Kulturstrategi - perspektiver fra Lillesand folkebibliotek

Enhet for kultur arbeider for tiden med å lage en kulturstrategi for Lillesand
kommune. I den forbindelse ser vi på utfordringer knyttet til de enkelte sektorer. I
første bolk presenteres Lillesand by- og sjøfartsmuseum, biblioteket og kinoen. Til
høsten vil vi ta for oss aktivitetsarenaer, frivillighet og tilbud for barn og unge. Hver
bolk vil følges opp med et åpent møte hvor alle kan komme med innspill. Første
offentlige møte er planlagt til like etter påske. For å gi mulighet til å bli bedre kjent
med problemstillingene, vil hver sektor bli presentert i avisen fortløpende.
Lillesand folkebibliotek er for alle innbyggere i Lillesand. Det er lovpålagt for
kommunene å ha et folkebibliotek, og vårt formål er å fremme opplysning,
utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille
bøker og andre medier gratis til disposisjon. Biblioteket skal være en uavhengig
møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
I Lillesand er det ett folkebibliotek, og skolene har dessuten deres egne
skolebibliotek som elevene benytter.
Formålsparagrafen samt mål i den nasjonale bibliotekstrategien, regionplan Agder
og kommuneplanen er viktige peilemerker for biblioteket. Nå skal disse
konkretiseres i en kulturstrategi.
I kulturindeksen har vi sett på nøkkeltall fra 2019 som viser Lillesands rangering i
forhold til andre kommuner. Bibliotektilbudet plasserer seg samlet sett på en 179.
plass i Norge. Besøkstall og utlånstall ligger lavere enn i kommuner vi kan
sammenligne oss med. Antallet av aktive lånere ligger på middel. Når vi ser på
driftsutgifter per innbygger til folkebiblioteket ligger vi lavest blant de utvalgte
kommunene.
En kulturstrategi som peker ut hvilke mål vi skal jobbe imot vil være et godt verktøy
for å forbedre vår plassering i kulturindeksen og gi lillesanderne det best mulige
bibliotektilbud.
Som biblioteksjef vurderer jeg at det er et viktig mål for oss å kunne romme mange
ulike krav og behov i lokalene våre. Vi har et av landets best beliggende
folkebiblioteker og ganske sikkert landets vakreste aviskrok.

Men vi trenger bedre plass til aktiviteter som styrker vår funksjon som møteplass og
debattarena. Vi savner et rom til arrangementer som ikke krever at vi ommøblerer i
utlånet og blokkerer for tilgang til hyllene. Vi savner et møterom som ikke skal dele

kvadratmeter med lesesalen. Vi savner god plass til barn og unge som ikke alltid har
det best med å sitte stille på en stol. Vi ser for oss at ny innredning eller nye
kvadratmeter kan gi oss nye muligheter og invitere inn nye brukergrupper.
Besøkstall og utlånstall i kulturindeksen viser, at det finns potensielle
bibliotekbrukere som enten ikke kjenner til biblioteks tilbud eller ikke finner det
som de ønsker hos oss. Det er en stor utfordring å få mediebudsjettet til å rekke til
både fysiske bøker og de digitale e-bøker og e-lydbøker. Digitale medier er en
vesentlig del av markedet for utgivelser, og de tilbys i en klippekortmodell som er
dyr for bibliotekene. En lisens til en e-lydbok koster typisk 400 kr. og rekker kun til
6 personer. Men for mange mennesker er det eneste mulighet for tilgang til
kunnskap og leseopplevelser, og derfor må vi prioritere dem. Risikoen er at det
samlede mediebudsjettet uthules år for år.
Biblioteket må ha ressurser til å kunne sikre en aktuell og innbydende samling som
er relevant for flere brukere. Vi må også ha ressurser til å kunne sikre tilstrekkelig
og kompetent personale. Og i tillegg må vi sørge for god markedsføring for å spre
budskapet om tilbudene våre ut til flere.
Mange av oppgavene i biblioteket er innlysende og en direkte følge av
folkebibliotekloven, ikke minst når det gjelder å fremme leselyst.
Regionplan Agder har bl.a. som mål å «legge til rette for økt leseglede og
leseengasjement for barn og unge». Det er selvsagt et mål som vi ønsker å bidra til
oppfyllelsen av. Også regionplanens mål om å «motvirke digitalt utenforskap» kan
biblioteket bidra til, bl.a. via veiledningstilbudet Datahjelpen Lillesand.
Men hva er ellers viktig for Lillesand folkebibliotek på veien videre? Vi ønsker å få
mere kunnskap om hva innbyggerne i Lillesand opplever som verdifullt i
folkebiblioteket. Det vil kunne hjelpe oss til å sette oss de helt riktige mål i
strategien. Derfor vil vi i den kommende tid gjennomføre ulike brukerundersøkelser.
Det vil både bli som intervju og som spørreskjemaer, digitalt og på papir.

