
Biblioteken viktiga för regional tillväxt och konkurrenskraft 

Globaliseringen ställer allt högre krav på en bra infrastruktur för kunskap. Framtidens jobb 
och välfärd är beroende av förbättrat lärande, utvecklad kompetens och innovationskraft. 
Möjligheterna att stärka regionernas konkurrenskraft och tillväxt hänger tätt samman med 
vilka förutsättningar invånarna ges för att under livet utveckla och underhålla sin kompetens. I 
en sådan utveckling är biblioteken en av byggstenarna. Genom sin verksamhet har biblioteken 
unika möjligheter att stödja såväl formell som informell utbildning. Med sin tillgång till 
informations- och kunskapsresurser är biblioteken ett stöd för individers löpande 
kompetensutveckling. En jämn och likvärdig tillgång och användning av biblioteksresurserna 
stärker länets utveckling. 

Nästa vecka startar en av de största marknadsföringssatsningarna någonsin i Sverige inom 
biblioteksområdet. I satsningen samarbetar alla 25 kommunbiblioteken i Kalmar-, Blekinge- 
och Kronobergs län samt de två läns- och regionbiblioteken i Kalmar och sydost. Syftet med 
kampanjen är att visa vilken konkret nytta regionen har av våra bibliotek. Kampanjen går 
under temat: Låna dig Rik. 

Under de senaste tjugo åren har folkbiblioteken genomgått en enorm omvandling. 
Verksamhetsområdena har både omdefinierats och utökats för att möta samhällsutvecklingen. 
Den tekniska utvecklingen har förändrat förutsättningarna för såväl hur biblioteken drivs som 
hur de används. Gammalt möter ideligen nytt. Nya medier sköljer över oss och för varje nyhet 
behöver biblioteken anpassa sig. Det man kan fråga sig är om biblioteken har en roll i det 
moderna kunskapssamhället i dag och i så fall vilken? Vårt svar är ja. Bibliotekens roll är 
kanske till och med viktigare än någonsin, som en neutral arena och mötesplats för människor 
i alla åldrar, i olika livssituationer och från spridda kulturer.  

Biblioteket är en viktig länk in i det svenska samhället för många nyanlända. Det är en plats 
där man kan hämta information och skaffa sig kunskaper om det svenska samhället. Man kan 
lära nytt och behålla sitt språk genom ett stort utbud av media. Detta blir en bra grund för att 
slussas in på arbetsmarknaden och in det svenska samhället. 
 
Kalmar-, Blekinge- och Kronobergs län står, precis som många andra regioner, inför en 
utmaning när det gäller att överbrygga den digitala klyftan. Kunskapen om datorn som ett 
centralt verktyg när det gäller 
samhällsinformation, lärande och personlig utveckling är förhållandevis liten. Här satsar 
biblioteken på att skapa en lärande miljö där såväl bibliotekspersonal som de tekniska 
verktygen ska vara ett stöd för invånare som vill lära sig mer – oavsett vilka förkunskaper du 
har. 

Biblioteken utvecklas också som en plats för våra unga genom ett mångfacetterat innehåll. 
Målsättningen är biblioteket ska vara ett kraftfullt verktyg för läsandet, läsförståelse och 
utvecklad informationskompetens. Det handlar också om att vara en arena som kan bidra till 
ungdomars delaktighet i samhället samtidigt som vi tar tillvara på deras kreativitet. 
 
Varje år besöker många personer biblioteken i våra tre län. Det handlar om personer med helt 
olika referensramar - äldre människor, ungdomar, barnfamiljer, invandrade personer, inbitna 
bokälskare, kunskapssökande, studenter och många, många fler. Men de har också en sak som 
förenar dem – biblioteken är en demokratisk arena som är gratis och tillgänglig för dem alla. 
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