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Ballerup Bibliotekernes strategi for 2016-2019
Ballerup Bibliotekerne sikrer fri og lige adgang for alle
borgere til viden og oplevelser. Vi huser tilbud der kan
levere fundamentet for livslang læring, kulturel inspiration, fri meningsdannelse og demokratisk deltagelse.
Bibliotekernes nye strategi har fortsat fokus på at
nå flere borgere ved at udvikle en mangfoldighed af
målrettede tilbud. Vi understøtter og arbejder for at
borgerne tager ejerskab til kultur, at børn og unge møder kunst og kultur og at de, der har særlige behov, får
en håndsrækning.
I en foranderlig verden er rollen som kultur-, lærings- og dannelsesinstitution under hastig udvikling.
Den mangfoldighed af kultur- og læringsoplevelser vi
tilbyder kan være et omdrejningspunkt for den enkeltes
personlige udvikling og dannelse. Vi kan bidrage til det
gode liv, både for den enkelte og lokalsamfundet som
helhed.
Ballerup Bibliotekerne er ikke længere kun bog- og
mediesamlinger. Det er også steder, hvor man mødes
på tværs af alder, social status og etnicitet. Her er rum
for inspiration, udfordring og involvering. Borgerne kan
deltage i den demokratiske debat, kulturelle begivenheder og møde forskellige former for læring. Her kan man
få hjælp til selvhjælp og understøttes i at realisere sit
potentiale, alene og i fællesskab med andre borgere.
Et hovedformål i vores nuværende og fremtidige arbejde er at støtte borgerne i at navigere og skabe mening
i et komplekst informationssamfund. Evnen til at læse
er stadig en af de fundamentale forudsætninger for at
kunne skabe denne navigation. Vi arbejder for at under-

støtte og udvikle disse forudsætninger hos borgerne.
Ballerup Bibliotekerne er til for offentligheden. Vi tilbyder et frirum, hvor den enkelte borger kan få hjælp
ansigt til ansigt. Samtidig stiller vi rum til rådighed for
borgernes indflydelse og medbestemmelse.
Vi har i de seneste tre år arbejdet med at nå ud til flere
borgere ved at skabe nye tilbud og aktiviteter. Samtidig
har vi arbejdet på at få nye partnerskaber og udvikle
nye måder at arbejde på. Samarbejde, partnerskaber og
ambitionen om at nå ud til flere borgere, er et centralt
indsatsområde der kan styrke relationerne til brugerne
og det omgivne samfund. Vi vil fortsætte denne vigtige
indsats.
Ballerup Bibliotekerne er vigtige for samfundets sammenhængskraft. Vi oplever i disse år et stigende antal
besøgende på Ballerup Bibliotekerne. Vi er en central
aktør ude i lokalsamfundet, og i Ballerup Kommunes
kulturpolitik, der sigter mod at skabe kultur og fritidstilbud i byens rum. Vi understøtter og arbejder for
at borgerne tager ejerskab til kultur, at børn og unge
møder kunst og kultur og at de, der har særlige behov,
får en håndsrækning.
Borgerne er medspillere og samskabere. Medarbejderne faciliterer borgerne og er stifindere i informations- og medieudbuddet. Sammen skaber vi sammenhængskraft og et bedre liv. Bibliotek og kulturhuse er
borgernes huse og frirum.
Velkommen!
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Strategiske indsatsområder 2016-2019
Nye medier - nye veje til viden
Vores klassiske bibliotekstilbud med udlån af fysiske materialer skal i stigende grad kobles til det digitale vidensog læringsindhold. For at fremme oplysning, uddannelse
og kulturel aktivitet er det ikke længere nok at basere
sine tilbud på fysiske materialer. Vi vil stille det bedste til
rådighed for borgeren uafhængig af medie- og platform. Der findes uanede ressourcer og tilbud, som den
almindelige borger ikke selv har mulighed for at afdække.
Derfor skal vi i klassisk forstand være stifindere for borgerne, i en samling der bare er blevet uendeligt meget
større i kraft af internettet.
Vi skal skabe fortrolighed med de digitale medier og
net-baserede løsninger. Vi skal arbejde på markedsføring, løbende udvikling og optimering af brugervenlighed i
anvendelsen af de digitale medier og læringstilbud.
Læsefærdighed er en af forudsætningerne for det gode
liv, for at mestre livets kompleksitet og for at deltage i
vidensamfundet. Derfor understøtter vi læsning i forskellige livsfaser.

