De Brede Bibliotheek
Toekomststrategie 2016 - 2019

Het verhaal van de Brede Bibliotheek
De samenleving verandert, de Bibliotheek verandert mee.
Zo is het de afgelopen decennia gegaan en zo zal het blijven gaan. De constante factor is dat de Bibliotheek er is voor
iedereen die wil meedoen in de maatschappij en zich wil
ontwikkelen, (leren) lezen en informeren.

Deze uitgave is een verkorte weergave van het toekomststrategie van de Bibliotheek Salland.
Neem voor meer informatie contact met ons op via info@bibliotheeksalland.nl.
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Strategische keuzes

Wij zien een sterke samenwerking met onderwijs
ontstaan, de uitleenfunctie blijft behouden tegenover
minder kosten en de Bibliotheek is dé plek om te werken
aan (basis)vaardigheden. Taalvaardigheid en digitale
vaardigheden zijn namelijk essentieel om goed te kunnen
participeren in onze kennissamenleving.

De toekomststrategie 2016-2019 van de Bibliotheek
Salland borduurt verder op de ingeslagen weg. Van
een pure uitleenfabriek ontwikkelen wij ons naar een
plek waar iedereen terecht kan om mee te doen in
de samenleving. De Bibliotheek zet in op stimuleren
van (digitale) vaardigheden en sociale activering voor
iedereen van 0-101 jaar (en ouder natuurlijk).

Waar de afgelopen jaren de focus lag op jeugd, is voor
de komende jaren extra aandacht voor jongeren en
kwetsbare volwassenen. Vanuit de Brede Bibliotheek
kiezen wij voor een aanpak met drie strategische pijlers:

De wereld om ons heen

		1. Schatkamer
		2. Educatie
		3. Participatie

De wereld ontwikkelt zich in een razendsnel tempo.
Voor steeds meer mensen is het een grote uitdaging
om bij te blijven. Het verschil tussen burgers hoog op
de participatieladder en zij die moeite hebben om mee
te draaien wordt steeds groter. Ook de manier waarop
wij informatie zoeken en verwerken verandert. 24/7,
participatie en betrokkenheid zijn kernwoorden in de
samenleving van nu. De wereld is blijvend in beweging.
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waar iedereen actief aan
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waarbij ouderen (via KBO Raalte) uitleg
krijgen van studenten van Landstede
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Vijf programmalijnen 2016-2019
Om invulling te geven aan de drie pijlers werkt de
Bibliotheek Salland met vijf programmalijnen:
1. Optimaliseren van schatkamer
Onze klanten verrassen en verleiden met een actuele
collectie. Dit blijven wij doen op onze huidige vestigingen
en servicepunten. Door samen te werken optimaliseert
onze dienstverlening tegenover lagere kosten. Zo
creëren wij ruimte om een sterkere focus op de andere
programmalijnen te leggen.
2. Integreren van fysieke en digitale Bibliotheek
De on- en offline wereld is onlosmakelijk aan elkaar
verbonden. Ook voor de Bibliotheek betekent dit
integratie van de fysieke en digitale collectie. In de fysieke
Bibliotheek wordt meer zichtbaar gemaakt welke digitale
mogelijkheden er zijn.
3. Versterken educatieve functie
Voor iedereen van 0 tot 101 jaar (en ouder) is er iets te
leren! Om goed mee te kunnen doen in de samenleving
zijn goede lees- en digitale vaardigheden essentieel. De
Bibliotheek Salland zet zich speciaal in om kwetsbare
groepen zoals ouderen te helpen hun basisvaardigheden
te versterken.
4. Versterken maatschappelijke functie
Een plek waar vraag en aanbod samenkomen, de
Bibliotheek is een natuurlijke ontmoetingsplaats voor
de inwoners van Salland. Door partnerships aan te gaan
wordt er optimaal gebruikt gemaakt van elkaars expertise
en versterkt de Bibliotheek de lokale samenleving.
5. Verstevigen positie de Bibliotheek
De Bibliotheek Salland vergroot haar draagvlak door beter
te laten zien hoe zij van waarde is voor de maatschappij.
Tegelijkertijd wordt gewerkt vanuit de gedachte dat
samenwerken een sterker fundament legt.

