Aalborg Bibliotekernes udviklingsplan 2017
Aalborg Bibliotekernes vision sætter fokus på bibliotekernes bidrag til den enkelte borgers mulighed for
at navigere i et komplekst samfund. I 2017 skal det overordnede politiske spotlys rettes mod det moderne
og dannende bibliotek med fokus på den nødvendige digitale omstilling.
En stor og vigtig del af Aalborg Bibliotekerne er den daglige drift og de mange driftsopgaver, som får hele
organisationen til at hænge sammen. I denne plan er det imidlertid kun de nye udviklingstiltag, der i forlængelse af den politisk vedtagne vision, sætter en retning for bibliotekets udvikling.
Aalborg Bibliotekerne vil mere konkret i 2017 arbejde med:
BIBLIOTEKSRUMMET
Biblioteksrummet er et sted for udfoldelse, et mødested, et samlingssted og et rum, hvor samvær og fællesskaber understøttes.
I den digitale tidsalder er der behov for mere foranderlige og intelligente rum med stemning, atmosfære og
oplevelser. Brugerne efterspørger i stigende grad digitale medier, aktiviteter og involvering frem for udlån og
aflevering af bøger.
Biblioteksrummet skal i mindre grad være et opbevaringsmagasin og i højere grad et sted for udfoldelse.
Vi skal understøtte brugernes behov for og ønsker om biblioteket som et mødested, et samlingspunkt og et
rum for samvær og fællesskab.
1. Nyskabende aktiviteter med nye samarbejdspartnere
Vi vil lave nyskabende aktiviteter i biblioteksrummet for at styrke gæsternes medejerskab og bibliotekets rolle som fællesskabende mødested. Vi vil desuden inddrage mindst tre nye partnere, der kan
være kulturaktører, virksomheder osv.
2. Biblioteksbetjening af børn
• I 2017 vil vi gentænke hele bibliotekstilbuddet i Vejgaard, så det afspejler samfundsbehovet. På
Vejgaard Bibliotek kommer mange børnefamilier og biblioteket bruges massivt af institutionerne i
området. Biblioteket ligger geografisk tæt på Hovebiblioteket og vi bør overveje, om Vejgaard Biblioteks familieprofil skal gøres endnu skarpere, eller om vi ønsker et bibliotekstilbud der rummer det
hele
• Det nye børnebibliotek på Hovedbiblioteket har stor succes med betjeningen af skoler og institutione men vi skal formalisere og finde nye former.
• Som udløber af den nye indretning i Børnebiblioteket på HB skal formidlerens rolle udfoldes. Derfor
implementerer vi 10 aktivitetskasser
3. Temaer i lokale samarbejder
Danmarkshistorien bliver det helt store tema i 2017. Vi vil skrue op for både volumen og kvalitet,
eksperimentere med nye eksponeringsformer og intensivere samarbejdet lokalt med bl.a. Museum og
Arkiv. Målet er, at borgerne får en bedre biblioteksoplevelse og opdager et dannende bibliotekstilbud
som aktuelt og i sammenhæng med nationale dagsordener.
Læringsrum
Aalborg Bibliotekerne sætter fokus på læring. Vi ønsker fysiske rammer, der understøtter de varierede behov
som forskellige former for læring kræver. Vi vil samtidig undersøge, hvilken betydning de fysiske omgivelser
har på innovative læreprocesser. ’
Vi udarbejder en strategi for læring og de konkrete mål fremgår af strategien på området.
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UNGE OG DEMOKRATI
Formålet er at inspirere og motivere unge mennesker til at tage del i samfundets formelle og etablerede demokrati. Vi vil på den måde nære de processer, der har direkte indflydelse på de unges dagligdag – herunder
bruge den grundlovssikrede stemmeret. Vi eksperimenterer med unges medbestemmelse, f.eks. i forhold til
bibliotekets tilbud og unge menneskers inddragelse i en række samfundsdebatter.
De unges egne demokratiforståelser skal udfordres med anderledes deltagelsesformer via forskellige platforme, og indsatsen skal særligt målrettes de grupper af unge, der har den laveste demokratiske deltagelse.
1. Unge biblioteksbrugere
Vi nedsætter en arbejdsgruppe med unge biblioteksbrugere. Gruppen har indflydelse på og deltager i
afholdelsen af mindst et stort event for unge i forbindelse med studiestart.
