Information

Bibliotekspolitik
Haderslev Bibliotekerne
2021-2025

Forord
Bibliotekspolitikken for Haderslev Kommune
spænder bredt, rækker ud til alle aldre og
tager et samfundsmæssigt ansvar. Vi tager
afsæt i borgerens hverdag med tilgængelighed, mening og inddragelse i bestræbelsen
på fortsat at udvikle og styrke Haderslev
Bibliotekerne. Målet er, at alle borgere kan
se sig selv i bibliotekspolitikken.
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bibliotek, hvor borgere, hvis tilmeldt, kan
benytte bibliotekerne fra kl. 07-21 alle
ugens dage.

Bibliotekspolitik for
Haderslev Kommune
2021-2025
Haderslev Bibliotekerne består af 3 afdelinger i Gram, Haderslev og Vojens og
har et årligt budget på kr. 17 mio. Bibliotekerne har 25 ansatte + en administration,
der varetager opgaver for hele Kulturhuset
Bispen.
De 3 afdelinger har betjent åbningstid i
løbet af ugen med fagligt personale
tilstede og tilbyder derudover selvbetjent

På Gram og Vojens Bibliotek har vi desuden
Borgerservice, der hjælper borgere med at
finde vej i det offentlige system.
Der kan gives råd og vejledning ift. de kommunale og statslige digitale selvbetjeningsløsninger.
Bibliotekerne er en del af Kulturhuset
Bispen i Haderslev, der udover bibliotek
indeholder andre kulturtilbud som Håndværkeriet med keramikværksted, systue,
glasværksted og garageværksted, Bispens
Café og spillested samt mødelokaler. Her
er også tilbud fra musikskolen og Historie
Haderslevs læsesal ligger i huset samt
borgerrådgiverkontor.
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Kultur på tværs
I Haderslev Kommune skal den fælles
kultur- og fritidspolitik styrke de grundlæggende værdier: demokratisk dannelse og
det aktive medborgerskab. Vi tror på, at
alle borgere, frivillige, foreninger, medarbejdere og organisationer har idéer og
potentialer, som vi kan gøre til styrker og
kompetencer. Derfor har Haderslev
Kommune gjort talentmiljøer, frivillighed
og tværgående samarbejder til de
pejlemærker, som vi vil udvikle idræts, kultur- og fritidsområdet ud fra og herunder
hører selvfølgelig også Kulturhuset Bispen
med Haderslev Bibliotekerne.

Visionen for kulturområdet er at skabe et
mangfoldigt og eksperimenterende kulturliv, som inspirerer og motiverer til
engagement, fordybelse, udsyn og læring
på tværs af generationer, institutioner,
erhvervsliv og foreningsliv.
Kulturhuset Bispen arbejder derfor også
henimod, at alle borgere får mulighed
for at få kulturel og kreativ inspiration,
viden og læring, som understøtter det
demokratiske samfund og fremmer
dannelse i Haderslev Kommune.
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skabe et hus fyldt med liv, et åbent og
uformelt frirum med plads til forskellighed,
kreativitet, samskabelse og samarbejde.
Vi vil være et mødested med et levende
miljø, der indbyder til både aktivitet og
fordybelse.
Vi står for et højt serviceniveau og professionel formidling af litteratur, kultur og
Haderslev Bibliotekerne er som nævnt en
viden og public service-information. Vi vil
del af Kulturhuset Bispen og som ét samlet styrke samarbejdet med borgere om samhus, er det missionen at være det centrale skabelse og mobilisere flere frivillige. Vi vil
lokalt forankrede kulturhus for alle 3 bibudvide samarbejdet med dagsinstitutioner,
lioteksafdelinger i Gram, Haderslev og Voskoler, ungdoms- og videregående uddanjens. Vi vil være et kulturhus fyldt med liv
nelser samt øvrige kulturinstitutioner for
og aktiviteter, der også lever op til
at skabe synergi og styrke læring i det
Biblioteksloven om at fremme oplysning,
samlede kulturtilbud.
uddannelse og kulturel aktivitet ved at give Folkebibliotekerne har i mere end 100 år
borgere lige adgang til viden via en bred
arbejdet for at fremme oplysning, uddanvifte af aktuelle medier og platforme.
nelse og kulturel aktivitet og det vil HaderHaderslev Bibliotekerne skal derfor som
slev Bibliotekerne fortsat arbejde for – det
del af Kulturhuset Bispen, bidrage til at
mest ambitiøse bibliotekstilbud muligt.

