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ALLMÄNT

• Huvudbiblioteket finns på en central

plats nära Vasa centrum. På

huvudbiblioteket finns utöver ett stort

material även många läsplatser och

olika evenemangs- och

arbetsutrymmen.

• Träffpunkt Huudis bibliotek och

ungdomsgård finns i anslutning till

Huutoniemen koulu. Huudi samarbetar

aktivt med skolan och ordnar också

evenemang för områdets vuxna

befolkning.
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Till Vasa stadsbibliotek hör huvudbiblioteket, sju närbibliotek, bokbussen Rölli,

två patientbibliotek samt Boken kommer-tjänsten.

• Biblioteket i Merikart är det minsta av

våra närbibliotek. Det är öppet bara

en kväll i veckan och finns i samma

byggnad som daghemmet.

• Brändö bibliotek finns i en egen

byggnad intill Brändö torg. I Brändös

läsesal ordnas regelbundet

konstutställningar.
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Lillkyro biblioteks nya utrymme för unga vuxna.

Bild: Kati Vuorenmaa.

• Biblioteken i Sundom och Lillkyro är

meröppna bibliotek. De kan användas

kvällar och helger med

bibliotekskortet även då det inte finns

personal på plats. I Lillkyro bibliotek

gjordes våren 2020 stora

lokaländringar. Bakom detta låg

projektet Unga till biblioteket nu som

finansieras av

Regionförvaltningsverket och ett

tillgänglighetsprojekt för samlingar

och lokaler som leddes av

bibliotekens regionala

utvecklingsuppdrag (AKE).

Ungdomsavdelningen förnyades och

fick även mer utrymme. På

vuxenavdelningen placerades

böckerna på ett nytt sätt och

genrefördelningen utökades.genrefördelningen

utökades.



• Variska bibliotek firade sin 30-årsdag i september, då skolans och

bibliotekets verksamhet inleddes hösten 1990. Biblioteket har

bibehållits som ett viktigt centrum i området för såväl elever som övriga

invånare i Korsnäståget. Hösten 2020 började man förbereda sig för

grundlig renovering av fastigheten och de ändringar som orsakas av

den nya enhetsskolan som byggs bredvid.

• Sunnanvik närbibliotek finns i samma byggnad som skolan. Biblioteket

samarbetar aktivt med skolan, daghemmen och invånarföreningen.

• Bokbussen Rölli gör det möjligt att använda biblioteket i stadsdelar där

avståndet till närmaste bibliotek är långt. Rölli kör runt i Vasa och

erbjuder bibliotekstjänster även till daghem och skolor. Rölli har cirka

90 hållplatser och används mycket speciellt av barn och äldre Vasabor.

• Bokbussen Rölli fick nya hållplatsskyltar längs sin rutt under våren och

sommaren 2020. De gamla gula hållplatsskyltarna byttes till moderna

hållsplatsskyltar med blå botten enligt Vasa stads nya framtoning.

Uppgifter om bokbussen Röllis tidtabeller och rutter sattes i samband

med detta in i en kartapplikation som är enkel att använda. I

applikationen kan man på kartan se bokbuss-

hållplatserna
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Den nya hållplatsskylten.

Bild: Kai Lehtinen.

hållplatserna och klockslagen för varje

dag. Kartapplikationen producerades

av Vasa stads Lägesdataservice.



• Boken kommer-verksamheten

är avsedd för de Vasabor som

på grund av t.ex. hög ålder inte

själva kan besöka biblioteket.

Antalet kunder inom Boken

kommer-verksamheten

uppgick till knappt 40.

• Gamla Vasa sjukhus bibliotek

betjänar sjukhusets patienter

och personal. Dammbrunnens

och stadssjukhusets patient-

bibliotek betjänar närmast

patienter och deras anhöriga.

Biblioteket levererar också

bokdepositioner till Vasa

fängelse.
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Vähänkyrön kirjaston uusi nuorten aikuisten oma tila. 

Kuva: Kati Vuorenmaa.

Gamla Vasa sjukhus bibliotek. 

Bild: André Storfors.



STÄNGDA 

BIBLIOTEK 

UNDER VÅREN

Skyddsplexiglaset vid kundservicedisken i Sunnanvik bibliotek.

Bild: Jukka Kaartinen.



