Mál- og avriksavtala fyri 2020-21
--Mentamáladeildin/Trivnaðarfyrisitingin í Tórshavnar Kommunu
og
Býarbókasavnið
Inngangur
Tórshavnar kommuna hevur sum visjón at vera ein virkin og vakin høvuðsstaður.
Í hesum liggur m.a. at:
Vit vilja, at høvuðsstaðurin er alheimsgjørdur og fjølbroyttur. Her skal
vera rúm fyri ymiskum áskoðanum, hugskotum og mentanum, tí soleiðis
verður gott hjá øllum at liva, búgva og virka
• Vit vilja, at høvuðsstaðurin er livandi, við upplivingum og avbjóðingum,
 men eisini við tryggleika og nærleika
• Vit vilja, at høvuðsstaðurin er virkin, við nýggjum og mennandi útbúgvingartilboðum
 og dygdargóðum altjóða granskingarumhvørvi
• Vit vilja, at høvuðsstaðurin er burðardyggur búskaparliga, sosialt og umhvørvisliga
• Vit vilja, at høvuðsstaðurin er effektivur og framtakshugaður, við skjótari
 og góðari tænastu til borgarar og vinnu
 Vit vilja, at høvuðsstaðurin tænir øllum føroyingum í avgerandi leikluti
 sínum at ganga á odda í menningini
Við støði í hesi visjón er innan mentamálaøkið sett út í kortið at tryggja rationellan rakstur á øllum
stigum, eins og støðugt fremja og eftirmeta arbeiðsgongdir, seta mál og leggja ætlanir fyri økið og
tess stovnar/virkisøki, umframt at skapa eitt kveikjandi og mennandi umhvørvi fyri leiðsluligari og
fakligari menning.
Sum liður í hesum er løgd ætlan um at royna leistin við at gera sonevndar mál- og avriksavtalur við
stovnar innan mentamálaøkið hjá Tórshavnar kommunu og harundir Býarbókasavnið.
Høvuðsuppgáva (missión) og framtíðarmynd (visjón) hjá Býarbókasavninum (BBS).
Missión (høvuðsuppgáva)
Býarbókasavnið fremur upplýsing, lærdóm og mentanarligt virksemi í Tórshavnar kommunu og í
Føroyum annars.
Visjón (framtíðarmynd)
Býarbókasavnið skal tryggja øllum borgarum í kommununi og borgarum aðrastaðni frá góða og
sjónliga atgongd til upplýsing, lærdóm og mentanartilboð og geva hvørjum borgara sær, uttan mun
til aldur, kyn, heilsustøðu, ella samfelagsliga støðu annars, møguleika fyri djúphugsan og menning
av egnum evnum og førleikum.

