Fremtidens Bibliotek i Lokalsamfundet

Privat forbrug
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
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Ny optimisme 2014 - 2020
• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!
• Danskerne præget af fornuft, pris, opsparing og mindre
forbrug på 1.klasse
• Tendens - det nære, hjemlige og autentiske.
– Hjemmebag, urter, nyttehave
– hjemmestrik og anti- materialisme
– Retrobølge på retur mod 2020

Næste bølge - Futurisme – tro på fremtiden og
fremskridt

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023
Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 +
-20%

0%

20%

40%

60%

80%
Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkning flytter sig

Megatrends med betydning for kultur og
fritidslivet

Rigdom
og Sundhed
• Det moderne rige menneske er på konstant jagt
efter evig frelse.
• Vi vil gerne kontrollere det, vi frygter allermest
sygdom og død.
• Stigende fokus og krav til sundhedssystemet
om den optimale kur mod sygdomme og døden
• Sundhed, business, og profeter i fremtiden !
• Sundhed i familien, kultur, natur, fritid og
arbejde som den store megatrend

Globalisering og
kultur/fritid/historie
• Globalisering i form af uddannelse, arbejde og
turisme mere kulturel udveksling end i dag
• Fremtidens unge og børnefamilier er digitale
indfødte verdensborgere.
• Kulturforståelse, kultur og fritid skabes og
forbrug af kultur og fritid sker mange steder i
verden.
• Vi har stadigvæk kulturkatedraler, men kultur i
mellem mennesker, kultur i byen, rummet, i
klubben, verden, i bussen,

Den globale og digitale verden anno 2030.
• Alle under 50 år er digitale indfødte d.v.s. den første
vej ind i verden er digital og verdensorienteret.
• Digitale informationer om fritidstilbud, rundvisning
og læring i mange kulturmiljøer.
• Global kultur (musik, grafik, og meget andet )
skabes digitalt mellem mennesker på tværs af
grænser med ud fra fælles interesser. Worldwide.
• Masser af digital fritidsforbrug udover lyd, film, ebooks, mv. - svært at måle med stærkt stigende
• Vil den lokale og regionale kultur forsvinde?
• Digitalisering af al kultur og fritidsliv fremover??

LOKAL som mega-trend
• Et voksende antal globale nomader, de er geografisk
mobile i ind og udland.
• Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, men svær
at styre og kontrollere.
• Det enkelte menneske uanset alder har et Enormt stort
behov for tilknytning til et bestemt lokalområde, by eller
kommune.
• Kultur, fritid og Biblioteker som oplysning, læring,
oplevelse med til at styrke din stolthed over dit sted og
give dig identitet og livsglæde.
• Den aktive og relevante Folkeoplysning i 10érne !!!

De usikre!
Give me direction !
Unge , som har tøj, penge, mobil og I- pod
Unge, som har ondt i selvværdet
Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme
De får det ikke længere i folkeskolen
Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at
skabe egen fremtid = uddannelse og job
Coaching før uddannelse, under, og efter
Mentorordninger – bl.a Århus Tekniske skole

Borgernes forventninger
og krav til fritid og kultur
2020
• Højere levestandard = lig med højere krav til
den almindelige gode standard på kultur- og
fritidstilbud.
• Kampen om de to modeller:
– De gode hverdagstilbud – bibliotek, det lokale
museum, mangfoldige idrætstilbud, musik, aktivt
foreningsliv som går hånd i hånd med.
– De særlige kultur og fritidstilbud, ”Fyrtårne” som
giver borgerne stolthed for byen, området, nogle
gange trækker besøgende til. Museer, Slotte,
festivaler, kirker o.s.v.

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af
hverdagen!
• Gode kultur og fritidstilbud som biblioteket kan
fremme/hæmme især børnefamiliernes lyst til at
bosætte sig i et område.
• Det gode hverdagsbørneliv – er bolig, børnepasning,
skole, og attraktive fritids og kulturtilbud..
• Mange seniorer ønsker kun at flytte/bosætte sig en sted,
hvor de har adgang til de sædvanlige kultur og
fritidstilbud.
• Kultur og fritidstilbud lig med livskvalitet

Livets nye faser og
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Generationer af borgere fra
digitale analfalbeter til
digitale indfødte
Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-64

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1965-77

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1978-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Babyboomers
født 1940-54
• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en
periode med mangel og afsavn. Kollektivisme og
solidaritet - ens for alle
• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.
• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til,
man kan stole på rejser, bank o.s.v.
• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller
ansigt til ansigt med personen.
• De sidste til dels loyale mod myndigheder og butikker
• Kultur, fritid, historie og oplevelser prioriteres højt
personligt og økonomisk

Generations Jones og X
som forbrugere
• Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke
loyale mod butikker, myndigheder og kulturtilbud.
• Tilbuddet skal være lækker, designet og personlig
• Det skal signalere status og penge nok
• Hvis de ikke kan få god offentlig service, så vil de med
penge forsøge at købe sig til den.
• Kommunikation– nogle digitale og andre som
Babyboomers – men flere og flere vil forvente og
foretrække kontakt pr. e-mail og sms
• Forbrugere og Service, ja tak.