• Den globala coronapandemin medförde

undantagsförhållanden våren 2020 och förändrade

verksamheten även på biblioteken. Alla bibliotek i

Vasa stängdes för att förhindra smittspridning

under tiden 18.3–1.6. Bokbussen Rölli körde inte

18.3–31.8. Evenemang som planerats för våren

flyttades till nätet med kort tidtabell och vi kunde

erbjuda kunderna boktips, författarbesök och eget

program för barnen på Youtube-kanalen

Kultur&bibliotek.

• Under nedstängningen förberedde vi oss för att

öppna på nytt och beställde visir och munskydd för

personalen
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Huvudbibliotekets fönsterdekorationer under coronanedstängningen. 

Bild: Elina Kupari.

personalen. Skyddsplexiglas monterades vid kundservicediskarna och i bokbussen och

klistermärken som påminner som säkerhetsavståndet tejpades på golven.

Handdesinficeringsautomater och pumpflaskor skaffades för både personalen och kunderna.

Huvudbiblioteket och Lillkyro närbibliotek öppnades delvis för hämtning av reservationer 11.5–1.6.

Kunderna fick anvisningar om att köa med säkerhetsavstånd och bara ett begränsat antal personer

fick komma in och hämta sina reservationer åt gången. Tjänsten var väldigt populär och många

kunder var mer än nöjda då de fått hämta något att läsa.



• Biblioteket kunde nås hela våren under nedstängningen. Det gick att

ringa eller skicka e-post till biblioteket om man ville fråga något eller

förnya lånen. Som en ny tjänst tog vi i bruk en chat-tjänst, via vilken

man kunde ställa t.ex. informationstjänstfrågor. Bibliotekets

anställda dejourerade vardagar i chatten. Även bibliotekets digistöd

hjälpte till på distans per telefon, e-post och via chatten.

Chattjänsten stängdes 18.8 på grund av tekniska problem och

mindre användning.

• Biblioteket tog i bruk nya e-materialtjänster, t.ex. Viddla för

direktuppspelning av filmer och tidskriftstjänsten eMagz som även

kan användas på distans. Vi erbjöd kunderna stöd på distans för

användning
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användningen av dessa. E-tidningarnas popularitet växte enormt och de rådande undantagsförhållandena ledde

kunderna till att börja använda e-tidningar och e-böcker. Utökningen av e-materialet och guidningen i att använda

det lönade sig, eftersom användningen ökade med cirka 27 % jämfört med i fjol.

• E-material används med bibliotekskortet och en pin-kod som i regel skaffas på biblioteket med ett identitetsbevis.

Under undantagsförhållandena kunde vi ta i bruk ett tillfälligt kundnummer som kunde beviljas kunderna på distans.

Det tillfälliga kundnumret möjliggjorde användning av e-material, även om man tidigare inte har varit kund hos

biblioteket. I stället för en bortglömd PIN-kod kunde man även beställa en ny kod via nätet.

• Under hela år 2020 arbetade vi enligt villkoren för undantagsförhållandena. Bara på sommaren var det lugnare och

situationen normaliserades för en stund. Vi kunde även ordna några närevenemang. På hösten fortsatte

balanseringen med coronarestriktionerna och erbjudandet av service. Året lärde oss att

reagera snabbt och tåla osäkerhet, eftersom situationen förändrades med väldigt snabb

tidtabell.

Huvudbibliotekets fönsterdekorationer under coronanedstängningen.

Bild: Elina Kupari.



EKONOMISKA UTMANINGAR
• År 2020 var utmanande på grund av coronapandemin, men även på

grund av Vasa stads ekonomiska situation. Staden införde ett

upphandlingsförbud 17.2 och detta gällde till slutet av året. Man

hann beställa största delen av förhandsböckerna innan

upphandlingsförbudet trädde ikraft och kunde beställa de mest

nödvändiga nyheterna även under upphandlingsförbudet.

Eventuella luckor i materialsamlingen fylls vid behov.

• Följande undantagssituation upplevdes i december, då hela

bibliotekets personal permitterades. Närbiblioteken stängde 16.12

och huvudbiblioteket 20.12. Kunderna informerades om

nedstängningen och uppmanades att låna mycket att läsa till

julhelgen. Biblioteken öppnades igen för kunderna

efter nyår.
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Bild: Jimmy Pulli.

