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Valby Lokaludvalgs høringssvar vedr.
Biblioteksplan
.
Dette høringssvar indsendes med forbehold for Valby
Lokaludvalgs godkendelse af høringssvaret på møde d. 10.
september, da høringen blev udsendt efter både Kultur- og
Fritidsudvalgsmødet og lokaludvalgsmødet i juni.
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Kultur og Fritidsudvalget i Valby Lokaludvalget har d.
20.08.2019 behandlet Biblioteksplanen for 2019-2013, og
har følgende kommentarer.
Udvalget er overordnet positive for planens retænkning af
biblioteksområdet set i lyset af de seneste årtiers øgede
digitalisering på alle områder. Oplægget kunne dog nok
være holdt i en mere kortfattet form.
Overordnet kan en lang række af de positive intentioner og
forslag om adgang til relevant faglig betjening, relevante
aktiviteter, trygge og gode oplevelser på bibliotekerne,
kun realiseres, hvis der også afsættes øgede midler til
biblioteksdriften. Det er i høj grad det nuværende lave
niveau af personale og personlig betjening, der skaber
utryghed og manglende kvalitet.
For udvalget er litteratur kernen i et bibliotek, og vi
ser gerne denne fokus fastholdt ved bl.a.:
Mere reklame for bibliotekerne, og hvad de kan.
Fokus på læsning, herunder særligt i forhold til drenge,
som ”hænger” lidt i statistikken.
Mere oplæsning som f.eks. på ”Fælles nordisk dag”
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Udvalget finder det positivt med profil biblioteker, hvis
profilen er en overbygning til et ”basis bibliotek”.
Udvalget finder det vigtigt, at man finder løsninger på at
hjælpe borgerne med den øgede digitalisering, og foreslår
en frivillig ”digitalvagt” ordning som hjælp for de
borgere der ikke er velbevandrede i det digitale.
Udvalget finder det vigtigt, at man i sin politik
indtænker tilbud for alle aldersgrupper.
I forhold til Valby er vi som bekendt i gang med en proces
med at bygge et nyt bibliotek i på Toftegårds Plads. Valby
Lokaludvalg støtter denne løsning varmt som alternativ til
det nuværende bibliotek på Annexstræde, som er
utidssvarende. Det er samtidig Lokaludvalgets helt klare
holdning, at det eksisterende bibliotek i Vigerslev
fortsat skal bevares og styrkes; det er også i samspil med
områdefornyelsen i Folehaven et helt afgørende
omdrejningspunkt for lokalmiljøet og borgerne, som ikke
kan undværes.
Med venlig hilsen
Jens Juul
Formand for Valby Lokaludvalgs Kultur- og Fritidsudvalg
Michael Fjeldsøe
Formand for Valby Lokaludvalg
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