Fråga 38. För vilka målgrupper anordnas arrangemang?
Biblioteksnamn:
Ale bibliotek
Alingsås bibliotek
Bengtsfors bibliotek
Bibliotek Mark
Biblioteken i Mölndal
Bollebygds bibliotek
Borås Stadsbibliotek
Dals-Eds bibliotek
Essunga folkbibliotek
Falköpings bibliotek
Färgelanda bibliotek
Grästorps bibliotek
Gullspångs Bibliotek
Herrljunga bibliotek
Hjo stadsbibliotek
Karlsborgs bibliotek
Kommunbiblioteket Götene
Kungälvs bibliotek
Lerums bibliotek
Lidköpings Bibliotek
Lilla Edets bibliotek
Lysekils stadsbibliotek
Mariestads Stadsbibliotek
Melleruds kommunbibliotek
Munkedals bibliotek
Mölnlycke bibliotek
Orusts kommunbibliotek
Partille Bibliotek
Skövde stadsbibliotek
Sotenäs kommunbibliotek
Stenungsunds bibliotek
Stifts- och landsbiblioteket i Skara
Strömstads stadsbibliotek
Svenljunga kommunbibliotek
Tanums bibliotek
Tibro kommun- och gymnasiebibliotek
Tidaholms Stadsbibliotek
Tjörns kommunbibliotek
Tranemo bibliotek
Trollhättans Stadsbibliotek
Töreboda kommunbibliotek
Uddevalla stadsbibliotek
Ulricehamn
Vara Folkbibliotek
Vårgårda bibliotek
Vänersborgs bibliotek
Åmåls bibliotek
Öckerö bibliotek

Fritt svar
Bebisar med föräldrar lite större barn i olika åldrar Vuxna
I första hand barn och unga
Alla
alla
Alla
Framförallt för barn, något enstaka för vuxna
vuxna och barn
alla
Vi försöker tänka på så många målgrupper som möjligt när vi gör vårt program.
barn och vuxna
Vi försöker sprida våra ansträngningar vad gäller kulturarrangemang men barn och
ungdomar fokuseras helt i enlighet med kommunens målstyrningsdokument.
Barn
Barn och vuxna.
I samband med skolorna ordnas filmvisning vid lov, för äldre besökare exempelvis
textläsning vid Kura skymning i samarbete med Föreningen Norden.
Barn och unga, seniorer + övrig allmänhet
Vuxna och barn.
Barn, unga och vuxna
Barn, ungdomar, vuxna
Alla.
Alla
Vuxna och barn
Barn, unga, vuxna, synskadade.
Barn och vuxna
Barn
barn unga vuxna
.- Barn
- Ungdomar - Vuxenprogram för olika målgrupper
språk, barn, LL, senior
barn, familjer, vuxna,
Vuxna, barn- och ungdom går via barn- och ungdomskulturgruppen.
barn och vuxna
alla möjliga men naturligtvis främst för barn och unga.
Barn och vuxna
Vuxna, barn
alla
från 0 till 100 år
Framförallt barn
småbarn, skolbarn och vuxna
Barn, Vuxna, Föräldrar, Mor/farföräldrar.
Vuxna, vuxna förståndshandikappade
Barn och unga samt vuxna
Barn i olka åldrar, vuxna, seniorer
Barn och vuxna
Barn och vuxna
Blandad publik
För alla åldersgrupper men svårast är att nå gruppen unga.

