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I oktober var det åter dags för den årligen återkommande Biblioteksveckan
som är vår stora satsning på att locka en månghövdad publik till biblioteket
och kanske även de som inte brukar komma hit.
I år knöt vi ihop det med vår HBTQ-certifiering och hade en officiell liten
ceremoni om att vi nu är certifierade och det var Peter Frank som var på
plats och representerade nämnden och höll i detta.
Våra kvällsföreläsningar denna vecka hade också på något sätt HBTQanknytning. Veckan var som vanligt välbesökt och responsen från publiken
var mycket positiv.
Att vi nu blivit HBTQ-certifierade har uppmärksammats på olika sätt,
övervägande positivt och bl. a har det blivit det mest gillade inlägget i år på
kommunens Facebooksida. En del kritiska röster har också hörts och kritik
har framförts mycket mot kostnaden. Eftersom det är ett statligt bidrag som
bekostat certifieringen är det inte en fråga om hur kommunen hanterar sina
skattemedel utan det handlar i så fall om hur Statens kulturråd väljer att
fördela skattemedel.
I vilket fall som helst är vi stolta över att vara den första verksamheten i
kommunen som är certifierade och Trelleborgs kommun är nu
representerad på den lista hos RFSL som uppger de ca 90 kommuner i
landet som har någon eller några verksamheter som har genomgått
certifiering.
Under dessa månader så har Bokstartsarrangemangen fortsatt. Som jag
nämnde i förra rapporten så är det ett nationellt projekt som regionerna bär
ansvar för. Målgruppen är barn i åldern 0-3 år och konceptet bygger på ett
samarbete mellan bibliotek och BVC. Här i Trelleborg är det dock bara en
BVC som har hakat på. Däremot har de arrangemang som gjorts på
biblioteket varit en stor succé. Vi har sedan september nu hunnit med
ytterligare fyra arrangemang och alla har varit fullbokade vilket är mycket
glädjande. Vår satsning på barnavdelningen har även slagit väl ut med våra
Familjelördagar. Nu senast i november var det arrangemang med
Banditsagor som dök upp som inspektörer från Oknyttsförvaltningen och
det var mycket uppskattat av barnen. TA var också på plats och gjorde ett
stort reportage om det hela.
Att lyfta och satsa på barnavdelningen är angeläget och inte minst nu
framöver när Barnkonventionen blir till lag.
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