interaktiv hovedmeny

hele menyen er klikkbar • velg emne eller trykk på neste
side

Bakgrunn
Sammendrag
SWOT-analysen
styrker
svakheter
muligheter
trusler
Overordnet mål/visjon
hvor er vi? Hvor skal vi?
Hovedmål 1
Hovedmål 2
Hovedmål 3
Hovedmål 4
Bildegalleri

TILBAKE TIl
FORSIDE
trykk "ESC" for å
lukke dokumentet

Bakgrunn

Kulturstyret vedtok prosjektdirektiv for bibliotekplan for Kristiansand
folkebibliotek 2.2.2011. Kristiansand kommune har ikke hatt noen
bibliotekplan tidligere. Planen skal revideres hvert fjerde år.
Sett på bakgrunn av de krav til endringer som biblioteket blir stilt overfor i
de nærmeste årene, var tiden moden for å lage en strategisk bibliotekplan.
Utfordringene biblioteket og samfunnet møter, er blant annet:
• overgangen fra, og symbiosen mellom, papirbøker og e-bøker
• befolkningens stigende utdanningsnivå
• arbeidslivets økende krav om gode leseferdigheter, IKT-ferdigheter
og krav om høy utdannelse
• det flerkulturelle samfunnets behov for gode språkferdigheter,
gode kommunikasjonsformer og god kunnskap om ulike kulturer
• elektronisk informasjon og kommunikasjon i stadig nye former
• behovet for gode møteplasser på tvers av skillelinjer
• demografiske endringer og samhandlingsreformen
• samfunnets behov for en arena for på den ene siden kontemplasjon
og refleksjon, på den andre siden samhandling knyttet opp mot fritid,
yrkesliv og utdanning

«Kristiansand folkebibliotek
er Agders best besøkte
kulturinstitusjon.»
forrige

Bakgrunnen for bibliotekplanen er også at ungdomsutvalget i Kristiansand
ønsket at biblioteket skulle utrede sitt tilbud til ungdom med fokus på å
skape en trygg og stimulerende møteplass for ungdom, noe som ble
omhandlet i melding om kultur og næring vedtatt i 2009.
Møteplassfunksjonen for ungdom inngår som et naturlig element i
bibliotekplanen. Bibliotekplanen må sees i sammenheng med ny
kulturpolitisk strategi som vedtas på nyåret 2013.

Fysiske besøk
Søk, reservering, fornying via nettet
Samlet utlån

HOVEDMENY

neste

2010
522 879
336 762
499 254

1

2011
554 884
348 267
502 493

2012
509 219
370 144
508 932

sammendrag
Grunnlagt i

1909

Kristiansand folkebibliotek har denne visjonen:
Vi skal skape inntrykk!
Slagordet til organisasjonen er:

Livets mange sider.
En overordnet føring i tråd med visjonen og slagordet er at planen
skal ha fokus på hva som skal til for å være et bibliotek for framtida.
Planen har fire hovedmål:
Hovedmål 1: Videreutvikle det digitale biblioteket – både innholdet og tjenestene
Hovedmål 2: Videreutvikle biblioteket som arena for arrangementer og aktiviteter
Hovedmål 3: Flere skal kjenne til Kristiansand folkebiblioteks tjenester
Hovedmål 4: Videreutvikle de tradisjonelle bibliotektjenestene
Til hvert hovedmål er det utarbeidet delmål og tiltak.
Hovedmålene er laget på bakgrunn av dialogmøter, samt møter for styringsgruppe
og referansegruppe, og med kulturdirektør.

forrige
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SWOT-analyse

Som en viktig del av bibliotekplanen har biblioteket hatt dialogmøter
med eldrerådet, ungdomsutvalget, rådet for funksjonshemmede,
arbeidsutvalget til folkehelseforum, en gruppe biblioteksbrukere med
innvandrerbakgrunn og kulturstyret.
På bakgrunn av disse møtene ble det laget en oppsummerende SWOT-analyse.
En SWOT-analyse skal vise organisasjonens styrke (Strenght), svakhet (Weakness),
muligheter (Options) og trusler (Threats).
SWOT-analysen har blitt supplert og kommentert av kulturdirektøren,
styringsgruppen for bibliotekplanen og av referansegruppen til bibliotekplanen,
som besto av representanter fra fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder
samt representant fra biblioteket til Universitetet i Agder.

