6 februari 2008

Trycket
Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Invigning av nytt
arbetsplatsbibliotek
Ett nytt arbetsplatsbibliotek står klart för invigning. IF Metalls
förbundsordförande Stefan Löfvén kommer och inviger bibliioteket
torsdag 7 februari. Biblioteket hittar man på monteringen, närmare
bestämt på entresolplanet där UE mek har sina lokaler och och logistik
sina kontor. På sikt ska filialer finnas på andra delar av fabriken.

Är bibliotek en facklig fråga?

Romaner, spänning, fakta

Arbetsplatsbibliotek är till för att
böcker ska bli mer lättillgängliga
genom att finnas på platser där man
befinner sig varje dag. Tidigare fanns
arbetsplatsbibliotek på många arbetsplatser. Ofta var det fackföreningar
som drev på utvecklingen. Under de
senaste årtiondena har arbetsplatsbiblioteken nästan försvunnit helt.
Under samma period har också
läsandet sjunkit kraftigt. Läsande,
lärande och kultur är viktiga förutsättningar för demokrati och därför
också viktiga värden för den fackliga
organisationen. Dessutom är det kul!

Nu drar verksamheten igång på
fabriken. I biblioteket ska man på ett
enkelt sätt kunna låna hem en bok.
Det finns just nu ca 1500 bäcker att
välja på: romaner, spänning, fakta m.m.
Alla böckerna är inköpta av biblioteksgruppen, donerade av privatpersoner
eller skänkta av bokförlag. Det är en
salig blandning av nya och gamla
böcker.

Ljudböcker
Det finns också ett 60-tal ljudböcker
att låna. Skivorna ligger i boxar som
man lånar och sedan återställer efter
att ha laddat över till MP3-spelaren
eller helt enkelt lyssnat av via CD.

Barnbokskassar
Det finns 20 barnbokskassar. Varje
kasse innehåller 4-5 barnböcker och
de är uppdelade efter ålder. Man tar
med sig en kasse hem till barnen för
att läsa tillsammans med dem. Det
finns dessutom en hylla med ännu
flera barn- och ungdomsböcker.

Så här fungerar det.
Biblioteket är alltid öppet. Man lånar
och återställer böckerna själv. Det är
bara att följa de mycket enkla rutiner
som finns uppsatta på anslagstavlan.
Har man tips på böcker som skriver

man en tipslapp, har man andra idéer
som kan utveckla biblioteket då för
man fram det till biblioteksgruppen.

Gemensam egendom
Arbetsplatsbiblioteket finns och fungerar så länge som man respekterar
att det finns andra som också vill låna
böcker. Det är vårt gemensamma
bibliotek.

Invigning
Torsdag 7 februari
kl. 1330 – 1430
Samling i receptionen, därefter
invigning av biblioteket
Medverkande;

Stefan Löfvén,
förbundsordförande IF Metall

Tomas Wennström,
kulturnämndens ordförande
Anita Salomonsson, författare
Kurt Salomonson, speciellt
inbjuden författare

Varmt välkomna
till arbetsplatsbiblioteket!