Bibliotekets rolle
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Indsatsområder
Kulturhuset Bispen arbejder med 6 indsatsområder, som samtidig er Haderslev
Bibliotekernes indsatser.

Fremme viden og
debat om aktuelle
emner
Det gør vi ved at tage aktuelle
emner op og være det sted, hvor
man får bred indsigt og viden.
Det kan være emner som bæredygtighed, klima, sundhed eller
digital udvikling, der kommer
til udtryk gennem aktiviteter og
events eller stilles til rådighed
gennem de materialer, der
indkøbes til udlån digitalt
eller i fysisk form.

Kulturhuset Bispens strategi og indsatsområder er udarbejdet via en involverende
proces med medarbejdere og borgere.
De 6 indsatsområder er:

Guide i den litterære
jungle og fremme
læsning
Invitere til
lokalt samarbejde
Vi vil samarbejde bredt med foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner m.fl. om at udvikle
tilbuddene på Bispen. Blandt
andet ved at formidle litteratur
på nye måder i samarbejde med
f.eks. folkeskolerne eller daginstitutionerne eller udvikle kulturtilbud på tværs af
institutioner.

Alle kan google sig til megen information. Hos os kan man komme videre og blive guidet på højt
fagligt niveau. Det gælder både
indenfor faglitteratur og skønlitteratur – til oplysning eller oplevelse, digitalt eller i fysisk form vi hjælper på vej. Vi har desuden
udarbejdet en læsestrategi, der
skal hjælpe os med at holde
fokus på vores læseindsats ift.
både børn, unge og voksne.
Læsestrategien er også en del af
en national læseindsats.

Indsats
områder

Inspirere til kreativitet,
kulturelle aktiviteter og
oplevelser
Vi er opmærksomme på aktuelle
emner og tidens trends og
herunder borgernes interesser.
Vi vil gerne eksperimentere og
tilbyde oplevelser med kant og
samtidig spænde bredt i vores tilbud. Der vil derfor være
makerspace aktiviteter, koncerter, litterære cafeer, kreative
workshops, udstillinger, kurser
og foredrag for både børn, unge
og voksne og hvor muligt gerne
på tværs af generationer.

Give plads til fællesskaber, samskabelse og
mobilisere
frivillighed
Det gør vi ved at stille lokaler til
rådighed og invitere til fællesskaber. Vi vil lytte til borgerne og
inddrage dem i udviklingen af
vores tilbud. Vi vil også arbejde
henimod at mobilisere flere
frivillige kræfter til husets
kreative aktiviteter.

Guide og hjælpe
borgere ind i den fagre
digitale verden
Det gør vi ved at stille viden,
maker- og mediefaciliteter til
rådighed og tilbyde aktiviteter
som workshops, kurser og foredrag, der skaber nysgerrighed
ift. den digitale udvikling. Vi vil
introducere ny teknologi, så vi
giver borgerne mulighed for at
træde ud af rollen som passiv
forbruger og indtage rollen som
aktiv bruger og medskaber af
den digitale verden.
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Kontakt

Gram Bibliotek

Stadionvej 15
6510 Gram
Tlf. 7434 7740

Oplev. Find inspiration.
Inspirér. Lær.
Træk stikket. Grin. Græd.
Snak. Lyt. Bliv udfordret.
Bliv hjulpet. Skab.
Del din passion.

haderslevbibliotekerne.dk

Haderslev Bibliotek

Bispebroen 3
6100 Haderslev
Tlf. 7434 7777

Vojens Bibliotek

Rådhuscentret 7
6500 Vojens
Tlf. 7434 7700