«Kristiansand folkebibliotek tilbyr
lesestimulering for grunnskolene i kommunen,
fra 2. - 10. klassetrinn.»
forrige
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styrker

Mange dyktige ansatte
Mange trofaste brukere

Lokalhistoriesamlingen – unik
Engelsk boksamling – unik
Tegneseriesamling – unik

Godt samarbeid med skoler og barnehager og Den kulturelle skolesekken

Egen miljøarbeider for barn og ungdom

Biblioteket brukes mye av elever/studenter

Ukentlige bokomtaler i Kristiansand Avis

God kvalitet på arbeid som blir gjort

Aktivt arbeid med Sørlandets litteraturpris

God kundebehandling

Synlig i biblioteklandskapet internasjonalt gjennom deltakelse i IFLA,
nasjonalt gjennom verv i Norsk Bibliotekforening
og Bibliotekarforbundet

Gode erfaringer med prosjektarbeid
Storbyprosjektet - integreringsarbeidet
Sentral beliggenhet
Innbydende filialer
Godt arbeidsmiljø jf. siste undersøkelse
Oppsøkende bibliotektjeneste

styrker

muligheter

svakheter

trusler

Søndagsåpent
forrige
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svakheter

Ikke gode nok digitale ferdigheter (hos alle ansatte)

Liste med 21 punkter som må rettes opp ved ombygging
(rådet for funksjonshemmede)

Dårlig vedlikeholdt hovedbibliotek, som også trenger oppussing
og bedre skilting

Mangler bibliotek øst for Varoddbroa

Ikke godt nok synlig

Hovedbiblioteket : Ikke åpent etter kl. 19 mandag – torsdag.
Vågsbygd: Kun oppe til 19 to kvelder i uka, sommerstengt 3 uker

Trenger bredere spekter utdannelsesbakgrunn og erfaringsbakgrunn
+ flere med høyere utdanning på både bachelor- og masternivå
Nedskjæringsprosess i kommunen
For tidkrevende anskaffelsesrutiner – medier
Savner flere arrangementer for voksne, og flere arrangementer
med lokalhistoriske temaer (eldrerådet)
Mangler arrangementsrom
For få aktiviteter for ungdom (ungdomsutvalget)
For få grupperom på hovedbiblioteket (innvandrergruppe)

styrker

muligheter

svakheter

trusler

forrige
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muligheter

Utdanningssamfunnet

Få oppgradert hovedbiblioteket med flere grupperom, arrangementsrom,
bedre tilgjengelighet og mer attraktive lokaler (tegningene er klare)

Livslang læring
Nye digitale muligheter

Ny mer hensiktsmessig organisasjonsinndeling tilpasset selvbetjente
biblioteksløsninger

Biblioteket som litteraturhus

Få kafé inn på selve hovedbiblioteket

Nye formidlingsmuligheter, flere arrangementer og aktiviteter

Videreutvikle oppsøkende bibliotektjeneste i samarbeid med frivillige
og helse- og sosialsektoren (eldrerådet)

Biblioteket som formidler av lokalhistorien
Få på plass et brukerråd med ungdom (ungdomsutvalget)
Biblioteket som integreringsarena
Bygge videre på gode samarbeidsrelasjoner – Christianssand Kunstforening,
UiA-biblioteket, helse- og sosial, barnehager og skole, Kongsgård skolesenter,
frivillige, parkvesenet, KE-torvkoordinatoren, restaurant Glipp m.fl.
Inngå i flere samarbeidsrelasjoner for eksempel Kvadraturforeningen

styrker

muligheter

svakheter

trusler
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trusler

Folk er selvforsynt

Vi ønsker å favne så bredt at vi ikke får satset på noe spesielt,
i en økonomisk krevende situasjon

Tidsklemma
Ikke godt nok forankret administrativt og politisk
De ressurssterke brukerne melder seg ut eller glemmer oss,
mens de ressurssvake blir igjen – dvs. blir ikke møteplass for alle

