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Kære medlem.
Wauw for et foredrag om fremtidens Bibliotek.
Den 29.09.09 afholdt vi i Bibliotekets Venner vores første medlemsarrangement. Vi havde
inviteret en spændende og provokerende personlighed – nemlig Jens Erik Korntved,
stadsbibliotekar i Ringsted. Han kom og redegjorde for sine tanker omkring, hvorvidt biblioteket i
dets nuværende form kan overleve i et eskalerende mediesamfund. Iflg. Jens Erik Korntved kan
vores nuværende biblioteksvæsen ikke overleve uden, at der skal tænkes nyt.
I Ringsted arbejder de på at privatisere biblioteket efter følgende model: Kommunen udbyder
biblioteksdriften, som alle kan byde ind på. Vinderen forpligter sig til at overholde
biblioteksloven, og kommunen afsætter et beløb til gennemførelsen af loven. Derudover kan
biblioteket foretage sig, hvad ”det” vil - drive café, sælge bøger, osv. For at det kan ”løbe rundt”,
vil man i Ringsted alliere sig med andre virksomheder.
Det er en helt ny måde at tænke bibliotek på, men måden ligger i tråd med tendenser i tiden.
Der er en voksende forståelse for, at skal serviceniveauet i samfundet bevares, skal det ske
gennem en kombination af offentlighed, frivillighed og privatisering.
Det var en rigtig spændende aften, og vi synes faktisk, at det er lidt synd for dem, der ikke var
der. Bibliotekspersonalet og vi andre, der hørte Korntved, taler stadig om de problemer, han
berørte, når vi mødes.
Til sidst skal I lige have et par facts fra aftenen:
Når biblioteket køber en film til udlån, koster den 7-800 kr. i anskaffelsesudgift. Samme film kan
vi som privatpersoner købe for omkring 150 kr., og filmen må først lånes ud på biblioteket, når
den har været vist alle vegne – også på TV.
I Fåborg-Midtfyn kommune drives der bibliotek for kun 385 kr. pr. år pr. borger!
Samme biblioteker arbejder på at blive mere ”synlige”. Se f.eks. Læsehesten i Midtfynsposten.
Og så har de fået et slogan: FÅBORG-MIDTFYN BIBLIOTEKERNE – MULIGHED FOR MERE!
Kom og mød Ryslinge Højskoles nye forstander Asser Amdisen
Mandag, den 26.10.09 kl. 19.30 afholder vi i samarbejde med Biblioteket og
Valgmenighedskirken en anderledes sangaften med Ryslinge Højskoles forstander Asser
Amdisen. Han kommer og deler ud af skrøner, anekdoter og historiske fakta. Det bliver ren
underholdning med gode historier og sange. Vi ses i Storstuen – fri entré.
Læseklub vintersæson 2009
Så starter læseklubben op igen på 2 følgende datoer her inden jul:
19.10.09: Vi starter sæsonen med at læse en klassiker af forfatteren Thomas Mann nemlig
”Huset Buddenbrook”. Det er en roman om 1800-tallets Tyskland – om det solide tyske
borgerskabs nedgangsperiode.
17.11.09: Anden bog i sæsonen er ”De skæbneløse” af forfatteren Imre Kertesz. Den handler om
en 15-årig ungarsk dreng, der i 1944 kommer i koncentrationslejr.
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PS: Der er lavet budgetforlig for 2010 i Faaborg-Midtfyn kommune, og vi får lov til at beholde
Årslev Bibliotek.

