Arkiv og biblioteksrådet vil hermed ansøge Kulturpuljen om støtte til et
arrangement med Tor Nørretranders.
Arkiv og biblioteksrådet er et ny råd, der tiltrådte i begyndelsen af 2018.
Rådet er rådgivende overfor bibliotekets ledelse og det fungerer som et dialogforum med henblik
på at udvikle og forbedre bibliotekets og arkivets service, drift og udvikling. Desuden har det til
opgave at udbrede kendskabet til bibliotekets og arkivets virksomhed. Rådet medvirker til at
brugernes ønsker og behov imødekommes bedst muligt.
En gang årligt afholdes der et offentligt dialogmøde, hvor repræsentanter for samarbejdspartnere,
brugere og borgere får mulighed for at diskuterede forhold, der vedrører bibliotek, arkiv og et
aktivt kulturliv i Dragør kommune.
Det er til dette møde, at vi ønsker at invitere Tor Nørretranders til at tale om, hvordan kulturen og
historien placerer sig i et samfund under forandring. Hvor fokus flytter fra materialer/arkivalier til
oplevelser og samvær/nærvær i et samfund med øget digitalisering, og hvor konsekvenserne for
nogle borgere kan være, at de føler sig hægtet af - eller aldrig kommer med på - den digitale bølge.
Hvordan kan kulturlivet bl.a. ved bibliotek og arkiv bidrage til, at imødekomme brugernes nye
behov om indhold, når det vi måles på er udlåns- og besøgstal, frem for målinger på hvilken forskel
i liv og livskvalitet vi gør?
Hvordan kan borgere være med til at præge fremtid for dem selv og for bibliotek, arkiv og
kulturområdet i Dragør?
Oplægget til debat vil komme ind på følgende emner:
 Empati og sammenhæng i sammen-fundet
 Civilisation 2.0 og fremtidens samfund
 Fælledskaber = fælleder +fællesskaber
 Glæde, lykke og livskvalitet
 Samarbejde, tillid, åbenhed
 Civilsamfundet som den tredje akse i politik
 Velfærd fører til velstand
Arrangementet er et samarbejde mellem arkiv- og biblioteksråd, samt biblioteket og arkivet.
Det er åbent for alle borgere i Dragør kommune.
Den 15. november 2018 er det 50 år siden biblioteket flyttede ind på Vestgrønningen. Vi forestiller
os også at arrangementet med Tor Nørretranders kunne være en del af jubilæumsfejringen. Som
optakt til arrangementet vil vi kickstarte debatten med en række indlæg i Dragør Nyt, på Dragør
Nyheder på Facebook, på bibliotekets hjemmeside og på arkivets og biblioteks facebookprofiler i
perioden op til.
Arrangementet gennemføres i det ny indrettede bibliotek i Hollænderhallen, hvor der er plads til
60-70 mennesker, og hvor der er gode adgangsforhold for handicappede. Er der flere der er

interesseret end der er plads til, vil vi flytte arrangementet ned i hallen, således at ingen
interesserede bliver afvist.
Vi håber på, at arrangementet vil kunne bidrage til mange kulturelle samtaler, i de kredse som
deltagerne ellers færdes i.
Arkiv og bibliotek har ikke mulighed for at afholde hele udgiften til honoraret, og det er det vi
ansøger Kulturpuljen om.
Budget:
Honorar til Tor Nørretranders 25.000 kr.
Forplejning: 5.000 kr.
Selvfinansiering: 5.000 kr.
Ansøgte beløb 25.000 kr.