BIBLIOTEKSKORTEN 

FICK EN NY 

FRAMTONING
• Vasa stadsbiblioteks bibliotekskort fick

en ny framtoning i början av sommaren

2020. De nya bibliotekskorten upprepar

Vasa stads officiella färger, och

inspiration har även sökts i

piktogrammen som används inom staden.

Piktogrammen som valts på korten

beskriver servicen och stämningen som

biblioteket erbjuder.

• Den som skaffar ett bibliotekskort kan i

fortsättningen välja mellan tre olika

färger och mönster. Det chockrosa kortet

pryds av ett hjärta, det turkosa av noter

och det mörkblåa av en

WiFi-symbol.



SAMLINGEN 

UTÖKAS
• Från mitten av januari finns en liten samling av Svenska handelshögskolans

(Hanken) böcker i ekonomi och juridik på stadsbiblioteket. Största delen av

samlingen består av litteratur i anslutning till Hankens kurser. Hankens

samling är öppen för alla kunder och böckerna kan lånas med Vasa

stadsbiblioteks bibliotekskort. Anställda på Hankens bibliotek började

samtidigt arbeta inom bibliotekets kundservice på andra våningen i

huvudbiblioteket.
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• Strömningstjänsten för filmer Viddla togs i bruk 1.3.2020. I Viddla finns över

350 filmer från klassiker till nyheter och från dokumentärer till barnfilmer.

Samlingen växer ständigt och den har skräddarsytts för biblioteksbruk. Via

denna tjänst som kan användas på distans och med bibliotekskortet och

PIN-koden sågs under året sammanlagt 2359 filmer.

• Vi besvarade den ökade efterfrågan på e-materialtjänster genom att

möjliggöra fler e-bokslån per månad i våra e-bokstjänster Ellibs och Biblio.

Vi skaffade även fler licenser för musiktjänsten Naxos, så att fler användare

samtidigt kunde lyssna på musik.
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• Pressreaders internationella tidningsutbud lockade under coronaåret betydligt fler

läsare än tidigare. Via Pressreader kan man läsa dagstidningar och tidskrifter från över

100 olika länder på många olika språk.

• I tjänsten Celia för personer med läsnedsättning registrerades knappt 600 nya kunder

och sammanlagt uppgick antalet nätlyssningar av materialet och cd-lån till drygt 9000.

• Rådgivning i anslutning till digitala apparater och tjänster har ordnats på biblioteket

sedan år 2018. Under året gav digistödet råd cirka 1500 gånger. Tjänsten erbjöds på

distans och via chatten på våren och sommaren, men antalet användare blev

anspråkslöst. Digistödet kom tillbaka i augusti som rådgivare på

plats och tjänsten kunde ges på ett coronasäkert sätt fram till

slutet av året.

• eMagz som innehåller tidskrifter som kan användas på

distans togs i bruk 1.6.2020. eMagz omfattar 11 väldigt

populära tidskrifter och via tjänsten kan man läsa t.ex.

Suomen Kuvalehti, Tekniikan Maailma och Me naiset. När

tidningsläsesalarna var stängda erbjöd eMagz bibliotekets

kunder en möjlighet att läsa tidskrifter hemma i soffan.
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Servicechef Anna Pakka presenterar motionsredskap som lånas ut. 

Bild: Publicerats i nätmediet Point.

MOTIONSREDSKAP
• I början av år 2020 utökades bibliotekets

motionsredskapssamling, då Vasa stads

idrottsservice skaffade fler

motionsredskap till biblioteket som lånas

ut. Speciellt rockringar och

långfärdsskridskor på vintern har varit

populära. Med hjälp av motionsredskapen

kan man upprätthålla spänsten,

arbetsförmågan och hälsan. När man har

lånat och provat något nytt motionsredskap

är det sedan enklare att besluta sig för om

man ska skaffa ett eget.

• Motionsredskap kan lånas på

huvudbiblioteket, Lillkyro meröppna

bibliotek, Variska bibliotek och Träffpunkt

Huudi med bibliotekskortet. Utlåningen av

motionsredskap kunde

fortsätta hela året trots

coronapandemin.
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Säsongskort som lånas ut. 

Bild: Marika Vähäkuopus.

SÄSONGSKORT
• Utlåningen av säsongskort inleddes med Vasa Sports

säsongskort i november 2019. I januari 2020 utökades

säsongskortsutbudet till kultursidan, då Vasa

stadsorkester och Vaasan kaupunginteatteri

donerade säsongskort till biblioteket som lånas ut.

