CB ledermøde
18. februar på Vejle Bibliotek - referat
Deltagere:
Jytte Bræmer, Fredericia Bibliotek
Lotte Leth-Sørensen, Haderslev Bibliotekerne
Peter Holm Lindgaard og Kirstine Bruun, Varde Bibliotek
Anni Søndergaard, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Dorthe Dam og Kim Nissen, Billund Bibliotekerne
Kasper Østergaard Grønkjær, Vejen Kommunes Biblioteker
Pia H. Friis, Kolding Bibliotekerne
Charlotte Stoltenberg, Aabenraa Bibliotekerne
Karin Grøndahl Sørensen, Esbjerg Kommunes Biblioteker
Charlotte C. Pedersen, Middelfart Bibliotek
Mette Høxbro, Lilli Mortensen og Judith Benz Therkelsen (referent), Vejle Bibliotekerne
Workshop om branding og kommunikation ved Kristian Riis (åben del)
Stikord fra workshop 1: Hvor er vi nu? Hvad arbejder vi med? Hvor kommer vi fra?



















Forundringsparathed
Deltagelse / Inddragelse
Demokrati
Fællesskab
Læring
Dannelse
Forsamling (sted)
Lyst – folk kommer frivilligt
Behagelige rum
Tilfældige møder – opfylder socialt behov
Fri og lige adgang
Grundstemning / grundholdning
Læsning
Samarbejdspartnere der understøtter sammenhængskraft
Sparke døre ind, tage imod uventede partnere
Gøre nationale kampagner lokale – bruge dem bevidst ved at undersøtte aktiviteter og handlinger
Hjælpe med det digitale
Oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet holder!

Stikord fra workshop 2: Hvad er historien om 4 år?



Fødselshjælper
Improviserer / eksperimenterende









Vores eget mindset
Åbne
Mere borgerinddragelse – borgerfællesskaber
Mere relevans
Frivillige
Mere individuelle tilbud / indsatser
”Kom og leg med os” - udadrettet

Kristians afsluttende pointer om fremtidens biblioteker:









At bringe folk sammen i det offentlige rum
Favne digitalisering, sociale medier
Være faciliterende i forhold til nærhed og mødet mellem mennesker
Dyrke fællesskabet
Gå ind i partnerskaber, hvor begge parter bidrager
Lav en eventstrategi, som folk kan forholde sig til – godt til pressen, partnere
Brug events til at fortælle gode historier
Bringe folk sammen med fælles interesser, fang menneskers drive

Indsatsområder i Varde – aktualitet, public service, land og by i balance
ved Peter Holm Lindgaard, biblioteksleder på Varde Bibliotek
Se Peters oplæg i gruppen.
Biblioteksudvikling og ledelsesmæssige dilemmaer (Bordet rundt)
Tønder: Tønder Bibliotek vandt Bibliotekernes Formidlingspris for projektet MENS VI VENTER. Tønder
Kommuner har operatørrollen for asylcentrene i Asyl Syd. Rollen er at give asylansøgerne tag over hovedet,
men de har brug for mere end det. Asyl Syd gav biblioteket mulighed for at bidrage med dannelse og
blødere værdier. Relationen skulle være det bærende element – møder mellem danskere og asylansøgere.
Har lavet en kulturbus for en del af midlerne for at komme ud og formidle dansk kultur. Var med på
topmødet 2018 og har skrevet en bog (oversat til 4 sprog) om at vente på svar på et asylcenter: Hvordan
udnytter man tiden bedst? Har netop fået ja på en ansøgning til styrelsen om at gå i drift og videreudvikle i
forhold til integration. Se mere: http://asylsyd.dk/blog/2019/01/25/projekt-mens-vi-venter-haedret-medfornem-pris-fra-kulturministeriet/
Kolding: Har fået godkendt strategi for de kommende fire år. I gang med årlige handleplaner - i 2019 og
2020 om demokratisk mødested, børns læsning, digital mestring. Arbejder med BIBDOK som værktøj for at
sætte rammer.
Jytte: Ny strategi på vej – politikerne er meget tilfredse. Børns læsning, mental sundhed og meningsfulde
fællesskaber bliver emnerne. Skal vedtages til maj.
Billund: Kim er ansat som ny teamleder for bibliotekarer. Fået midler til maker-projekt med bl.a. Silkeborg
Bibliotek.
Aabenraa: Organiseret i nye teams, ny virksomhedsaftale, arbejder med sammenlægning af kulturhuse og
biblioteker.

Vejen: Ved at lære den nye organisation at kende – medarbejdere og andre dele af kommunen. Nyt
hovedbibliotek – ALFATOWER – fra ca. 1. oktober.
Flensborg: Har resultataftale med folketinget og med delstaten Kiel. Arbejder med 2020 markeringen.
Planlægger to nye bogbusser – bogbustræf i efteråret 2020. Bruger også BIBDOK og deltager på
børnebiblioteksforløb. Tilmeldt Sprogsporet.
Esbjerg: Ny borgmester og ny kommunaldirektør. Har fået ny chef. Kommer tættere på skole og
daginstitutioner. Konsulenter flytter ind på biblioteket. Planlægger Topmøde i april. Har bl.a. åbnet et nyt
fælles folke- og skolebibliotek.
Middelfart: Renoverer Strib Bibliotek – bor sammen med lokalarkiv. Arbejder med pladsen foran KulturØen
som bliver et udendørs aktivitetsrum. Laver oplæg til strategi for kulturudvalg. Alle ledere i kommunen
arbejder sammen med personligt lederskab/ledelsesgrundlag – en opfølgning på ledelseskommissionens
anbefalinger.
Vejle: Ansætter nye folk. Midlertidig organisering efter at adm. leder har fået nyt job. Arbejder med flere
nye projekter, bl.a. ”Teknologi for alle”, et CB overbygningsprojekt. Ny kulturpolitik i Vejle Kommune under
udarbejdelse. Fokus er bl.a. på nyt bibliotek. Intelligent materialestyring (IMS) under indarbejdelse. Ny
kulturdirektør: Sofie Plenge.
Nyt fra CB
CB Handlingsplan 2019 – forslag rundsendt inden mødet.
Reminder om at besvare tilfredshedsundersøgelsen inden 8. marts.
Stemning for at rejse til Finland – Helsinki – omkring start oktober
Næste møde:
3. april i Kolding. Styrelsen deltager + oplæg om bibliotekernes samarbejde med ungdomsuddannelserne.
Forslag til kommende emner: Strategiarbejde.