Framtida er uviss

Den menneskelige kontakten må ikke forsvinne i alt som begynner
på e- (eldrerådet)
Faller av lasset, fordi vi ikke er omstillingsdyktige nok
Bedriftskultur – vi trenger å bli enda bedre på samhandling og
arbeidsfordeling – vi trenger at flere får og tar ansvar, og at flere jobber
med utvikling av biblioteket
Blir oss selv nok som det ene store folkebiblioteket
i Agder – «monopolsyken»
E-boka og internett overtar markedet
styrker

muligheter

svakheter

trusler

forrige
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overordnet mål/visjon

Visjon: Vi skal skape inntrykk!
Slagord:

I 2003 deltok hele personalet i en prosess der bibliotekets verdigrunnlag,
våre løfter, vår visjon og vårt slagord ble utarbeidet. Idégrunnlaget ble
sammenfattet i bibliotekets Verdihåndbok.
Dette dokumentet står seg godt i dag også, men bør revideres.
Den overordnede visjonen og slagordet er det ingen grunn til å gå vekk fra.
I det strategiske bibliotekplanarbeidet har vi hatt et særskilt fokus på
å skape et bibliotek for framtida.
Når det gjelder bibliotekets målgruppe, er den nettopp kjennetegnet ved
å være så brei og sammensatt som slagordet vårt synliggjør.
Det dreier seg om livets mange sider for samtlige aldersgrupper –
i ulike livsfaser og livssituasjoner, med ulik kulturbakgrunn.

forrige
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hvor er vi? Hvor skal vi?

Hvor er vi? Status når det gjelder visjonen, slagordet
og SWOT-analysen:

Hvor skal vi? Hovedmål, delmål og tiltak sett på
bakgrunn av visjon og SWOT-analysen:

Kristiansand folkebibliotek er den mest besøkte kulturinstitusjonen
på Sørlandet. Organisasjonen må ikke desto mindre jobbe iherdig for
å tilfredsstille framtidige bibliotekbrukere, og biblioteket må bli bedre
på å synliggjøre sine tjenester.

Ser man samtlige muligheter og trusler under ett, er det tre hovedområder
som skiller seg ut som viktige å gripe fatt i, her presentert som de tre første
hovedmålene:

Bibliotekets tre løfter:
		
Sørlandets beste utvalg
		
Dyktige og hjelpsomme medarbeidere
		
Attraktive og tilgjengelige møteplasser

forrige
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hovedmål

1

Videreutvikle det digitale biblioteket –
både innholdet og tjenestene

Delmål 3: Kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i
tråd med revidert kompetansestrategi
Tiltak 1: Kursing for alle på biblioteket i grunnleggende IKT-kompetanse. Dette
omfatter bruk av biblioteksystem, kjennskap til nasjonale og regionale tjenester,
bibliotekets digitale abonnementstjenester, e-bokløsninger og nettbrett-tjenester,
dataverkstedets tilbud, sosiale medier, brukeropplæring på elementært nivå.
Tiltak 2: Ytterligere spesialisering for aktuelle personer innen dataspill for
alle aldersgrupper, framtidige digitale tjenester, hjemmesider, sosiale medier,
innkjøp, anbud og forhandlinger, drift av biblioteksystem og brukeropplæring
på mer spesialisert nivå.
Tiltak 3: Utviklingsarbeid på bibliotekområdet for nøkkelpersonell –
deltakelse i aktuelle nettverk, kursing og opplæring. Sikring av tilgang til
gode digitale tjenester vil stå sentralt i utviklingsarbeidet.

Begrunnelse: Framtida er digital.
Delmål 1: Større grad av selvbetjening
Tiltak 1: Innkjøp av nye utlånsautomater som håndterer både
innlevering og utlån. Gjennomføre nødvendige organisasjonsendringer,
endringer i arbeidsprosesser og ominnredninger knyttet opp mot
de nye utlånsautomatene.
Tiltak 2: Videreutvikle hjemmesidene slik at de på en best mulig måte gir
tilgang til, informerer om og gir veiledning i bruk av selvbetjente løsninger.
Delmål 2: Avklare valg av biblioteksystem i 2014
Begrunnelse: Det gamle biblioteksystemet Aleph går ut av produksjon
og må erstattes.
Tiltak 1: Avklare mulighetene for felles anbudskonkurranse Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger og Kristiansand.
Tiltak 2: Avklare mulighetene for fortsatt fellesløsning med grunnskolen
i Kristiansand. I dag er både grunnskolen og folkebiblioteket godt fornøyd
med felles biblioteksystem.
Tiltak 3: Utarbeide kravspesifikasjon for et mer brukervennlig biblioteksystem
og gjennomføre anbudskonkurranse.