Mobil Digital Now or
invisible in 2020

Digital Natives (Z)
Google it ! Nr. 1
• Næsten født og lever on-line!
• Nyheder, kultur, informationer, shopping, chatting, spil,
musik ( multitasking)
• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.
www.youtube.com og www.facebook.com
• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største
indkøbs og informationsplatform nu og fremover
• Helst selv skabe ting og kultur, hvor de er personligt
engageret - det er det fedeste.
• De frivillige og interessebårne fællesskaber – Nej tak til
tvang og bestemte værdier.

Brugere af biblioteket
(Rambøll
• Typisk bruger Kvinde over 45 år uden børn
• Typer af brugere:
• Låneren (den største gruppe) mor til
hjemmeboende børn, kritisk og bruger sjældent
personale.
• Den engagerede – 57 årig kvinde kender alt til
alle tilbud, begejstret for sted og peronale. (
næststørste gruppe)

Typer af brugere
• Studenten – Yngre mand kritisk, men bruger
biblioteket til at arbejde og at læse.
• Storforbrugeren – Kvinde over 50 år, som
bruger biblioteket rigtig meget glad for
personale og biblioteket ( mindste gruppe)
• Kun 48 % i beskæftigelse blandt brugerne

Brugerne
• Generelt meget høj tilfredshed blandt brugerne
• Med lån, personale, og betjening.
• Materialer –primært det skønlitterære
sekundært faglitteratur og
• Digitale materialer –mange kender til dem uden
at bruge det
• Flere mener, at de ville bruge biblioteket, hvis
det var åbent.

Efterlysning
• Et godt sted at mødes, det uformelle møde
mellem mennesker
• Netadgang dvs. mulighed for reel
informationssøgning mv.
• Inspiration til film, litteratur og musik
• Fordybelse og Læsning
• Rart sted at være
Formidlingscentralen kontra mødestedet i
området

Forståelse af hvad høj
kvalitet i service er !
• Kundeforståelsen for biblioteket som
folkeoplysning i 10érne, det sociale mødested,
• Før selve service - det rigtige møde med
menneske, system, og høj tilgængelighed helst
døgnet rundt (Avatar IKEA og SAS)
• Selve servicen – hurtighed, leveres i den rigtige
form fysisk eller digital, som passer borgeren.
• Efter servicen – opfølgning, tilbagemelding, og
forbedringer.

Skab en Destination!
Detailhandlen:
Kamp om
markedspladsen
Centralitet og masse bliver afgørende
De gode destinationer vinder
Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og
ændrer det bestående
Hvordan ligger byen – de største trusler er internettet,
grænsehandlen, andre byer og detailhandlen selv
Internettet som integreret platform bliver afgørende
De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor
fremtidens markedspladser skal ligge
De største og de mest innovative vinder!

Fremtidens by med liv og
aktiviteter
• Den hårde kamp om fremtidens destinationer
mellem kommuner, byer, landsdele og verden.
• Det er altafgørende at I samarbejder om tilbud,
oplevelser, åbningstider.
• Et enkelt sted skaber ikke selv en destination.
• Fremtidens vindere arbejder tæt sammen med
kommune, organisationer og borgere for at
skabe noget særligt –lige der, hvor de bor.
• One Size does not fit all

Møde, samvær og hygge
på biblioteket
• Bruger efterlyser steder at mødes og et rart
sted at være.
• Café- lounges- hvor det uformelle møde ikke
tysses ned, men der er mulighed for det på den
gode måde uden at forstyrre andre brugere.
• Zoner eller kroge, hvor man kan dordybe sig og
få ro for støj mv.
• Det vil højne oplevelsen på biblioteket og gøre
det mere imødekommende for flere brugere

Hvad skal der
satses på?
• Koordinering og samling af de mange
forskellige tilbud og muligheder, som findes.
• Informationhub - Mobile digital platform med
interesser, foreningsfællesskaber, som alle
aktører indenfor kultur kan være på og nemme
at vedligeholde.
• Et samarbejdsprojekt – mange oplysninger
findes på kommuner, regioner,
turistorganisationer, foreninger, enkelt
institutioner mv.

INSIDE– den moderne
forsamlingshus/ landsby i
byen
•
•
•
•
•
•

Stort fordel ved bosætning i Hammel
Mange kultur og fritidstilbud i området
Bibliotek, musik, teater, og kunst.
Aktivt foreningsliv i huset
Borgerservice- genoptræning
Lokalarkivet –som giver Hammel, identitet,
stolthed over byen og området –
• Udvikling af Huset på sundhedssiden

Nye landkort – flytning
• Flyt tilbudene hen, hvor de nye trafikstrømme i
byen og områder opstår.
• Tidligere centre er pt. under store forandringer
• Flyt fritidsaktiviteter ud til borgerne ved
børnehaven, skolen og ved shoppingcenteret
• Indgå aktivt i at udvikle flere tilbud i nye bydele
og aktiver landsdistrikter med kultur og
fritidstilbud.
• Hele tiden –holde øje med muligheder
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