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Vision og værdigrundlag for Herlev-Bibliotekerne

Herlev Bibliotek

Herlev-Bibliotekerne
Et åbent og dynamisk frirum, der understøtter
personlig udvikling, læring, kulturel aktivitet
og deltagelse i den demokratiske samfundsdebat.
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Vision og værdigrundlag
for Herlev-Bibliotekerne
Et åbent og dynamisk frirum, der understøtter personlig udvikling, læring, kulturel aktivitet og deltagelse i den demokratiske samfundsdebat.
Det er visionen for Herlev-Bibliotekerne.
Visionen bygger på et fundament af værdier, som
danner grundlag for alle bibliotekets tilbud og
aktiviteter og for de ambitioner og nye pejlemærker, som sætter retningen for bibliotekets
udvikling i de kommende år.
De fire værdier:

Åbenhed
Kvalitet
Neutralitet
Dynamik
er valgt i dialog med bibliotekernes brugernævn
og interesserede borgere.
På de næste sider beskrives nærmere, hvad de
enkelte værdier indeholder, og hvordan vi på
biblioteket vil arbejde med dem.
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Dynamik

Åbenhed

Samfundsudviklingen bevæger sig hastigt mod et videnssamfund, hvor biblioteket har en væsentlig rolle
at spille. Industrierhverv afløses af videnserhverv. Den
klassiske kultur såvel som oplevelseskulturen publiceres på nye medier, og mængder af information skal
sorteres og omdannes til viden. Det kræver en dynamisk tilgang til bibliotekets udvikling.

Et grundlæggende element i bibliotekets virksomhed er fri adgang til information, viden og oplevelser. Alle skal have mulighed for at lade sig inspirere
og berige på biblioteket.

Vi lægger vægt på at:
biblioteket kan agere i et samfund i forandring
biblioteket befinder sig i en stadig udviklingsproces, der matcher de nye impulser og udfordringer, som udviklingen byder
biblioteket udvikler nye formidlingsformer
innovation sker i samarbejde med brugere og
samarbejdspartnere.
Vi sætter fokus på:
Stadige forandringsprocesser i samarbejde med
brugere og samarbejdspartnere.
At den klassiske kultur, som er grundlaget for vores identitet, såvel som oplevelseskulturen, der
kobler fællesskab og kreativitet, formidles inspirerende og dynamisk.

Vi lægger vægt på at:
biblioteket tilbyder adgang til informationer,
materialer og oplevelser inden for alle områder ud fra kriterier om åbenhed, tolerance og
alsidighed
borgeren møder nye tankesæt og tendenser
på biblioteket
biblioteket opleves som imødekommende og
venligt, såvel i den personlige betjening, som
i indretning og tilgængelighed, så alle borgere føler sig velkomne.
biblioteket indgår samarbejder med lokalsamfundets mange interessenter.
Vi sætter fokus på:
Biblioteket som byens åbne mødested.
Et levende miljø, der indbyder til hyggeligt ophold og samvær, men også til ro og fordybelse.
Lydhørhed overfor ønsker og behov.
Samarbejde på tværs.
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Kvalitet

Neutralitet

Høj kvalitet i opgaveløsning og tilbud skal være kendetegnende for Herlev-Bibliotekerne. Det gælder
såvel i den personlige betjening og i serviceniveau,
som i det fysiske og virtuelle tilbud.

Biblioteket giver den enkelte mulighed for at stifte
bekendtskab med vidt forskellige politiske, etiske og
religiøse holdninger og livssyn og giver dermed borgeren et godt grundlag for at deltage aktivt i et demokratisk samfund.

Vi lægger vægt på at:
den samlede materialebestand sammensættes
efter et kvalitetskriterium
de enkelte materialer, informationskilder og
andre ydelser udvælges, så alle borgere kan
få gavn af biblioteket
forespørgsler besvares hurtigt, korrekt og fyldestgørende
bibliotekets information til borgerne er ajourført og gives i et let forståeligt sprog.
Vi sætter fokus på:
At give bibliotekets personale de bedst mulige
kompetencer til at guide borgerne i videnssamfundet.
At forbedre bibliotekets information, vejledninger og skiltning, så brugerne nemt kan finde vej
til oplysninger og viden.

Vi lægger vægt på at:
biblioteket er et neutralt sted, et frirum
biblioteket præsenterer et alsidigt og troværdigt tilbud for borgerne
biblioteket forholder sig professionelt og
neutralt til politiske, religiøse og moralske
spørgsmål
neutraliteten afspejles i det samlede tilbud,
ikke i det enkelte materiale.
Vi sætter fokus på:
Rummelig og fordomsfri præsentation og betjening.
Gode muligheder for at orientere sig om forskellige holdninger og aktuelle debatter.
Plads for udveksling af synspunkter.

