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Dit
bibliotek
– sammen kan vi mere
Det er Koldingbibliotekernes vision at være en lokal nøglespiller og
et nationalt forbillede i forhold til at understøtte fællesskaber til
gavn for den enkelte borger og lokalsamfundet.
I samspil med vores omverden vil vi de næste fire år sætte fokus på
at designe attraktive, meningsfulde rammer, services og aktiviteter,
der bygger bro mellem mennesker.
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Gennem 2013 har medarbejdere, borgere, lokale

aktivt fremmet oplysning, uddannelse og kultu-

ildsjæle og kompetencepersoner identificeret

rel aktivitet.

og formuleret vores vision for 2014 – 2017. En
vision med rødder i biblioteksloven og udsyn til

Herved har vi opbygget unikke kompetencer

kulturudvalgets kommende fokusområder.

ved at skabe et fælles sted, hvor alle skal føle
sig velkomne, og hvor alle kan finde indsigt og

I overensstemmelse med biblioteksloven frem-

nye fællesskaber. Disse erfaringer og kompe-

mer vi demokratiet ved at sikre alle borgere fri

tencer vil vi videreudvikle og sætte i spil i vision

og lige adgang til viden og information, og vi har

2014 – 2017.

Fællesskaber

– mødet med mennesker
Det er i mødet med andre mennesker, at vi

biblioteket, benytter sig af dets rum og faci-

bliver klogere, hvad enten det er behovs-,

liteter eller søger viden og information. Det

værdi- eller holdningsbaserede fællesskaber.

fællesskab vil vi sætte øget fokus på.

Et stærkt fællesskab er til gavn for den enkelte
borger. Man kan engagere sig, søge viden og

Der er tale om fællesskaber, som i høj grad er

møde andre.

karakteriseret ved lyst. Her er man kun forpligtet i det omfang, man ønsker det. Vi vil

Samtidig skaber vi rum for andre typer af

styrke de lystbetonede fællesskaber.

fællesskaber, fx for dem der opholder sig på
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”Vi kan ikke have et samfund bestående udelukkende af individualister ...
Derfor er det vigtigt, at vi besinder os på, hvordan vi i frihed og fællesskab
kan arbejde for det fælles bedste – et samfund, der har værd for alle”.
”I dag er biblioteket kolossalt udfordret i forhold til oplysningsforpligtigelsen,
og bibliotekernes forpligtigelse til at bidrage til en demokratisk dannelse af
borgere, medborgere, unionsborgere og verdensborgere. I den situation skal
biblioteket se sig selv som en spydspids for fællesskabet”
Kulturminister Marianne Jelved
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Nøglespiller

– og nationalt forbillede
Koldingbibliotekerne vil arbejde med metoder til
udvikling af lokale fællesskaber. Det er vores ambition at blive en nøglespiller på lokalt plan og et
nationalt forbillede med hensyn til at gøre biblioteket
til udgangspunkt for fællesskaber, der kan kvalificere
borgernes tilgang til viden og kulturoplevelser.
Vi vil aktivt og målrettet søge samarbejde med foreninger, institutioner og borgere. Gennem netværk,
samarbejdsformer, erfaringer, viden og kompetencer
vil vi fremstå som en oplagt samarbejdspartner, når
det handler om at fremme fællesskabet.

”Koldingbibliotekerne må være den kulturinstitution, der har den største og bredeste kontakt
med borgerne i kommunen. Derfor mener jeg, at de gerne må markere sig noget mere.
Eksempelvis i debatten om, hvordan vi gør Kolding Kommune til en attraktiv bosætningskommune for unge mennesker. De har jo masser af gode erfaringer med denne målgruppe.
Se bare på ULK. Så selvfølgelig vil der blive lyttet til dem.”
Flemming Paasch, direktør Easyfood

Vi vil gå nye veje som frontløber, der ikke er bange
for at sætte nye standarder, fx i videreudvikling af
Underground Library Kolding, hvor unge sætter dagsorden og er medskabere af projektet.
Vi skal møde borgerne og vores øvrige samarbejdspartnere dér, hvor de er. Samspil med omverdenen
handler om at have fingeren på pulsen, om at være
spørgende, lyttende og forandringsparat.