klæde nye generationer på til at mestre digitale 		
medier – og blive skabere og ikke blot forbrugere
◊ 		Vi skal udvikle formidlingen af bibliotekets web tilbud,
herunder udvikle og markedsføre e-læringstilbud.
◊ 		Vi skal være aktive samarbejdspartnere i nationale
digitale projekter.
Samarbejde og medskaben – den aktive borger
Bibliotek og kulturhuses tilbud skal være synlige over
hele byen. Vi skal i boligområder og andre fællesskaber
opsøge og formidle kontakt til nye brugergrupper. Vi vil
udfolde vores virksomhed hvor folk bor - og samtidig
trække nye aktiviteter og brugere til biblioteket og kulturhusene. Vi skal være synlige på skolerne (via skolereformen), på uddannelsesinstitutionerne og i virksomhederne gennem fælles projekter og partnerskaber.
Vi skal medvirke til at skabe sammenhængskraft i lokalsamfundet og styrke det lokale demokrati ved at være
et inspirations-, debat- og mødested for borgerne –
såvel på individuelt initiativ som i foreningsregi.

◊ Vi skal give borgeren den bedste tilgængelige 		
information.

◊ Vi skal have kulturtilbud målrettet børn og unge.

◊ 		Vi skal tilbyde hjælp til selvhjælp til hverdagslivets
digitale muligheder, selvbetjeningsordninger m.v.

◊ Vi skal understøtte skolereformen og ændringer i 		
uddannelserne med tilbud der styrker børn og unges
digitale og innovative færdigheder samt læseevner.

◊ Vi skal styrke grundlæggende læsefærdigheder.
◊ 		Vi skal tilbyde kurser i sociale medier, søgning på in-		
ternettet og en mere offensiv formidling af al 		
den viden, der ligger på internettet.
◊ Vi skal tilbyde digital leg og læring og være med til at

◊ Vi skal være opsøgende på arbejdspladser, arbejde 		
f.eks. med frivillige højtlæsere.
◊ 		Vi skal fokusere på at inddrage det legende aspekt
i børns læseoplevelser. Familiers fælles læsning og
oplevelse skal være i centrum.

3

◊ 		Vi skal have tilbud om hjælp til almene digitale udfor-		
dringer i f.eks. boligselskaber, foreninger, skoler, 		
uddannelsesinstitutioner m.fl.
◊ 		Vi skal understøtte den livslange læring ved at indgå
partnerskaber og udvikle koncepter for den digitale
læring f.eks. med aktører, der knytter sig til fritidsundervisningen.

Biblioteker og kulturhuse skal være aktive og synlige i
bybilledet og være med til at understøtte et byrum der
er til for borgerne. Det kan ske ved systematisk at trække aktiviteter og tilbud fra biblioteket ud i byrummet, ved
at spille tættere sammen med partnere om at skabe nye
levende pladser, f.eks. Banegårdspladsen i Ballerup og
Bycentret i Skovlunde.

◊ 		Vi skal udvikle partnerskaber med foreninger.

◊ 		Vi skal være et åbent, aktivt og kreativt mødested
for alle.

◊ 		Vi skal opdyrke frivillighedskultur i samspil med de 		
professionelle.

◊ 		Vi skal være mere synlige og aktive i at gøre byrummet levende.

◊ Vi skal bidrage til borgerinvolvering ved debatskaben		
de og engagerende møder og arrangementsvirk-		
somhed.

◊ 		Vi skal skabe plads til kreative workshops og digitalt
skabende aktiviteter.

◊ 		Vores bog – og medietilbud skal spille sammen med 		
arrangementer, udstillinger og læringstilbud.
◊ 		Vi skal skabe aktiviteter der styrker det lokale demokrati og de unges demokratiske dannelse og involvering.
Biblioteket og byen – rum i udvikling
I den digitale tidsalder efterspørger brugerne i stigende
grad rum med stemning, atmosfære og oplevelser. Rum
med plads til både digitale medier, aktiviteter og involvering frem for kun udlån og aflevering af bøger. Biblioteket skal balancere mellem at huse et aktuelt, alsidigt og
kvalitetsbaseret medietilbud og være et mødested med
plads til samvær omkring oplevelse, læring og skaben. Vi
skal udvikle huse med plads til både levende og interaktiv
formidling og til fordybelse.

◊ 		Vi skal i den fysiske indretning give borgerne bedre
muligheder for selv at udfolde sig.
◊ 		Vi skal give inspirerende rammer i de åbne biblioteker
7.00-22.00.
◊ 		Vi skal være borgernes omdrejningspunkt for udviklingen af Banegårdspladsen, herunder fremtidige
aktiviteter.
◊ 		Vi skal arbejde målrettet med markedsføring og formidling af vores tilbud.
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