2. Vælgermøde i forbindelse med kommunalvalg
Vi afholder et stort vælgermøde for unge med mindst 500 deltagere. Planlægningen sker i samarbejde med partiernes lokale ungdomsorganisation
3. Fokus på biblioteksintroduktioner for ungdomsuddannelserne
På grund af den enorme efterspørgsel udvælges enkelte, uddannelsesinstitutioner, som modtager
særligt tilrettelagte forløb. Alle introduktioner til ungdomsuddannelser indeholder inspiration til lystlæsning.
LÆSNING OG SPROGLIG STIMULERING
Læsning er grundlaget for det gode liv, for at mestre livets kompleksitet og for at deltage i videnssamfundet.
1,5 mio. danskere læser aldrig eller sjældent bøger. De er ikke ordblinde eller læsesvage, men mangler den
automatisering, der sker ved at læse f.eks. skønlitteratur gennem barndommen og ungdommen.
Den automatisering mangler resten af livet, når man skal læse fagligt i forbindelse med en uddannelse, når
man skal hjælpe sit barn med lektierne, eller når man ganske enkelt har brug for udvide sin horisont.
Biblioteket har en helt særlig rolle, fordi her er fokus på lystlæsningen mere end på den pligtbetonede
tilgang, som mange forbinder med skolen.
1. Sprogindsats for førskolebørn
Sprog og læsning er indgangen til kultur, sociale fællesskaber og kundskab. Læsning er den mest
afgørende færdighed i forhold til videre læring hos børn, unge og voksne.
Biblioteket spiller en vigtig rolle i forhold til at påvirke sprogindlæringen hos de 3-6 årige. Aalborg
Bibliotekerne står i spidsen for det regionale Projekt Sprogstart. I Aalborg har vi lang den største
andel og skal i løbet af 2017 ud på 32 børnehavestuer i Aalborg 3 gange om ugen i 8 uger.
2. Samarbejdet med folkeskolen og de pædagogiske læringscentre
PLC og folkebiblioteker udtænker og gennemfører et projekt for udskolingsbørn, så vi har konkrete
koncepter for samarbejde for både indskoling (Sprogfitness), mellemtrin og udskoling.
3. Nye formater til de ikke-litteraturvante unge voksne mellem 20-35
Et nyt format, PAUSEN, tilbyder højtlæsning (og andre æstetiske oplevelser) for voksne, hvor man blot
skal nyde og modtage.
Litteraturen i spil: Vi vil motivere til læsning og gøre unde ikke-læsere mellem 20-35 nysgerrige på
litteratur, ved at udvikle et unikt litteraturformidlingskoncept med udgangspunkt i konkurrence og
interaktion i de spil-formater, målgruppen kender i forvejen.
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INTERNE INDSATSOMRÅDER
1. Bibliotekets udfordringer mødes af ny ledelsesstruktur
For at geare organisationen til de udfordringer biblioteket er midt i, blev ledelsesstrukturen justeret i
december 2016. Nye strategiske fokusområder er beskrevet og en delegering af et bredere strategisk
ansvar til lederne, en større beslutningsramme til koordinatorer og medarbejdere er implementeret.
Evaluering af strukturen foretages sommeren 2017.
En større kontoromflytning vil sikre optimale vilkår for et tværgående samarbejde, og gøre op med
siloer og områdetænkning. Planlægningen inddrager personalet og omflytningen foretages i maj.
2. Vi implementerer nyt nationalt bibliotekssystem
13. marts tager vi det nye bibliotekssystem, FBS, i brug og vi fastlægger nye arbejdsrutiner. Aalborg
Bibliotekerne sætter sit præg på den nationale udvikling via plads i styregruppe m.v.
Kommunalt arbejder vi tæt sammen med PLC’erne og Skoleforvaltningen.
3. Fokus på service for bibliotekets gæster på biblioteket under hensyntagen til de overordnede mål
med værtskabet, gæsternes brugsmønstre samt ressource til betjeningen
Vi reviderer betjeningen og gør den mere tidsvarende ved at se på de forskellige roller, der skal opfyldes for at levere den optimale betjening
4. Digitalisering og Digital ledelse (sammen med forvaltningen)
Digitalisering kan have to udgangspunkter. Èt der handler om de digitale systemer, vi har til rådighed
og hvordan vi bedst muligt udnytter dem, og èt der i højere grad taget udgangspunkt i de forretningsmæssige problemstillinger og derefter ser på digitalisering, der kan afhjælpe.
I 2017 vil vi have fokus på at bruge digitalisering til nyudvikling og nytænkning af forretningsmæssige
problemstillinger eller områder med behov for nytænkning. Der udvikles 1-3 nye enkle digitale prototyper/løsninger, så udviklingen og processen foregår i meget tættere samspil med vores gæster.
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