forrige

HOVEDMENY

neste

10

hovedmål

2

Videreutvikle biblioteket som arena for arrangementer
og aktiviteter
Begrunnelse: Brukerne har et sterkt ønske om en slik utvikling. Denne
utviklingstrenden er langvarig, og et område der Kristiansand folkebibliotek
er i ferd med å høste gode erfaringer. Denne utviklingstrenden blir også
støttet opp om på statlig og regionalt nivå.

Delmål 3: Kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling
Tiltak 1: Gjennomgang av arbeidsfordeling og rutiner knyttet opp mot
arrangementer/aktiviteter/markedsføring.
Tiltak 2: Kursing av personer med ansvar for arrangementer/aktiviteter
i litteraturformidling, arrangementsarbeid, nettverksbygging.
Tiltak 3: Ha klart et arrangement/aktivitetsprogram et halvt år i forveien.

Delmål 1: Øke antall formidlingsprosjekter
Tiltak 1: Øke arrangementspotten via budsjettallokering.
Tiltak 2: Øke antall søknader om midler til formidlingsaktiviteter (og på den
måten også øke antall innvilgede søknader).
Tiltak 3: Etablere og prøve ut samarbeid med flere frivillige organisasjoner,
kultur- og næringsliv og universitetsmiljøet både med tanke på
arrangementer og aktiviteter. Ungdomsutvalget og eldrerådet etterlyste
spesielt slikt samarbeid, men det vil også være aktuelt for andre målgrupper.
Delmål 2: Tiltalende lokaler med god bygningsmessig standard
ved gradvis gjennomføring av ombygningsplaner
Tiltak 1: Oppgradering av 1. etg. på hovedbiblioteket.
Tiltak 2: Oppgradering av 2. og 3. etg. på hovedbiblioteket.
Tiltak 3: Oppgradering med sikte på best mulig felles utnyttelse av lokaler –
Kunsthallen, kafé Glipp.

forrige
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hovedmål

3

Flere skal kjenne til Kristiansand folkebiblioteks tjenester
Begrunnelse: Et bibliotek som er godt kjent, får mange brukere.
Det blir utnyttet maksimalt av lokalsamfunnet, noe som fører
til økt livskvalitet og økt kunnskapsnivå.

Det fjerde hovedmålet fanger opp mye av det gode arbeidet som gjøres ved
Kristiansand folkebibliotek i dag, og er på mange måter der biblioteket står
best rustet. Dette området fanger opp mye av selve kjernen i virksomheten.

Delmål 1: Bedre kundebehandling
Tiltak 1: Gjennomføre personalseminar med fokus på hvordan vi som jobber
på biblioteket markedsfører våre tjenester.
Tiltak 2: Delta i hospiteringsordning i Vest-Agder og på UiA-biblioteket for
å lære og bli inspirert av andre.
Tiltak 3: Ha et spesielt fokus på kundebehandlingen i medarbeidersamtalene
hele perioden, og lage tiltak for den enkelte kundebehandler på dette
området. (Hva kan jeg gjøre for å bli en bedre kundebehandler?)
Delmål 2: Bedre synlighet overfor ikke-brukere
Tiltak 1: Utrede og øke kjennskapen i organisasjonen til gratis
markedsføringsmuligheter.
Tiltak 2: Gå i dialog med lokale aviser/radio/TV for å finne ut om det er
områder der vi kan ha felles interesser.
Tiltak 3: Få på plass ny mer interaktiv hjemmesideløsning og videreutvikle
presentasjon og kommunikasjon via sosiale medier.