Även förhandlingarna med Wasa Teater slutfördes

och Wasa Teater gav ett säsongskort som lånas ut.

Kunderna tog bra emot säsongskorten och

utlåningsverksamheten kom livligt igång. De aktörer

som gått med fick mycket positiv publicitet såväl i

tidningar som i sociala medier.

• Coronapandemin stängde teatrarna och orkestern

och man var tvungen att ta bort säsongskorten för

utlåning i mars 2020. Under året följde man noggrant

med kulturinrättningarnas situation och

kulturaktörerna var beredda att returnera

säsongskorten för utlåning när verksamheten kunde

inledas. Hela året framskred dock med stängda

dörrar och säsongskorten kunde inte lånas ut efter

mars 2020. Samarbetet kommer dock att fortsätta när

coronasituationen lugnar ner sig.
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• År 2020 var exceptionellt även för barn- och

ungdomsbiblioteksarbetets del. I början av året

höll utlåningen av materialet för barn och unga

rekordfart, men i mars stängdes alla bibliotek på

grund av coronapandemin.

• Evenemangen flyttades till nätet, fler e-böcker

skaffades och det pedagogiska arbetet började

utföras på distans. I början av juni fick biblioteken

öppna igen och kunde ordna sommarsagostunder

och Sommarkul på biblioteket-verksamhet.

• Under hösten ändrade coronarestriktionerna

flera gånger, men man kunde dock hålla

biblioteket öppet hela tiden. Under året skapades

även ett eget Instagram-konto för barn- och

ungdomsbiblioteksarbetet – Lulugram

(@lulugram_vsa).

BARN- OCH UNGDOMS

BIBLIOTEKSARBETET 2020

https://www.instagram.com/lulugram_vsa/


Pedagogiskt arbete
• Coronapandemin hade stor inverkan på bibliotekets pedagogiska arbete. Om

förskoleundervisningspaketet och undervisningen i informationssökning gjordes under

vårens nedstängning videor, som skickades till förskoleundervisningsenheterna och

femteklassisternas lärare.

• I början av hösten kunde grupper tas emot något så när normalt på biblioteken. Alla

grupper måste dock komma överens om besöket i förväg och bara en grupp åt gången

fick vara i biblioteket. Många daghems- och skolgrupper fick dock inte göra besök utanför

daghemmet eller skolan och även bibliotekspedagogernas besök i daghemmen och

skolorna begränsades. Man träffade grupper även utomhus och sammanställde många

bokpaket till daghemmen och skolorna. Boktips och biblioteksguidningar för

förstaklassister gjordes med hjälp av fjärranslutning och videor.

• Biblioteksstigens innehåll kunde genomföras relativt bra trots de exceptionella

förhållandena. Biblioteksstigen är en stomme för samarbetet med den grundläggande

utbildningen, vilken är en del av stadens kulturläroplan. Biblioteksstigen har eget

innehåll för följande årskurser:
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Årskurs 1 Biblioteksguidning

Årskurs 3 Boktips

Årskurs 5 Undervisning i informationssökning

Årskurs 7 Besök på

huvudbiblioteket

Årskurs 8 Boktips



Evenemang

och kampanjer

• Sagostunderna är basevenemang inom

barnbiblioteksarbetet. I bibliotekets verksamhetsenheter

ordnades när coronarestriktionerna tillät det både

sagostunder som var öppna för allmänheten och

sagostunder för grupper inom småbarnspedagogiken.

Huvudbibliotekets ramsbad för barn under 1 år och deras

föräldrar kunde ordnas bara fyra gånger.

• Coronapandemin satte även verksamheten med läshund

och –katt på paus.