Formidling og værtsskab
Vi skal fortsat udvikle vores kerneydelser og den gode formidling. Her vil vi designe nye
services, som bringer os selv i spil: Vi skal etablere rammer og muligheder (facilitering), skabe
relationer (networking), videreudvikle vores kerneydelser med ekstra værdi (serendipitet)
og indrette bibliotekets rum, så de guider brugerne (nudging).
”Hvis jeg opdager, at flere af vores brugere viser stor interesse for den samme forfatter eller litterære genre, kan jeg da ikke lade være med at nævne, at vi måske kan hjælpe dem med at mødes og
starte en læseklub. Det bliver de enormt glade for. Nogle gange tror de jo, at de er de eneste, der
har denne interesse, og så bliver de så glade, når de opdager, at de kan dele den med andre.”
Medarbejder på Koldingbibliotekerne
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Aktiviteter bygger bro
Vi vil designe vores aktiviteter, så de appellerer til borgernes nysgerrighed og vækker
lysten til at møde andre. Aktiviteterne kan være udgangspunktet for mødet og danne ramme
om et samvær, men deltagerne bestemmer selv formen for og omfanget af samværet.
Det bliver i høj grad borgerne, der bestemmer, hvilke aktiviteter bibliotekerne skal afvikle.
Udgangspunktet skal blot være, at de er fællesskabsfremmende og brobyggende – mødet
mellem mennesker handler også om at møde dem, der ikke ligner én selv.
”Jeg deltog i debatarrangementet med Ahmed Akkari på Koldingbibliotekerne. Det var vildt spændende, og der
var stor spørge- og diskussionslyst under hele seancen. Vi kunne sikkert have fortsat med at debattere til langt
ud på natten. Derfor var det lidt ærgerligt, at det hele bare sluttede kl. 22. Jeg kunne især godt have tænkt mig,
at fortsætte snakken med nogle af de fremmødte muslimer for at få uddybet deres syn på sagen.”
Biblioteksbruger

Attraktive rammer
i bibliotekets rum

Bibliotekets rum er bl.a. de fysiske rammer, hvor

hvor man kan nyde samværet med andre uden

man mødes med andre, og hvor det altid skal

at være tvunget ind i fællesskaber.

være rart at opholde sig.
Rammer handler ikke kun om de fysiske rammer
Vi vil arbejde bevidst og målrettet på at videre-

men om et bibliotek, der er fleksibelt, dynamisk

udvikle bibliotekets rum til stedet, som er fyldt

og når ud i byen og i lokalsamfundet. Her vil

med anderledes og attraktive oplevelser. Det

vi bl.a. skabe nye iscenesættelser af viden og

skal være et socialt og kulturelt mangfoldigt

litteratur i byens og dagligdagens rum.

og dynamisk rum, hvis rammer og indhold hele
tiden er i spil.

Endelig kan rammer forstås som de digitale
rammer omkring fællesskaber. Vi vil fortsætte

Biblioteket skal være det sted, hvor borgerne

med at udbygge brugen af de sociale medier

naturligt søger hen, når de ønsker at mødes,

i vores dialog med borgerne og borgerne

men samtidig skal vi også fortsat skabe et sted,

imellem.
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”Det er borgerne, der i fremtiden bliver vores vigtigste samarbejdspartner. De skal ganske enkelt gøres til medskabere. Det er også den
bedste måde at imødekomme deres behov på.”
Medarbejder på Koldingbibliotekerne

Dine biblioteker
– du finder os her
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Kolding Bibliotek

Lunderskov Bibliotek

Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

Kobbelvænget 2, 6640 Lunderskov

Christiansfeld Bibliotek

Vamdrup Bibliotek

Gl. Kongevej 3, 6070 Christiansfeld

Jernbanegade 1, 6580 Vamdrup