forrige
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4

Videreutvikle de tradisjonelle bibliotektjenestene
Begrunnelse: De tradisjonelle bibliotektjenestene omfatter:
- veiledningen av den enkelte biblioteksbruker
- presentasjonen i lokalene og på nettet av bibliotekets mange skatter
- oppbyggingen av den fysiske og digitale samlingen
Det er ingenting som tyder på et totalt paradigmeskifte, der papirbasert samling
forsvinner brått og erstattes fullstendig av digitale tjenester, selv om bruken av ulike
typer medier er i endring. I et stadig mer komplekst og sammensatt informasjonssamfunn, der ulike informasjonskanaler lever side om side, øker kravene til den
enkeltes kunnskap om kildekritikk og informasjonskompetanse. Her har biblioteket
en viktig funksjon.
Delmål 1: God veiledning for alle brukergrupper
Tiltak 1: Formidlingskurs til samtlige ansatte i veiledning, med fokus på balanse
mellom å gi objektiv informasjon, å ha respekt for brukeren og å våge å være
personlig og by på seg selv.
Tiltak 2: Kursing i bruk av fysiske og digitale kilder, inklusiv bruk av nettbrett
for samtlige ansatte.
Tiltak 3: Kurs i hvordan biblioteket kan bidra til et godt flerkulturelt samfunn.

Delmål 3: God presentasjon av fysiske og digitale samlinger
Dette delmålet forutsetter at delmål 2 under hovedmål 2 gjennomføres:
Tiltalende lokaler med god bygningsmessig standard ved gradvis gjennomføring
av ombygningsplaner.
Tiltak 1: Alle ansatte formidler både på nett og i de fysiske lokalene bøker, filmer og
annet materiale, samt utarbeider og presenterer litteraturlister. Formidling av forfattere,
filmskapere, kunstnere og begivenheter med lokal tilknytting skal ha et særskilt fokus.
Tiltak 2: Kursing for alle ansatte i presentasjon på nett og i å lage fysiske utstillinger.
Som en naturlig oppfølging av bibliotekplanen skal:
- samarbeidsavtalen mellom Kristiansand folkebibliotek og Oppvekstsektoren i
Kristiansand kommune revideres.
- det utarbeides en samarbeidsavtale med Kristiansand Kunsthall med sikte på
optimal utnyttelse av lokalene for begge parter.
- det planmessige samarbeidet med Universitetsbiblioteket videreutvikles.

Delmål 2: Gode fysiske og digitale samlinger
Tiltak 1: Ta i bruk norsk e-bokløsning for folkebibliotekene så snart som mulig.
Tiltak 2: Gjennomføre kurs for brukere i våre digitale tjenester.
(Status 2012: Press Display, A-tekst og Naxos.)
Tiltak 3: God samlingsutvikling med spesielt fokus på våre spesialsamlinger:
lokalsamlingen (lokalhistorisk samling inklusiv slektshistoriesamling),
den engelske skjønnlitterære samlingen og tegneseriesamlingen.
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bildegalleri
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bildegalleri
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bildegalleri (filialer)

Vågsbygd bibliotek
Flekkerøy bibliotek

«Biblioteket har et tilbud til alle kommunens innbyggere,
også dem som av helsemessige årsaker ikke kan oppsøke biblioteket selv.
Boken kommer-tjenesten er gratis, og tilbudet gjelder for
hjemmeboende eldre, langvarige syke, funksjonshemmede, og institusjonsbeboere
som ikke selv kan komme til biblioteket.»

Hellemyr bibliotek
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Kristiansand folkebibliotek
Hovedbiblioteket: Rådhusgt. 11, 4611 Kristiansand
Vågsbygd bibliotek: Kirsten Flagstadsv. 30, 4621 Kristiansand
Hellemyr bibliotek: Hellemyrtoppen 3, 4628 Kristiansand
Flekkerøy bibliotek: Flekkerøy skole, 4625 Kristiansand
Tlf: 38 12 49 10
www.kristiansand.folkebibl.no
http://www.facebook.com/krsbib

Blogg - Bøker, tegneserier, filmer og spill for barn og ungdom:
http://www.kristiansand.folkebibl.no/blogg/barn-og-ungdom

Blogg - Bøker, filmer og spill for voksne:
http://www.kristiansand.folkebibl.no/blogg/voksen
HOVEDMENY

