < 9000 invånare
• Ett bibliotek (personal 5)

Planer och genomförande
• Projektet fick 30 000 € (söktes 70 000€)
• Kartläggning av andra liknande projekt och planerat samarbete
med bl.a. Lahtis (projektet ”Lukusankari”)
• Kontaktat samarbetsparter inom de tre kommunerna:
• Småbarnsfostran
• Rådgivningarna
• Familjecentret i Borgå

• Gemensamt möte med samarbetsparterna våren 2019 i Borgå

Planer & genomförande fortsätter…
• Riina Kantola anställdes till projektet 2.9.2019-28.2.2020
• Kartlägga vad det finns för olika evenemang och träffplatser
för barnfamiljer i de olika kommunerna

• Lokala samarbetsträffar med samarbetsparterna
• Tanken är att verksamhetsmodellerna skall bli bestående och
kunna lätt förverkligas i olika kommuner och i olika stora bibliotek

Idéer så här långt…
• Bokkassar som lånas ut till föräldrar via daghemmet
(förverkligats redan tidigare i Lojo, önskats fortsättning)
• Pop-up bibliotek på ställen där barnfamiljer rör sig
(olika evenemang, rådgivningen…) – dela ut biblioteksbroschyrer
och boklistor
• … (Riina berättar)

