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Verksamhetsrapport för oktober och november
– biblioteksenheten
I oktober var det åter dags för Biblioteksveckan, bibliotekets största
arrangemang som har gjorts sedan 2011.
Även i år var det ett fullmatat program med både lunchföresläsningar och
kvällsföreläsningar och med en bra bredd.
Lunchföreläsningarna var välbesökta och i synnerhet under måndagens
föreläsning då nära 50 personer kom för att lyssna på föredraget om
änkekejsarinnan Cixi.
Kvällsföreläsningarna var inte så välbesökta som de brukar vara vilket
beror på fortsatt försiktighet hos dem som brukar besöka våra
arrangemang. Den mest välbesökta kvällen blev den då vi hade bjudit in
Jan Troell i ett samtal inför publik. Det blev en mycket lyckad kväll med en
nöjd publik och en nöjd huvudperson.
Tyvärr så bevakar Trelleborgs Allehanda inte kvällsarrangemang längre så
det är inget man kunnat läsa om i den lokala tidningen. Att inte
uppmärksamma ett arrangemang som detta med en av våra största
regissörer genom tiderna är givetvis något en tidning borde skriva om.
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Under den här perioden har vi åter börjat få problem igen med en del
besökare.
Det rör sig om yngre besökare som är på biblioteket mest för att stöka och
ställa till.
Vi har tät kontakt med Trygghetsvärdarna om detta och även med
säkerhetsavdelningen. De är ett liknade scenario varje år när hösten
kommer, då brukar detta klientel söka sig in på biblioteket.
VI försöker vara noga med att anmäla alla incidenter i vårt
skaderapporterringssystem IA och där är det tydligt att rapporterna börjar
trilla in vid den här tiden på året.
Givetvis har vi våra säkerhetsrutiner att följa men det är ändå ett
stressmoment för personalen att ständigt vara beredd på att dessa
ungdomar kan dyka upp.
Vidare har arbetet gått som planerat med Familjens Hus, bokhylleinköp och
övergången till Dewey. Tre stora projekt som är på gång och som jag
belyste i den förra verksamhetsrapporten och närmast väntar nu flytten till
Familjens Hus i början av december.
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