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Forslag til ny biblioteksplan - Høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Biblioteksplanen handler om aktiviteter frem for struktur. Der står ikke
noget om den helt specielle struktur, der findes i Københavns Biblioteker. De lokale biblioteker indgår i de geografisk opdelte kulturenheder
hver med sin lokale ledelse, og med Hovedbiblioteket som ledende enhed. Vi efterlyser, at det bliver synligt, hvordan bibliotekstilbuddet altså aktiviteterne – sikres ligeligt udført i hele byen.
Der er beskrevet fire fokusområder:
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1. Fokusområdet Det fysiske bibliotek
Planen foreslår profilbiblioteker, som henvender sig specielt til grupper
af borgere, rummer en særlig gruppe materialer, og som samarbejder
med et kulturhus. Bydækkende profilbiblioteker kan indgås i et samarbejde mellem mindst fire biblioteker. I Sydhavnen hilser vi modellen
med et samarbejde mellem biblioteker velkommen. Vi kender allerede
læseklubber i samvirke med personale, men vi ser også gerne at der
iværksættes brugerdrevne aktiviteter.
Planen kommer ind på krav til nybyggeri og samarbejder mellem folkeog skolebiblioteker, de såkaldte Kultur- og læringscentre, og på samarbejde mellem forvaltninger med henblik på samlokalisering. Vi tilslutter
os dette, men peger på, at der ikke er nævnt konkrete nye biblioteker i
de nye boligområder Teglholmen og Sluseholmen i Sydhavnen med
deres massive befolkningstilvækst. Vi vil gerne påpege, at der er en oplagt mulighed for at realisere en afdeling af biblioteket i Pladehallen på
Frederiks Brygge i samarbejde med Børnekulturstedet og andre kulturaktører.
Det vil være velkomment i Sydhavnen, hvis der som det nævnes, kan
komme betjening på aftener og i weekenden, men det vil udfordre politikken om ubetjent åbningstid.
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2. Fokusområdet Det digitale bibliotek
Brugen af digitale lån er stadig under udvikling, og brugerne kan nu
tilgå de digitale tilbud hjemmefra med computer og telefon. Biblioteksplanen lægger op til, at disse muligheder skal blive mere brugervenlige
og synlige for brugerne. Da dette tidligere er beskrevet som en vej til
nedskæringer på den betjente åbningstid, vil vi gerne efterlyse dybtgående undersøgelser af, hvordan den øgede digitalisering har påvirket
brugernes adfærd, især de svage brugergrupper som børn, skolesvage
og etniske minoriteter.
3. Fokusområdet Litteratur og læsning
Vi tilslutter os, at de fysiske bøger skal formidles mere aktivt. Læseklubber med en aktiv formidling og mulighed for et aktivt fællesskab er en
god idé især til ældre borgere.
4. Fokusområdet Børn og unge
Vi anser det også for vigtigt, at børns sproglige og litterære udvikling
fremmes ved aktiviteter i bibliotekets betjente åbningstid. Vi er meget
glade for at Sydhavnens børnebibliotek nu har fået et løft, og at der er
etableret adgang til Kulturhuset. Vi ser frem til, at det bliver fulgt op af
læsefestivaler og aktiv formidling ved besøg i daginstitutioner og skoler,
som planen lægger op til. I vores område er det også vigtigt at biblioteket spiller en vigtig rolle i forbindelse med integration af de etniske minoritetsbørn.
Ressourcer
Der er ganske mange aktiviteter, som skal udvikles, og vi er spændte på
at se den handlingsplan, som Biblioteksplanen vil blive fulgt op af, hvori
der opstilles en række succeskriterier. Kgs. Enghave Lokaludvalg vil
følge udførelsen med stor interesse, ikke mindst om det vil lykkes at få
nye ressourcer tilført.
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