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EN NY STRATEGI
Vi sætter en ny retning for Odense Bibliotekerne.
En mere udviklingsorienteret retning, der matcher
tidens og omverdenens behov.
Det er den omkringliggende verden og virkelighed,
der er afgørende for, hvilken retning Odense Bibliotekerne vælger. Bibliotekernes brugere og deres
valgte repræsentanter, politikerne og andre partnere og interessenter, har således stor indflydelse
på bibliotekernes indhold, muligheder og prioriteringer. Odense Bibliotekerne udvikler sig i disse år
fra at arbejde med transaktion (materialeudlån og
logistik) til relation, forstået som værdifulde mødesteder for mennesker og redskab for folks egne
livsprojekter og udfoldelse.
Formålet med strategi 2016-2020 er at sikre klarhed
og den rette prioritering af de ressourcer, Odense
Bibliotekerne er tildelt. Men det handler også om
at skabe en fornyet fælles bevidsthed om bibliotekernes fremtidige indsats- og udviklingsområder,
og at sikre et endnu stærkere ledelsesmæssigt og
organisatorisk fokus.
Odense Bibliotekernes mission er tæt knyttet til organisationens værdier. Og visionen understøttes af
de livsfortællinger, der præsenteres i folderen her.
Fortællingerne har netop til formål at spejle et udsnit af de brugere, vores biblioteker favner. Det vil vi
agere ud fra.
Vi definerer her en række strategiske pejlemærker
med udgangspunkt i de fysiske rammer og de kultur- og videnressourcer vi råder over, den service vi
yder, og den by vi lever i.

Det skal sammen med bibliotekernes digitale strategi og den årlige virksomhedsplan, der godkendes
af By- og kulturudvalget, danne grundlag for bibliotekets aktiviteter. Desuden har vi indgået ny kontrakt med Kulturstyrelsen som centralbibliotek for
de fynske biblioteker i perioden.
Strategien omfatter alle afdelinger og funktioner
i Odense Bibliotekerne, men også de aktiviteter vi
gennemfører eller deltager i, uden for vore egne
fysiske biblioteker i samspil med partnere og interessenter. Strategien skal understøtte bibliotekets
bestræbelse på at bidrage til at skabe ny velfærd i
samskabelse med borgere og brugere – og frem for
alt skal det understøtte og udvikle folks egne livsprojekter.
Internt i Odense Kommune er bibliotekerne organisatorisk placeret i By- og Kulturforvaltningen – i
afdelingen Fritid og Biblioteker sammen med kommunens fritidsafdeling, eliteidræt og folkeoplysning. Tilsammen udgør vi et fundament for et aktivt
og oplyst liv for borgerne i Odense.
Vi har bestræbt os på at formulere strategien, så
den matcher både status, vision og omverdenens
krav, så den fremstår vedkommende og meningsfuld for brugere, samarbejdspartnere – og for alle
medarbejdere, der skal være med til at udfolde den.
Kent Skov Andreasen
Bibliotekschef
Odense Bibliotekerne
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Fortællinger

”Jeg har altid læst mange bøger og har tilbragt
timer på biblioteket.
Da jeg blev efterlønner, blev dagene pludselig lange og jeg savnede kollegerne at snakke med om
alt muligt. En dag jeg var på biblioteket, så jeg, at
de søgte folk til at deltage i en læsekreds. Det var
lige mig så jeg skyndte mig at blive tilmeldt.
Pludselig var jeg en del af et fællesskab og det ene
førte det andet med sig, så nu er jeg også aktiv i
bibliotekets filmklub og bibliotekets strikkecafé.
Jeg har fået mange nye venner og døgnet har
næsten for få timer nu.
Jeg vil gerne give lidt tilbage, af alt det jeg har fået,
så nu er jeg frivillig og hjælper til, når biblioteket
har arrangementer. ”
Kirsten, 66 år