• I februari ordnades evenemanget Warrior cats på

Träffpunkt Huudi, huvudbiblioteket och Sunnanvik

bibliotek. I programmet ingick en klantest och -pins, en

namngenerator, planering av en egen figur, en Warrior cat-

frågesport och färgläggningsuppgifter. På Träffpunkt

Huudi deltog Huutoniemen koulus elever

aktivt i planeringen och genomförandet

av evenemanget.
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• Det var länge osäkert om man på sommaren skulle

kunna ordna traditionell Sommarkul på biblioteket-

verksamhet för barn i åk 1-6. I början av juni kunde

biblioteken öppna igen och därmed även börja med

Sommarkul-verksamheten. Antalet deltagare blev dock

mindre än jämfört med tidigare år, vilket säkert

påverkades av både coronapandemin och den sena

informationen. Coronapandemin medförde även

förhandsanmälan för Sommarkul-verksamheten, vilket

konstaterades vara bra praxis. Till bibliotekets

sommarprogram för barn hörde även Skattjakten som

utvecklats av Seinäjoki stadsbibliotek som har ett

riksomfattande specialuppdrag kring bibliotekstjänster

som främjar läsning bland barn och unga (Erte).

• Ettornas bibbakväll för nya förstaklassister och deras

föräldrar, som redan blivit en tradition, kunde även

ordnas i augusti-september i sju verksamhetsenheter.

Barnet fick ett eget bibliotekskort och en bibliotekskasse

som barnet självt utsmyckat.

• I november fick barnfamiljer glädjas över Herr Getlunds

sagostunder som ordnades i Dramasalen i samarbete

med Vaasan kaupunginteatteri.

• När biblioteken var stängda på våren

ordnades på nätet Bokstavsjakten, via

vilken tittarna fick kika in i bibliotekets

alla verksamhetsenheter och i

bokbussen Rölli. På Youtube-kanalen

publicerades även pyssel- och

boktipsvideor och videoserien Gissa

boken.

Bokstavsjakten är i gång. 

Bild: Leena Seppänen.



Herr Getlund.

Bild: Vaasan kaupunginteatteri.



Samarbete

• Seinäjoki stadsbiblioteks Erte (ett

nationellt specialuppdrag kring

bibliotekstjänster som främjar läsning

bland barn och unga) är en viktig

samarbetspartner. En av Vasa

stadsbiblioteks bibliotekspedagoger

arbetar inom Erte 30 % av arbetstiden.

Stadsbiblioteket har även

representation i Ertes riksomfattande

grupper, dvs. i finskspråkiga lanu-rådet

och svenskspråkiga BU-gruppen.
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Seinäjokis Ertes läskampanj sommaren 2020.
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• I början av år 2020 var det som vanligt bra fart

på evenemangsarrangemangen.

Föreläsningsserien Jag och boken fortsatte

och även andra författar- och musikbesök hade

överenskommits för våren. I januari fick vi

författaren Minna Rytisalo på besök. Rytisalo

pratade om ämnet Fru C. och Minna Canth - hur
blir fakta fiktion? Jag och Boken fick i början av

året besök av Ann-Louise Bertell. Bertell

berättade om sin kommande bok Heiman.

Heiman valdes senare som kandidat till

litteraturpriset Finlandia.

• I februari föreläste

företagshälsovårdspsykologen Jouni Luukkala

i Dramasalen. Luukkala pratade om lycka via

teman i sin nyaste bok Osalliseksi
onnellisuudesta. På Feasta-evenemanget i

februari uppträdde Prinssi Rohkea ja erämaan

rotat från Vasa.

EVENEMANG 

RIKTADE TILL VUXNA 

Prinssi Rohkea ja erämaan rotat.

Pressbild.



• Det sista närevenemanget före coronanedstängningen

ordnades 10.3 och temat var att behandla sig själv med

medkänsla. Kvällen kring självmedkänsla hölls av coachen i

interaktionsfärdigheter Anna Grant och projektkoordinatorn

Ulla Varis från Suomen Moniääniset Ry.

• Efter mitten av mars var man tvungen att ställa in alla

planerade närevenemang under våren. Vasa stadsbibliotek

reagerade snabbt på den förändrade situationen till följd av

coronanedstängningen och började ordna evenemang på

nätet för kunderna.

• I april beställde vi programmet Kirjailijat karanteenissa
(Författare i karantän) av författarparet Tiina och Marko

Hautala från Vasa. Paret Hautala höll varje vecka

videostunder med litteraturtema fram till slutet av maj.

Avsnitten innehöll bl.a. högläsning, inblickar i

skrivkammaren och ljudboksinspelningar samt promenader

till platser där händelser i böckerna utspelar sig. Videorna

sparades på kultur- och bibliotekstjänsters Youtube-kanal,

så de kan ses senare på nytt.
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Bild: Tiina Hautala



• I april-maj publicerade författaren Mikaela Nykvist varje vecka en

svenskspråkig video med litteraturtema på Kultur- och

bibliotekstjänsters Youtube-kanal. I avsnitten fick man höra Nykvists

tankar, tips och erfarenheter i anslutning till författarkarriären,

utgivningen på förlag och böckerna.

