STRATEGI

Visionen
Slagelse Bibliotekerne vil understøtte Slagelse Kommunes visioner om at skabe:

»» vækst
»» oplevelser
»» mere uddannelse

Indsatsområder
Samlet set skal Slagelse Bibliotekerne være et sted, hvor du møder viden og kultur
formidlet gennem personalet, vores udstillinger eller vores arrangementer og som alt
sammen gør borgerne mere oplyste, bedre rustet til hverdagen eller følelsen af at høre til.
Det er blevet til følgende indsatsområder:

Borgerne skal have bedre læsekompetencer
Slagelse Bibliotekerne skal bidrage til at højne uddannelsesniveauet i Slagelse
Kommune gennem formidling, aktiviteter og arrangementer, som styrker læse- og
informationskompetencerne hos børn i alle aldre.

Borgerne skal kunne begå sig i samfundet
Slagelse Bibliotekerne skal bidrage til, at borgerne i Slagelse Kommune forstår og kan
begå sig i samfundet. Dette gør vi gennem aktiviteter og arrangementer som tager
udgangspunkt i samfundsrelevante og borgernære emner som har indvirkning på
borgernes hverdag og individuelle liv.

Borgerne skal være mere engagerede
Slagelse Bibliotekerne vil motivere Slagelse Kommunes borgere til i højere grad være
engagerede i forhold til deres eget liv. Dette vil vi gøre ved at lave aktiviteter og
arrangementer som enten gør borgerne aktive, får dem i interessefællesskaber eller
bidrager til et fællesskab.

Præmisser
I vores arbejde er der en række præmisser som skal indarbejdes
for at sikre at vi rammer det præcise DNA for Slagelse Bibliotekerne.

Oplevelse

Aktualitet

Brugerne skal opleve at de bliver præsenteret for
mere end forventet og at de aktivt bliver inspireret i nye retninger.

Biblioteket skal optræde med et lokalt, national og
globalt syn på aktuelle tendenser, der skal inspirere
og udfordre brugerne.

Værtskab

Litteratur

Vi skal give brugerne aktiv formidling der får dem
til at føle sig velkommen. Vi skal altid hjælpe borgeren et skridt videre i deres behov og vi skal så
vidt muligt give dem noget ekstra med hjem.

Litteraturen skal i alle aspekter være synlig i rummet. Det betyder, at litteraturen til en hver tid skal
underbygge og forstærke vores budskaber i formidling, aktiviteter og arrangementer – også digitalt

Uformel læring

Samskabelse

Vi skal så vidt muligt understøtte uformel læring
og oplevelser på alle platforme - og sætte viden i
spil i alt hvad vi laver.

Borgerne skal opleve at mulighederne gribes og at
vi understøtter partnerskaber, interesseskaber,
deltagelseskultur og samarbejder i bred forstand.

