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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 6. maj 2009 af Karin
Storgaard vedrørende læsesalen på Hovedbiblioteket
Spørgsmål
En borger har henvendt sig til mig, med en dyb beklagelse over at læsesalen på Hovedbiblioteket er blevet nedlagt og omdannet til "legestue for rundkredspædagoger", som borgeren beskriver det. Angiveligt
står ovennævnte legeplads tom i 90 pct. af tiden. De tidligere brugere
af læsesalen er nu har ikke noget mødested, og er spredt ud over hele
biblioteket. Det er de stærkt utilfredse med.
Jeg vil gerne vide på hvilket grundlag, man har besluttet at inddrage
læsesalen, så de almindelige brugere af læsesalen ikke længere
har adgang.
Er det korrekt, at den tidligere læsesal nu står tom i 90 pct. af tiden?
Er der tale om et forsøg eller en permanent ændring at nedlægge læsesalen?
Har borgerne og brugerne haft mulighed for at komme med indsigelser inden nedlæggelsen af læsesalen?
Har der været indsigelser og i bekræftende fald, hvordan er de
blevet håndteret.

Svar
Der er i løbet af det forgangne år gennemført en større nyindretning af
biblioteksrummet i stueetagen på Hovedbiblioteket. Indretningen er
første etape i en forandringsproces, der har til hensigt at skabe et indbydende og tidssvarende biblioteksrum til formidling af bibliotekets
mangeartede tilbud.
Under den nye indretning i stueetagen har Hovedbiblioteket valgt at
flytte fremlæggelsen af dagens aviser til den modsatte side af biblioteksrummet, hvor de indgår som en del af tilbudet i det nye caféområde 'Moccazinet'. Dagens aviser er fortsat til fri afbenyttelse. Der er
indrettet et særligt læserum, og det er desuden nu tilladt at læse avis i
hele biblioteket. Det er dermed også en mulighed at læse avis i caféen
eller at medbringe avisen til bibliotekets øvrige etager for at benytte
de læsepladser, biblioteket stiller til rådighed der.
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Side 2 af 2
Området, der tidligere var avislæsesal, det nuværende 'dialog på græs',
er bibliotekets nye arrangements- og udstillingsområde. Græsarealet
bestyres af bibliotekets særlige arrangementsgruppe. Der føres en kalenderoversigt, og der tilrettelægges og afholdes løbende udstillinger
og arrangementer.
Ud over de programlagte arrangementer og udstillinger er det desuden
ideen, at rummet bruges som opholdsrum til borgerne efter lyst og
forgodtbefindende. Området fungerer således som en åben plads, man
frit kan benytte som ramme for det uformelle møde. Alle har således
adgang til arealet.
Rummet bliver p.t. benyttet som en form for indendørs park
af forskellige brugergrupper, bl.a. af unge som alternative læsepladser,
som en udvidelse af Moccazinet til indtagelse af kaffe o.a. og i weekenderne af børnefamilier som tumleplads.
Nyindretningen i stueetagen er gennemført i en proces, hvor bibliotekets personalegruppe i nedsatte arbejdsgrupper har arbejdet sammen
med en ekstern designer og en arkitekt. Emnet har løbende været på
dagsordenen på møder med Hovedbibliotekets brugerpanel.
Nyindretningen har afstedkommet en række klager især om nedlæggelsen af den gamle avislæsesal. Hovedbiblioteket har i den forbindelse gennemført en evaluering af nyindretningen i stueetagen, hvor alle
borgerhenvendelser er indgået. På baggrund af evalueringen er lyset
ved læsepladserne i Moccazinet forbedret, og der opstilles i den kommende tid (forventeligt i denne uge) borde til avislæsning i umiddelbar
forbindelse med avisarkivet.
Desuden planlægges, når ovennævnte ændringer er fuldt gennemført,
en brugerundersøgelse primært gående på Hovedbibliotekets stueetage. Undersøgelsen forventes gennemført i slutningen af maj / begyndelsen af juni.
Hovedbiblioteket vil fortsat nøje følge tilbagemeldingerne fra brugerne, så indretningen i videst muligt omfang løbende tilpasses til brugernes behov.
Venlig hilsen
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