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Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag bud- 2020-0097928-10
get 2021
Vi er i Amager Vest Lokaludvalg glade for at investeringsforslagene indeholder øget vægt til børn og unge, plads til borgerdrevne arrangementer samt flere åbne timer med bibliotekarer.
Overordnet set, er det dog desværre lokaludvalgets indtryk, at investeringsforslagen om hhv. Ny arrangementsudvikling og Mere værtskab
og effektiv boghåndtering udbreder en billigere og fattigere kultur til
københavnerne i en tid, hvor der bliver hårdt brug for det modsatte.
Kulturudvalget præsenterer omlægninger på biblioteksområdet som et
”investeringsforslag”. Lokaludvalget har tidligere kritiseret dette sprogbrug, som misvisende for forslag, der i realiteten skærer ned i midler
og mandskab i kulturforvaltningens tilbud til borgerne.

Bemærkninger til forslaget om Ny arrangementsudvikling
1. Lokaludvalget har i høringssvaret vedr. Ny Biblioteksplan anbefalet at lægge flere bøger på depot for at frigive plads til både ophold og aktiviteter. Det er godt den løsning nu foldes ud med kulturudvalgets udspil. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at der
stadigvæk er nysgerrige folk, som nyder bare at gå omkring på
opdagelse i bøgerne.
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2. Det er også lokaludvalgets anbefaling, at der er plads til forskellige borgere og aktiviteter på det lokale bibliotek. Det kræver en
passende opdeling af rummet. I vores høringssvar til Ny Biblioteksplan,
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fremhævede vi biblioteket på Rhodosvej, som et forbillede for dette. Vi ser derfor
et problem, hvis man nu også generelt vil fjerne skillevægge til fordel for større arrangementer, som foreslået for Rhodosvej.
3. Selve ideen om større og færre arrangementer fra bibliotekernes side, må vi i det
store hele se, som en direkte nedskæring.
Der bliver færre forskelligartede oplevelser for borgerne.
Dertil ser det ud til, at der bliver færre arrangementer som udspringer af medarbejdernes egen inspiration og engagement, fordi man nu også mere vil hægte sig på
landsdækkende kampagner som f. eks fra DR.
Vi bifalder, at borgerne gennem de nye initiativer får en chance for at møde forfatterne, men vi kan være bekymrede for, at det fremover er forlagene, som vil tage
sig af arrangementerne og ikke lokale kræfter.
4. Flere borgere vil måske, overordnet set, komme til arrangementerne. Men et bibliotek skal bringe oplysning og forståelse til alle slags mennesker - ikke bare hente
flest mulige borgere indenfor døren.
Vi stiller spørgsmålstegn ved, om bibliotekernes funktion som kulturhuse, sociale
væresteder og varmestuer fremover vil tage overhånd på bekostning af den traditionelle biblioteksbetjening. Og vi er bekymrede for, hvilken betydning det vil få for
bibliotekarernes rolle. Vi ønsker, at bibliotekerne fortsat er steder hvor der er
nem adgang til litteraturens verden med råd og vejledning af kyndige bibliotekarer.
Bemærkninger til forslaget om Mere værtskab og effektiv boghåndtering
1. I dette forslag, ser man samme problemstilling ved bibliotekarernes udvidede tid
til borgerkontakt og ”værtskab”. Bogudstillinger af ”høj kvalitet” som ”inspirerer til
mere læsning” skal i hvert fald delvist styres af det eksisterende udlånsmønster hos
biblioteksfilialen.
På samme måde med bogsamlingerne hvor de bøger som mest udlånes, også er
dem som oftest skal udstilles. Man kan derfor frygte, at bibliotekarerne i højere
grad kommer til at formidle mere af den litteratur som er borgerne bekendt i forvejen.
Det er derfor positivt, men samtidig selvmodsigende, når udspillet bekender sig til
en stærkere litteraturformidling. Efteruddannelsen af bibliotekarerne til ”værtskab
og service” for at skabe ”oplevelser” for brugerne udover litteraturformidlingen,
antyder at mødet med bøgerne i sig selv faktisk ikke er godt nok.
2. Til gengæld er det meget positivt hvis der bliver flere åbne timer med mandskab
på bibliotekerne. Det er, alt andet lige, en meget tryggere oplevelse for borgerne
og til gavn for dem, som har behov for en helt basal introduktion til biblioteker.
3. Modsat er vi også glade for, at der er plads til borgerdrevne arrangementer på
bibliotekerne.
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4. En rigtig positiv del af forslaget er den øget vægt på børn og unge med ressourcer til både læringsmiljø, materialer og personaletimer.

Med venlig hilsen
André Just Vedgren
Formand for Amager Vest Lokaludvalg

