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Remissvar: Biblioteksplan för Lunds kommun
Följande är Lunds universitets studentkårers (hädanefter LUS eller studenterna)
svar på remissen angående Biblioteksplan för Lunds kommun.
Studenterna saknar innehåll i remissen om hur biblioteken blir relevanta för just
studentpopulationen i Lund, vilken i stor utsträckning består av unga.
Studenterna anser: Att studieplatser bör vara en prioritering för
folkbiblioteken under det fysiska biblioteket.
”Biblioteken är en av få platser i samhället där människor med olika bakgrund och i olika
åldrar kan mötas spontant, utan krav och utan kostnad.” (s. 13)
Om Lunds kommun vill locka studenter till biblioteken i staden är det viktigt att
skapa attraktiva studieplatser. Dessa studieplatser skulle möjliggöra möten över
såväl klass som generationsgränser. Det rör sig om allt från tysta läsplatser till
kreativa mötesrum.
Studenterna anser: Att studentlivet som nyckelaktörer bör läggas till i
brödtexten under det fysiska biblioteket och under smartare samverkan.
Därutöver kan kommunen tydligare lyfta fram möjligheten till samarbete med
studentlivet såväl som universitetet kring kultur och vetenskapsrelaterade
evenemang på de kommunala biblioteken. Genom att planera för att rikta sig
mot just studentlivet som en aktör på biblioteken kommer en bieffekt bli att
studentlivet blir tillgängligare för alla medborgare.
Studenterna uppmanar: Att stor hänsyn tas till UB:s remissvar.
Kommunen hade också med fördel i större utsträckning kunnat samköra sina
aktiviteter och system på de kommunala biblioteken med universitetsbiblioteket
(UB). Exempelvis genom gemensamma låne- och/eller återlämningssystem.
Kommunen och UB har en möjlighet att komplettera varandra i sitt utbud av
böcker till utlåning som hade kunnat komma alla Lunds invånare till gagn.
Det är tydligt att Lunds kommun inte har tagit hänsyn till sin närhet till
universitetets bibliotek i den korta utblick som finns om just UB. Den innehåller
så pass många felaktigheter att den känns kopierad från tidigare år.
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Studenterna anser: Att den sista prioriterade frågan för skolbiblioteken
under smartare samverkan bör lyftas till en prioriterad fråga för både folkoch skolbiblioteken.
Studenterna vill gärna att kommunen tydligare lyfter fram lärandet, och kanske
framförallt det livslånga lärandet, som en central del av Lunds
biblioteksverksamhet. Här är samarbetet med LU och vetenskapens plats på
biblioteken, samt bibliotekens roll som kunskapsspridare, viktigt.

I tjänsten,
Björn Sanders
Ordförande
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