”Skilsmisse, arbejdsløshed, druk - you name it ...
Det endte med, at jeg skred fra det hele, stak af fra
huslejen og blev hjemløs.
Jeg var flov over mit mislykkede liv og havde ingen kontakt til familien - de skulle ikke se mig sådan. Jeg var jo familiens Kloge Åge - gymnasium,
universitet - men lige pludselig havde jeg fået nok
af at være klog og kunne ikke overskue en skid og
droppede det hele.
Det var først, da jeg en iskold morgen fandt ind
på biblioteket, at jeg pludselig fik lyst til at fordybe
mig i litteraturen igen. Pontoppidan, Dostojevskij,
Thomas Mann - alle de store...
Uden biblioteket ved jeg ikke, hvor jeg var endt det gav mig et frirum, hvor ingen stillede spørgsmål eller krav. Og de store forfattere - de gav mig
luft under vingerne og mit liv tilbage.”
Martin, 37 år
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MISSION FOR ODENSE BIBLIOTEKERNE

Odense Bibliotekerne vil være Fyns mest besøgte
kultur- og informationsinstitution
Odense Bibliotekerne vil fremme oplysning, uddannelse
og kulturel aktivitet som defineret i biblioteksloven og altid
med udgangspunkt i borgernes behov
Odense Bibliotekerne ønsker at fastholde positionen
som en væsentlig og dynamisk organisation, der præger
udviklingen lokalt, regionalt og nationalt

MISSION
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Fortællinger

”Jeg går i skole hver dag til klokken tre. Jeg går i 9. klasse og vil gerne i gymnasiet. Jeg har altid mange lektier
for, men jeg har tre mindre søskende derhjemme, så
der er altid larm og det er umuligt at koncentrere sig.
Derfor mødes jeg tit med Zainab og Jasmin på biblioteket. Vi laver lektier og snakker og griner. Mine forældre passer godt på mig og der er mange ting, jeg ikke
får lov til. Men jeg må gerne komme på biblioteket.
Hvis der er en opgave, jeg ikke forstår, eller hvis jeg
skal bruge en novelle til min danske stil, så spørger jeg
bare dem, der arbejder på biblioteket. De kender mig
og vil altid gerne hjælpe.
Jeg drømmer om at arbejde på et bibliotek, så jeg kan
hjælpe andre, lige som jeg selv har fået hjælp på biblioteket. ”
Aisha, 15 år

”Alt det der med computere har aldrig interesseret
mig. Men jeg vil jo gerne have orden i tingene, ville
gerne se min forskudsopgørelse og selv kunne betale
mine regninger - og så kom jo alt det der med den
digital post og så var jeg jo nærmes tvunget til det.
Min datter og svigersøn skubbede på og gav mig
også en computer i julegave, men jeg anede jo ingenting om, hvordan den virkede. Min datter viste mig, at
de havde kurser på biblioteket, men i starten var jeg
nok lidt skeptisk. Kunne de overhovedet lære en gammel mand som mig noget nyt?
Jeg meldte mig til et kursus og det gik over al forventning, så jeg meldte mig til flere. Efterhånden er jeg
blevet bidt af det og bruger meget tid på computeren.
Når jeg har problemer, kommer jeg i bibliotekets IThjælp, eller jeg låner vejledninger med hjem og sidder
og roder med det selv. Sidst jeg var på biblioteket,
spurgte én af de ansatte, om jeg havde lyst til at hjælpe andre ældre med IT – så er man da nået langt. ”
Niels, 73 år
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VÆRDIER FOR ODENSE BIBLIOTEKERNE

Vi er serviceorienterede

Vi sætter service i højsædet og sørger for, at alle dem vi betjener, får en personlig og
god betjening på det rigtige tidspunkt. Vi rummer alle, og folk får altid en større oplevelse, end de forventer

Vi er udviklingsorienterede

Vi er åbne over for forandring. Vi ser positivt på nye muligheder og hilser andres idéer
og holdninger velkomne. Vi accepterer fejltagelser, fordi udvikling uden fejlforsøg er
umulig

