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INDLEDNING
Fredericia Kommune er i en rivende udvikling, hvor de langsigtede indsatser
i forhold til bosætning og byudvikling er i færd med at lykkes og bære frugt.
Fredericia er og skal fortsat være en attraktiv by at bo og leve i. Her er dagligdagens kulturtilbud en af de afgørende faktorer for trivsel, uddannelse og
personlig udvikling. Samtidig er kulturen i mange former med til at understøtte de kommunale indsatser og strategier.
Bibliotekerne er som alle andre dele af samfundslivet stærkt påvirket af
medieudviklingen, og det har på mange måder tvunget bibliotekerne til at nytænke sig selv for til stadighed at være relevant for alle borgere. Bibliotekets
formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet er stadig
gyldig, men opgaven løses i stigende grad igennem nye udtryksformer, på
adskillige platforme og i samarbejde med eksterne aktører. Man kan imidlertid ikke opfylde formålet alene ved at fastholde den traditionelle biblioteksrolle og opgaveløsning. Der er behov for ændringer i bibliotekets rolle og for
nye bibliotekstilbud. En udvikling, som Fredericia Bibliotek allerede gennem
flere år har påbegyndt.
I en flimrende medievirkelighed, hvor mulighederne er uendelige, hvor alting
er til debat og forhandling, efterspørges der atter tilbud om muligheden for
fordybelse og evnen til koncentration. Dannelsesdimensionen er som altid
vigtig at have sig for øje, når man arbejder med kultur og folkeoplysning.

Det fysiske bibliotek er stadig kernen, men et digitalt bibliotek har efterhånden vokset sig stort gennem de seneste 5-6 år. Det tager fredericianerne til
sig og benytter flittigt. Det er en ny måde at betjene borgere på, borgere man
sjældent ser. Det fordrer nyt fokus og ikke mindst nye kompetencer.
Vi ser desuden en udvikling henimod, at biblioteksservice i stigende grad ikke
blot er et sted, men en viden og en service, der bliver leveret, hvor borgerne
er. I skolen, på uddannelsesstedet, i den lokale brugs, idrætshal, i medborgercentret, I Panorama, menighedshuset eller ved et af minibibliotekerne
rundt om i byen.
Bibliotekets strategi SPOR 2015-18 har været et meget brugbart værktøj for
os i de forløbne 4 år. Den har givet retning i en fin overensstemmelse mellem
borgerønsker, de politiske visioner for området og den faglige udvikling. I de
kommende 4 år vil vi justere og skærpe indsatsområderne, så de til stadighed matcher Fredericias ønsker og behov for oplevelser, personlig udvikling
og fællesskaber.
Fredericia Bibliotek vil i de kommende år havde et særligt fokus på:
•
•
•

Børns læsning
Sundhed, læring og nysgerrighed gennem hele livet
Meningsfulde fælleskaber

BØRNS LÆSNING
Der er i disse år en øget bevidsthed om læsningens vigtighed og den betydning, den har på menneskers liv og udvikling. Sproglig udvikling, personlig
udvikling, større evne til selvrefleksion og ikke mindst den indsigt, læsning
af skønlitteratur kan bringe i andre menneskers liv. Fiktionen kan åbne til
erkendelse om, hvordan andre mennesker oplever verden. Vi ser fænomenet guidet læsning blive anvendt i mange sammenhænge i forbindelse med
blandt andet ensomhed og udsathed. Narrativ medicin er blevet et obligatorisk fag på medicinstudiet på SDU, og der er tildelt flere millioner til forskning
i, hvad læsningens effekter er.
Når vi har valgt specifikt at fokusere på børns læsning, skyldes det bl.a. resultaterne fra de seneste undersøgelser af børns læsevaner. Den peger på, at
selvom børn generelt forholder sig positivt til læsning, så falder den tid, børn
anvender på fritidslæsning til stadighed. Den længere skoledag, kombineret
med et øget medieudbud, betyder at nu også de flittige læsere - pigerne begynder at læse mindre. Det er bekymrende, og det ligger biblioteket meget
på sinde at stimulere læselysten hos børnene. Alle børn skulle gerne læse af
lyst, og vi ved fra undersøgelser, at såvel forældre som fagprofessionelle spiller en stor rolle her. I et samarbejde med skoler og andre eksterne partnere
vil vi igangsætte en lang række aktiviteter, der giver øget lyst til at læse, såvel
skønlitteratur som faglig læsning.
Vi ved, at højtlæsning og det at arbejde med sproglig opmærksomhed fra
barnet er ganske lille er uhyre vigtig i den sproglige udvikling, og at grundlaget for læsningen starter her. Derfor er fokus for indsatsområdet 0-16 år.

