– D E IC H MA NS KE B I B L I OT E K

Deichmanske biblioteks strategi 2014–2018

BIBLIOTEK
Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre
liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon.
Det gir oss mennesker tilgang til opplevelser og
fortellinger – og det gir oss åpne rom hvor vi kan
møtes for å utveksle våre tanker og meninger.
Biblioteket skal være et inkluderende rom
hvor du blir møtt med respekt og engasjement.
Et tidløst fristed hvor du i stille kontemplasjon
eller sammen med andre kan dykke ned i egne
interesseområder eller oppdage nye. Et sted hvor
all verdens visdom, fortellinger og erfaringer
fritt kan utveksles gjennom en uendelig,
offentlig samtale.
Bibliotekets oppdrag er å fremme kunnskap,
peke på sammenhenger og oppfordre til kritisk
refleksjon. Gjennom å tilby medier, opplevelser
og rom for medskaping inspirerer biblioteket til
aktiv deltagelse i samfunnet og i egne liv.
En by med et godt bibliotek er en by med unike
rom for å møtes på tvers, som skaper tillit mellom
byens borgere og gjør oss sterkere i møte med
en felles, ukjent fremtid.

DEICHMAN
Deichman skal være Oslos viktigste og mest
inspirerende møteplass for kunnskap og kultur.
Deichman skal være en arena der borgerens energi
og engasjement kan vokse og utfolde seg.
Deichman skal gå fra å være Et bibliotek til å bli
Mitt bibliotek.
Deichman skal redefinere bibliotekets rolle i Norge
og posisjonere biblioteket på nytt i folks bevissthet.

VERDIER
Åpen
Tolerant
Ærlig
Trygg
Inkluderende
Viktig
Aktuell
Tydelig
Entusiastisk

PRINSIPPER
Deichman er brukerorientert og utvikler tjenester
som gir borgerne eierskap til biblioteket.
Deichman peker bakover på vår tradisjon og historie,
og fremover mot det samfunnet vi i fellesskap har
ansvar for å skape.
Deichman er en åpen lærings- og kunnskapsarena
som er trygg og inkluderende.
Deichman har en tydelig og viktig stemme som
våger å utfordre tradisjonelle oppfatninger.
Deichman er både en kunnskapsdistributør og
en kunnskapsprodusent.
Deichman er en transparent organisasjon.
Deichman våger å feile for å bli bedre.
Deichman deler kunnskap og informasjon.
Deichman er en kunnskapsrik, kvalitetsbevisst
og profesjonell organisasjon.

INNSATSOMRÅDER
1 | Den nye samlingen
2 | Digitale tjenester
3 | Kultur og debattprogram
4 | Rom for inspirasjon og medskaping
5 | Livslang læring
6 | Organisasjon

1 | DEN NYE SAMLINGEN

Samlingen skal speile Deichmans rolle som Norges
største folkebibliotek, og byens viktigste møteplass
for kunnskap og kultur.
Filialene skal ha egenart, lokal tilhørighet og bidra til
stedsutvikling.
Formatvalg skal gjøres ut fra analyser av tilgang,
bruk og utvikling.
Bibliotekets samling skal først og fremst være en
bruksamling.

2 | DIGITALE TJENESTER

Et bredt utvalg digitale kilder skal tilbys både
i biblioteket og for bruk utenfra.
Våre digitale tjenester skal gjøre Deichman ledende i
utviklingen av det moderne folkebiblioteket.
Teknologi og digitale tjenester skal gjøre oss i stand
til å løse vårt oppdrag på en smartere og mer
effektiv måte.
Deichmans digitale tjenester skal være relevante
verktøy som forbedrer og forlenger vårt tilbud som
folkebibliotek.
Vi skal fortløpende vurdere muligheter og
begrensninger digitale tjenester og trender
representerer for oss.

3 | KULTUR OG DEBATTPROGRAM

Vi skal lage inspirerende, varierte og relevante
programserier som skaper engasjement.
Vi skal ha en tydelig stemme og våge å sette
dagsorden.
Vi skal invitere til samarbeid med andre for å
aktualisere vårt program, og skape flere inspirerende
opplevelser for våre brukere.
Vi skal fungere som plattform for byens energi og
engasjement.
Vi skal være Oslos viktigste arena for litteratur som
kunstform.

4 | ROM FOR INSPIRASJON OG MEDSKAPING

Vi skal lage rom som inviterer til formelle og uformelle
møter mellom mennesker.
Vi skal inspirere til deltagelse, medskaping og tilby
aktiviteter som tiltrekker forskjellige målgrupper.
Vi skal utvikle rom og verktøy som viser bibliotekets
innhold og belyser sammenhenger på nye og
overraskende måter.

5 | LIVSLANG LÆRING

Vi skal skape og tilrettelegge for aktiviteter som
bidrar til at den enkelte kan utvikle seg og sine
ferdigheter uavhengig av økonomi, status og alder.
Vi skal være en åpen og viktig kunnskaps- og
læringsarena.
Vi skal være en arena for språkutvikling, som
bidrar til mestring og forståelse av tekst og uttrykk
i både tradisjonell og digital form.
Vi skal være en arena for utveksling av kunnskap.

6 | ORGANISASJON

Deichman skal i årene fremover utvide sitt oppdrag.
Våre ansattes kompetanse og kunnskap skal sikre at
vi er godt rustet til å løse dagens og morgendagens
oppgaver. Våre ansattes varierte kompetanse er en
viktig ressurs, og vi lærer av hverandre og videreutvikler oss sammen mot våre felles mål.
Vår organisering, teknologi og tjenester skal
optimaliseres for effektiv og rasjonell drift. Vårt tilbud
orienterer seg rundt våre brukere, som fordrer at vi er
hjelpsomme, imøtekommende og oppmerksomme
på deres ønsker og behov.
Dagens samfunn preges av raske taktomslag og nye
trender som vi skal være våkne for. Vi tar pulsen på
samfunnsutviklingen og tilpasser våre tilbud etter
den. Vi skal ha god oversikt over aktuelle hendelser
i samfunnet både nasjonalt og internasjonalt.
Vi er oppdaterte på Oslos kulturliv og er stadig på
utkikk etter andre gode krefter der ute – sammen
med andre blir vi enda bedre.
Deichman skal være en mangfoldig organisasjon
i en mangfoldig by.
Deichman skal være en åpen og raus arbeidsplass
med godt diskusjonsklima.