Vi er professionelle og har en høj faglighed

Vi er fagligt professionelle, troværdige og ordentlige, når vi løser vore opgaver.
Vi møder dem, vi betjener, med ligeværdighed, respekt og som hele mennesker

Vi skaber en god arbejdsplads i fællesskab

Vi har hele tiden fokus på at skabe fælles tryghed og trivsel på arbejdspladsen og ved,
at alle der trives, skaber gode oplevelser for borgerne

VÆRDIER
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Fortællinger
”Man kunne da have forestillet sig nemmere løsninger. Det var nok sætningen, som først faldt mig ind,
da jeg blev gjort bekendt med de såkaldte krav om
digital selvbetjening.

”I næsten et halvt år var biblioteket mit andet hjem.
Jeg skrev speciale og fik ikke lavet noget, når jeg var
hjemme – kunne simpelthen ikke ta’ mig sammen.
En af mine venner foreslog, at jeg skulle bruge biblioteket som arbejdsplads og det var et super råd.
I starten syntes jeg, der var lidt mærkeligt at sidde og
arbejde et offentligt sted, men der gik ikke lang tid, før
jeg lærte bibliotekarerne at kende.
Det fede var, at selvom jeg ikke havde spørgsmål eller
skulle bruge deres hjælp, så kom flere af de ”faste” lige
forbi og spurgte, hvordan det gik – jeg følte virkelig, at
de var ægte interesserede i mig og mit projekt og så
mig. Ikke bare som studerende med behov for hjælp,
men også for det menneske, jeg er.
De holdt mig oppe i det halve år og det er også deres
fortjeneste, at jeg ikke endte i speciale-sumpen. ”
Sidsel, 26 år

Som tidligere revisor har jeg nu ellers oplevet en del
udfordringer i mit virke. Nå, men op på hesten igen
,som man siger, eller er det ”ind i computeren” nu om
dage? I hvert fald var gode råd dyre for en digital analfabet som mig, da jeg pludselig skulle gøre alting
maskinelt i forbindelse med afviklingen af mit firma.
Heldigvis viste det lokale folkebibliotek sig jo at være
alle skattekronerne værd. Bibliotekarerne Maria og
Stine har været mine uvurderlige hjælpere, når det
gælder min vandring ind i den digitale verden.
Efter at have haft to møder med dem, og efterfølgende blevet udstyret med en udførlig vejledning til min
e-boks, ja så har jeg nu formået at blive min egen chef
- også når det gælder brugen af min computer”.
Anton, 66 år.
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VISION FOR ODENSE BIBLIOTEKERNE

Det sted, du kommer
frivilligt for at udvikle
dine livsprojekter

VISION
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BIBLIOTEK

Vi skal konstant professionalisere og udvikle servicetilbuddene i forhold til borgerne.

Det er vores ambition at:

Møde brugerne i øjenhøjde og levere bedst mulig kvalitet
Medvirke til at udvikle Odense Kommunes ansigt udadtil, så kommunen fremstår tilgængelig, professionel
og positiv
Udvikle og begavet anvende brugerinvolverings- og
feedback metoder med faste intervaller

Strategi 2016-2020

DET FYSISKE BIBLIOTEKSRUM

Vi skal videreudvikle det fysiske biblioteksrum og
indretningen som et sted med plads til udfoldelse
for interessefællesskaber og for den enkelte.

Det er vores ambition at:

Give borgeren mulighed for at være (sam)skabende i
biblioteksrummet
Skabe infrastruktur, som hjælper borgerne med at
iscenesætte deres egne livsprojekter
Udvikle vores biblioteksrum som mødested
Udvikle det fysiske rum bl.a. ved brugerinvolvering, så
dette også kan benyttes uden for betjent åbningstid

STRATEGISKE PEJLEMÆRKER
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DIGITALISERING

Vi vil bidrage til, at fællesskaber kan styrkes og udvikles ved facilitering og partnerskaber inden for kultur,
oplevelser og viden.