VI VIL BL.A.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Understøtte den nyligt vedtagne børnekulturpolitik i Fredericia Kommune
Starte et korps af frivillige læsevenner
Lave ugentligt tilbagevendende læseaktiviteter i biblioteksrummet – målrettet dagplejere
Deltage i projektet Tidlig kulturstart i samarbejde med Pædagogisk center
for pædagogisk viden og udvikling
Udvikle katalog over tilbud, der understøtter den pædagogiske læreplan i
dagtilbuddet
Tilføre området flere personaleressourcer
Tilbyde skriveworkshops i samarbejde med skolerne
Sammen med de øvrige kulturinstitutioner være en del af talenttilbuddene i
Fredericia Kommune
Sætte nogle af aktiviteterne fra Projekt Rundt om barnet i drift og fastholde
samarbejdsrelationen med PPR og Sundhedsplejen
Afholde børnebogcafeer for forældre

SUNDHED, LÆRING OG NYSGERRIGHED GENNEM HELE LIVET
Der er mere og mere fokus på sundhedsfremme, ikke mindst i takt med at
levealderen bliver længere og udgifterne til sundhedsvæsenet stiger drastisk.
Udover de mere ordinære sundhedstiltag er der i stigende grad fokus på
den mentale sundhed. Det at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre
noget meningsfuldt. Som noget relativt nyt er kulturens rolle i den sammenhæng blevet fremhævet. Der er kommet en bevidsthed om, at kulturen kan
være en vigtig faktor i Det gode liv. Man arbejder nu med begrebet Kultur
på recept i forhold til mennesker, der trænger til udvikling i deres liv og har
dårlig trivsel.
Træning af hjernen i form af aktiviteter, hvor fysiske øvelser i et mix af motorisk, sensorisk og logisk stimulering, er befordrende for koncentrationsevne, hukommelse og koordination og er oplagte samarbejdsprojekter mellem idræt og kultur.
At bevare sin nysgerrighed og lyst til at lære nyt gennem hele livet fremmer
livskvalitet og trivsel. At interessere sig for sin omverden, følge med tiden, til
stadighed forholde sig åben men kritisk til verden og være i mental bevægelse giver aktive og deltagende borgere.
Biblioteket tilbyder rammer og aktiviteter for livslang læring og personlig
udvikling. I en tid, hvor det er vanskeligt at navigere i et informationshav med
fake news og masser af information, er biblioteket det sted, hvor temaer som
digital dannelse, sikkerhed og valid information er centrale.
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Udvikle aktiviteter, der er inspireret af Hold hjernen frisk projekter rundt om
i landet
Udvide vores sangtilbud og lade os inspirere af Guidet Fællessang-konceptet
Arbejde med litteraturformidlingskoncepter i naturen
I et samarbejde med andre kommunale aktører tilbyde guidet fælleslæsning
for borgere i en udsat situation
I en uformel cafeform sætte aktuelle emner i fokus
Anvende podcast-formatet til at ”lukke værket op”
Til stadighed have fokus på at tilgængeliggøre bibliotekstilbuddet for læsesvage
Udvikle samarbejdet med Maker Space på Bülows kaserne om formidling af
nye teknologier

MENNINGSFULDE FÆLLESSKABER
Kunst og kultur kan forbinde adskilte verdener. Det kan vi se i litteraturen,
men også i såvel den virkelige verden som den digitale søger mennesker
sammen i fællesskaber. Der efterspørges plads og rum for forskellige fællesskaber, og her har Fredericia Bibliotek en udfordring af pladsmæssig karakter. Strikkeklubber, læseklubber, studiegrupper ønsker i stigende grad at
benytte biblioteket som et neutralt og centralt sted at mødes. Det kræver en
ændret prioritering af rummenes indretning og udnyttelse og en anderledes
rolle for bibliotekets medarbejdere.
Gennem arrangementsvirksomheden understøtter vi med stor succes ønsket om at være fælles om noget. Det være sig naturvidenskabelige foredrag,
rejseinspiration, debatskabende foredrag af samfundsmæssig eller eksistentiel karakter. Biblioteker er lavintensive mødesteder og er skabere af social
kapital og tillid blandt mennesker. Biblioteket er et demokratisk sted, der er
med til at binde os sammen som mennesker på tværs af forskelligheder. Vi
ønsker fortsat at stimulere samtalen mellem mennesker og sætte rammer
for en debatkultur i Fredericia.
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Starte konceptet ”Foreningernes lørdage”
Starte litterært fællesskab på de sociale medier
Udvikle tilbud om fællesskaber for ensomme i samarbejde med Pleje og Omsorg
Afholde samtalecafeer
Fastholde vores tilbud til nye borgere i kommunen
Udvikle på konceptet Expat Dinner, så deltagerkredsen udvides.
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