Til at røkka endamálinum skal Býarbókasavnið hava til taks bøkur, tíðarrit, ljóðbøkur og annað
hóskandi tilfar, sum verður lænt út uttan viðurgjald, og sum umboðar dygd, fjølbroytni og er
aktuelt. Neyðugt er eisini at hava starvsfólk, sum eru útbúgvin til at savna, skipa, meta um og miðla
tilfarið og kunnu geva brúkarum holla vegleiðing í øllum viðurskiftum á bókasavninum. Eisini skal
Býarbókasavnið bjóða umstøður, umhvørvi og kunning, sum vekir forvitni og áhuga fyri luttøku í
samfelagi og mentanarlívi.
Sum arbeiðspláss skal Býarbókasavnið vera eitt stað, har starvsfólkini sleppa at royna seg yrkisliga
og persónliga, og har tey verða vird og sædd bæði sum menniskju og sum fakfólk.
Strategimál
1. Dygdargott bókasavnstilboð
Dygd skal eyðkenna alt virksemið hjá Býarbókasavninum mótvegis borgaranum. Reglulig
eftirmeting og dagføring av savni og tænastum er sjálvsagdur lutur eins og virkin eggjan og
samskifti við borgarar um menning av tænastum.
2. Fleiri brúkarar, við serligum atliti at útvaldum bólkum
Ásannandi at upplýsing, lærdómur og mentanarligt virksemi kemur øllum borgarum við, uttan mun
til aldur, kyn, heilsustøðu og samfelagsliga støðu, skal virkast fyri, at eisini teir borgarar, sum í dag
ikki brúka Býarbókasavnið, fáa betri og sjónligari kunning um bókasavnstænastur, sum tey kunnu
fáa gleði og gagn av.
3. Trivnaður og menning av førleikum
Tænastan á Býarbókasavninum skal tryggjast við, at starvsfólkini hava dagførda vitan innan økið,
og at tey hava hóskandi møguleikar fyri at menna sínar førleikar. Harumframt verður stuðlað undir
eitt gott sálarligt arbeiðsumhvørvi.
4. Munagóð og skjót tænasta
Býarbókasavnið vil verða ein tænastuveitari, ið veitir borgaranum stundisliga tænastu, og sum
húsast væl við givna tilfeinginum. Støðug menning av leiðslu, bygnaði og KT-skipanum stuðla undir
virksemið hjá stovninum.
5. Góðir og tryggir karmar um bókasavnið
Við tí virksemi, sum eitt nútíðar fólkabókasavn eigur at hava, og við atliti til tey krøv, sum nútíðar
samfelagið setur um opinleika, atgongd, djúphugsan og at vera sjónlig, skal Býarbókasavnið vera
eitt stað, har bæði vitjandi og starvsfólk kenna seg trygg og ótarnað av fíggjarligum, politiskum og
átrúnaðarligum seráhugamálum.
Fakta um Býarbókasavnið (2019)
Vídd: 1.800 m2 - Bókatal: 76.069 - Útlán: 64.165 – Sirkulatión (bøkur útlæntar í senn): umleið 6.000 Vitjandi: 93.000 – Lánarar 9.397 - Starvsfólk: 14 - Ársverk: 11,5

Raðfest verkevni/átaksøkir fyri 2020-21 við støði í missión, visjón og strategimálum:

Nr.
1.

Verkevni
Ungdómsdeild

Strategimál
2

2.

Innrætta 1. hædd

5

3.

Stigvís byggiætlan

5

4.

Betri lesi- og lestrarumstøður

2+5

5.
6.

Kunning og PR
Trivnaður og førleikamenning

2
3

7.

Samstarv um bókasavnsmál

1

8.

Fólkabókasavnstilboð uttan fyri
BBS
Menna barnabókasavnið

1+2

9.

2

Mál 2020-21
Gera neyðugar umvælingar, menna og
lata upp ungdómsdeild
Innrætta fyrrverandi kaféøki og evt.
framsýningarhøli við atliti til miðlan av
bókasavnstilfari
Framhaldandi menning av byggiskrá í
stigum
Bøta um umstøðurnar til lesing og
djúphugsnan á staðnum. Ein sonevnd
stillastova á bókasavninum.
Framhaldandi menning av miðlan og PR
Hóskandi førleikamenning og skeið til
starvsfólk og leiðslu
Samstarv við aðrar stovnar um átøk og
samstarv um bókasavnsmál t.d.
bókasavnsdag.
Lata upp deild í Nólsoy og endurksoða
tilboðið í Kollafirði
Arbeiða víðari við verandi menning av
barnabókasavninum

Sáttmálaskeið og frágreiðingar
Sáttmálin er galdandi fyri árið 2020 og 2021.
Reglulig eftirmeting verður gjørd í sambandi við dialogfundir, umframt høvuðseftirmeting á heysti
2021 í sambandi við dagførda avtalu fyri 2021-22.
Verða fyritreytirnar munandi broyttar, eftir at avtalan er gjørd, verður støða tikin til møguligar
tillagingar.
Tórshavn, tann 14. mai 2021
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