Vi medvirker til og er en synlig og aktiv medspiller i at
skabe det digitale samfund og den digitale medborger.

Det er vores ambition at:

Det er vores ambition at:

Udvikle vores facilitering af frivillige og at skabe frivillighedsfællesskaber, mødetilbud, netværksudvikling,
mm.
Tage initiativ og skabe samarbejde med Fyns ehvervsstøtteenheder for sammen at udvikle på koncepter
omkring fx iværksætteri, i forhold til det lokale og
regionale erhvervsliv
Fremme brugerinddragelse, samproduktion og brugerdrevne koncepter

Skabe adgang til læring og indsigt, som kan gøre den
enkelte borger kompetent på digitale platforme
Udvikle bibliotekernes egne digitale tilbud og at stille
relevante digitale tjenester til rådighed
Understøtte den nationale digitale strategi på biblioteksområdet
Understøtte borgernes færd i den digitale verden

STRATEGISKE PEJLEMÆRKER
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LIVSOPLYSNING

Vi vil videreudvikle vores formidlingsformer på bibliotekerne, så formidlingsformerne understøtter den enkelte borger i at få beriget sit livsprojekt og sit
ønske om at blive oplyst. Vi ser opgaven i relation til rollen som den bredeste
kulturelle og informations-/vidensinstitution i Odense Kommune.

Det er vores ambition at:

Levere relationer mellem mennesker – både personale, partnere og brugere
Flytte fokus fra materialesamling til formidling med udgangspunkt i
brugernes behov
Omdefinere vores rolle som formidlere af fysiske materialer til at være
formidlere af indhold til brugernes livsprojekter
Skabe og levere innovative kulturtilbud, fra niche til mainstream, der skaber
inspiration, adgang til information og viden

STRATEGISKE PEJLEMÆRKER
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KOMPETENCE- OG
ORGANISATIONSUDVIKLING

BYRUMMET

Vi ønsker at være en synlig og aktiv del af byrummet i
Odense.

Vi vil konstant sikre, at vores kompetencer, kvalifikationer og organisationsstruktur er gearet til at kunne
imødekomme et højt kvalitetsniveau, i alt hvad vi gør.

Det er vores ambition at:

Det er vores ambition at:

Definere nye bibliotekstyper og bibliotekskoncepter
med relevante åbningstider
Udvikle nye kendskabs-, synligheds- og tilgængelighedsformer
Udvikle projektorienterede, fleksible bibliotekstilbud,
som kommer ud lokalt sammen med partnere og
brugere

Stræbe efter en balance og bredde i alderssammensætning, uddannelsesbaggrund, køn, etnicitet, mv.,
der afspejler det omgivende samfund
Tilpasse og udvikle organisationen samt ledelsesmodellen løbende for at matche borgerens behov og sikre
et relevant kompetenceniveau
Sikre, at personalet fastholder en høj grad af uddannelsesmotivation via god ledelse, der er i overensstemmelse med ledelsesgrundlaget i kommunen

STRATEGISKE PEJLEMÆRKER
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FRITID OG BIBLIOTEKER
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Odense Bibliotekerne er en del af afdelingen Fritid og Biblioteker. Afdelingen har
en fælles mission og vision.
Fritid og Biblioteker er placeret som en del af By- og Kulturforvaltningen, der har
formuleret den overordnede kerneopgave.

MISSION
Fritid og Biblioteker skaber og udvikler rammer og
muligheder for det gode liv gennem adgang til viden,
læring, oplevelser og aktiviteter
VISION
I samspil med borgerne vil Fritid og Biblioteker
arbejde for, at alle har mulighed for at leve et aktivt
og samfundsengageret liv.
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BY- OG KULTURFORVALTNINGENS KERNEOPGAVE
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