• På hösten kunde som närevenemang ordnas främst läsecirklar och

några sagostunder. Ibland var man tvungen att ställa in även

läsecirklarna och sagostunderna helt eller flytta dem till nätet när

restriktionerna för sammankomster blev strängare.

• På biblioteket började i november en skrivargrupp, där man fick

bekanta sig med terapeutiskt skrivande under ledning av

socionomstuderande Johanna Ojaharju (VAMK). Gruppen är en del av

en ny typ av kulturellt socialarbete med målet att främja hälsa och

välbefinnande i samarbete med kulturverksamheten. Gruppen var

väldigt populär och antalet anmälningar var fler än det fanns platser i

gruppen. Ojaharju höll på grund av den stora efterfrågan en till grupp i

januari 2021.

• Coronapandemin flyttade evenemangen till nätet och överraskningen

var stor när statistikuppgifterna sammanställdes: år 2020 var antalet

deltagare till och med lite större än år 2019! Deltagandet på distans

ökade för sin del tillgängligheten.
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Författaren Mikaela Nykvist. 

Bild: Mikaela Nykvist.
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• Vid planeringen av LittFest beaktade man under hela

året att evenemanget kanske inte skulle kunna

ordnas live. När detta blev klart flyttade

arbetsgruppen med snabb tidtabell all verksamhet till

nätet. Det gick att se eller lyssna på alla sändningar

via LittFests webbsidor.

• I Puttonens traditionella litteraturpanel diskuterade

Seppo Puttonen med Johanna Venho och

Karo Hämäläinen, Kari Hotakainen samt

Pajtim Statovci och Elina Hirvonen. Panelen ordnades

i samarbete med Helsingfors centrumbibliotek Ode

och evenemanget strömmades på LittFest-kanalen.

• I författarsamtal på svenska fick man höra bl.a. när

Antti Koivukangas intervjuade Ellen Strömberg och

Rafael Donner.

• Ett nytt format var LittFest-podcaster. YLE

Pohjanmaas reporter Terhi Varjonen intervjuade Kjell

Westö och Kari Hotakainen. Petter Lindberg

intervjuade Åsa Nilsonne, Malin Kivelä och Ellen

Strömberg.

Kirjainjahti käynnissä. 

Kuva: Leena Seppänen.

LITTFEST
• Vaasa LittFest Vasa är en populär tvåspråkig

litteraturfestival, som lyfter fram finsk- och

svenskspråkiga författare och litteratur. Den

tvåspråkiga litteraturfestivalen LittFest

ordnades 12–14.11.2020 med Minnet som

tema. I festivalprogrammet betraktades

minnet ur flera olika perspektiv.



LittFest-hörnan i huvudbibliotekets aula. 

Bild: Anna-Maija Koskimies.



VASA STADSBIBLIOTEKS ÅR SOM BIBLIOTEK 

SOM SKÖTER ETT REGIONALT UTVECKLINGSUPPDRAG
• Vasa stadsbibliotek sköter ett regionalt utvecklingsuppdrag för bibliotek i

landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Syftet

med verksamheten är att utveckla områdets biblioteksservice och personalens

kompetens samt bibliotekens gemensamma verksamhet.

• Coronaåret 2020 ordnades utbildningar fr.o.m. mars enbart på nätet. Det visade

sig vara en bra lösning även med tanke på tillgängligheten – antalet deltagare

var rekordstort.

• Bibliotekens lokaler och samlingar utvecklades med olika metoder och delvis

tillsammans med kunderna så att de blev mer tillgängliga på sex bibliotek:

Karleby, Vindala, Kauhajoki, Nurmo, Variska (Vasa) och Lillkyro (Vasa).

• Till det regionala utvecklingsuppdraget anslöts år 2020 även separat

utvecklande av de digitala färdigheterna hos personalen på regionens bibliotek.

