1. Jag skulle vilja att all information ni har på er hemsida är lättillgänglig, så som
databaser, fotoalbum osv. Jag skulle också vilja att alla era sociala medier och
andra hemsidor som rör biblioteket som t.ex. Ungdomskuttern finns länkat på
er första sida så att man lätt ser dom.
2. Lästips, nyheter, snart tillgängliga böcker att låna. Öppettider, evenemang
3. Dinosaurie skelett
4. Någon form av slumpmässig eller enkätliknande som kan tipsa en om en bra
bok
5. Jag tycker det borde finnas ett quiz med frågor som avslöjar vilken typ utav
böcker som passar en att läsa!
-

Bokningstider för elcyklarna - Boktips för olika målgrupper - Bra
sökmotor för exempelvis studielitteratur

6. Fler e-böcker att låna, bra på alla olika sätt
7. Färger, stilren men inte tråkig
8. Kanske typ en lite mer modern layout/tema som är anpassad efter "målgrupp"
för de böcker man tittar på (ungdomsavdelning på webben typ) och en mer
förståelig/lätt tillgänglig eventkalender där allt som händer på
bibliotek/kulturmagasinet står med. De lite mer "tråkiga" aspekterna, men som
känns viktiga!
9. Tycker den är bra som den är nu!
10. Nya böcker!

11. Månadens/kvartalets boktips, en karta över bibliotekets avdelningar, nyheter
kring boksläpp (speciellt om det är uppföljare), nya lovande författare, böcker
som blivit film.
12. Enkel hantering av böcker, såklart, så en kan reservera och låna om böcker
smidigt. Information om böcker och författare, och gärna tips på böcker en kan
tänkas vilja läsa. Till exempel "gillar vi den här boken tror vi att du tycker om
denna!" Och kanske tester en kan göra för att få fram vilken typ av böcker som
passar ens personlighet/smak osv. Kanske att man kan fylla i "jag vill läsa
böcker som liknar dessa böcker *fyll i flera böcker som jag läst och gillat*", och
så får man tips baserat på det. Och gärna så att man kan lyssna på ljudböcker
via webbläsaren!
13. Ett diskussionsforum för barn och unga! (Vuxna kan också få vara med). Man
skulle kunna diskutera till exempel litteratur, konst eller annat.
14. Folk som har haft det svårt i livet, att dom berättar lite om sitt liv, så man
kanske hittar nån som har haft samma problem
15. Bättre möjlighet till lästips genom hemsidan!
16. Kunna välja filter. Att kunna specificera att man söker efter t.ex. e-bok eller
tryckt bok vid sökfältet
17. En stor header med en kort video om bibloteket
18. Skulle vilja se nya böcker som har kommit in och att man kan kolla om en
speciell bok är utlånad eller inte
19. Vilka böcker som finns på varje bibliotek
20. Jag skulle vilja kunna hyra film

21. Det skulle vara roligt om alla ungdomar som gillar att läsa skriver vad de
tycker om en viss bok och dela med andra så man har de som förslag när man
väljer en ny bok
22. Jag vill kunna låna böcker

