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Verksamhetsrapport för september –
biblioteksenheten
Verksamheten har fortsatt som planerat utifrån gällande restriktioner.
De som varit märkbart nu efter återöppningen är att antalet besökare per
dag har minskat jämfört med tidigare. Däremot ligger utlånen ganska nära
tidigare siffror.
Vi märker också en minskad publik på de föreläsningar vi har haft så här
långt med undantag för stand up comedy club som var fullsatt.
Analysen är att de vanor och beteenden som man har haft under pandemin
finns kvar även om restriktionerna har lättat.
Vi får se om det blir en ändring och att folk vågar sig ut i större utsträckning
nu när i princip alla restriktioner släpptes i slutet av månaden.
Mycket är på gång annars i verksamheten, som tidigare nämnts så kommer
vi skaffa nya bokhyllor till bokhallen på huvudbiblioteket. Det innebär att
samtliga böcker (ca 80 000) ska hanteras för nedpackning och uppackning.
Vi kommer i samband med detta också att byta klassifikationssystem vilket
är ett gigantiskt arbete då allt ska märkas om och ställas om på annat sätt i
hyllorna. Vi kommer gå från det svenska SAB till det internationella Dewey,
något som alla svenska bibliotek kommer att göra förr eller senare och en
del redan har gjort.
Familjens Hus i Anderslöv är ett annat stort projekt som närmar sig
slutfasen. Här är det också flytt av böcker som väntar och mycket annat
installationsarbete innan allt är klart att öppna.
Viktigt är att bevaka så att vi inför budget 2022 får en ramförstärkning för att
täcka den merkostnad denna flytt till ny lokal innebär. I runda slängar blir
det ca en miljon dyrare om året jämfört med tidigare kostnad för filialen i
Anderslöv.
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I övrigt har det varit lugnt i lokalerna och inga incidenter är rapporterade.
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