Syftet med utbildningen var att höja bibliotekens beredskap för bl.a. olika digitala

guidningar, kommunikation och marknadsföring i sociala medier.
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PROJEKT
• Projekten #helavasaläser och Unga till biblioteket nu har år 2019 fått finansiering av Regionförvaltningsverket

som riktats på bibliotekens utvecklingsverksamhet. Syftet med projekten har varit att främja läsning och

biblioteksanvändning bland unga. Hösten 2019 utarbetades verksamhetsplaner för inledande av mångsidiga

evenemangsarrangemang år 2020, men man var tvungna att göra om dessa på grund av coronapandemin.

Nästan all verksamhet måste ställas in och/eller flyttas till en senare tidpunkt. En del av projektens

författarbesök och övriga evenemang kunde man lyckligtvis genomföra på nätet. Tilläggstid för användning av

projektfinansieringen har erhållits fram till slutet av oktober 2021.

• Vasa stadsbibliotek gick med i projektet Bibliotekens miljömedvetenhet för 2020-talet som administreras av

Helsingfors stadsbibliotek. Inom projektet gjordes en koldioxidavtryckskalkyl för 13 pilotbibliotek och program

och praktiska arrangemang för tre riksomfattande webbinarier planerades. Webbinarierna genomfördes i mars

2021.Vasa placerade sig i mätningen på den mellersta nivån: koldioxidavtrycket år 2019 var 283 ton CO2e.

Mätningen inriktades på verksamhetslokalernas energiförbrukning och avfall, materialtransporter, resor samt

anskaffningar av material och annat. Utsläppen från resor var större än för övriga bibliotek, och detta berodde

på utsläpp från resor av t.ex. författare som kom till LittFest längre bortifrån. Även vid elförbrukningen fästs i

fortsättningen mer uppmärksamhet och andra energisparobjekt söks.

Mer om projektet: https://www.kirjastot.fi/vihreakirjasto

• På Vasa stadsbibliotek görs innehållsbeskrivning för den riksomfattande tjänsten BokSampo och Sidospår som

upprätthålls av Helsingfors stadsbibliotek/Kirjastot.fi. För projektet har en informatiker anställts på deltid.
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Lystra-projektet som finansieras av Botnia Atlantica
• Det treåriga Lystra-projektet som administrerats av Forststyrelsen upphörde år 2020.

Projektet fokuserade på att öka synligheten och välkändheten vad gäller Kvarkens

världsarvsområde och Höga kusten i Sverige samt på att samla in information.

Bibliotekets huvudinsats låg på databanken https://highcoastkvarken.org/fi/opi-

lisaa/tietopankki, det pedagogiska materialet och ordnandet av utställningar. Biblioteket

deltog från början även i planeringen av en virtuell pekskärmsapplikation.

Coronarestriktionerna satte stopp för fysiska seminarier och möten, men de kunde delvis

ersättas med distansevenemang.

• En helt ny webbplats som täcker världsarvsobjektet finns på highcoastkvarken.org. En

projektanställd från biblioteket deltog i planeringen av webbplatsen, där det finns bl.a.

360-bilder, med hjälp av vilka man kan röra sig på en karta som innehåller geologiska

särdrag.

• I anslutning till projektet ordnades världsarvsutställningar på Höga kustens

naturcentrum Naturum, vid Världsarvsporten på Replot och på Vasa stadsbibliotek. En

projektanställd från biblioteket och annan personal var delaktiga i

planeringen och uppbyggnaden av utställningarna. En utställning

visas i huvudbibliotekets aula.
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https://highcoastkvarken.org/fi/opi-lisaa/tietopankki/


Världsarvsutställningen i huvudbibliotekets aula. 

Bild: Jimmy Pulli.



• Den mest lånade finskspråkiga vuxenromanen år

2020 var Pajtim Statovcis Bolla. Verket som

behandlar kärlek och krig vann Finlandia-priset i

skönlitteratur 2019. Den mest lånade

svenskspråkiga vuxenromanen var Camilla

Läckbergs deckare En bur av guld.

• Den mest lånade faktaboken för vuxna var både på

finska och svenska Michelle Obamas memoar Min
historia, som toppade reservationslistorna hela

året.

• De mest lånade barnböckerna år 2020 var de

samma som år 2019. Den mest lånade finska

barnboken var Aino Havukainens Tatu ja Patu
etsivinä: tapaus Puolittaja och den mest lånade

svenska barnboken var Sven

Nordqvists Pannkakstårtan.
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