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Hvad gør I for at gøre ”butikken” interessant for kunderne?
Vi forsøger først og fremmest at
fortælle om alle de muligheder,
der findes på biblioteket. Det
er langt fra alle der kender
dem. Vi hører tit folk sige ”det
vidste jeg ikke, jeg kunne få
hjælp til eller opleve her”. Det
handler om synlighed på snart
sagt alle fronter. Et eksempel er KIG IND; bibliotekets
arrangementsprogram, der
husstandsomdeles i hele kommunen. Et andet eksempel
– det allervigtigste i dag – er
den næsten daglige markedsføring af foredrag, udstillinger,
debatmøder og mulighed for
hjælp til informationssøgning

på Facebook og bibliotekets
hjemmeside.
Endelig er bibliotekets venner i
Vores Ikast, oplysningsforbund
og netværket af frivillige vigtige
partnere i bestræbelsen på at
gøre ”butikken interessant”.
Hvordan skiller I jer ud?
Biblioteket er et unikt, neutralt
og frit tilgængeligt (entréen er
betalt af kommuneskatten) sted
hvor vi alene eller sammen med
andre kan opleve, overraskes
og blive klogere. Mødet med
kultur og litteratur kan være
med til at give os en viden, der
kan udvikle os som mennesker.
Den viden som biblioteket giver
adgang til er også et vigtigt
grundlag for et demokratisk og
frit samfund.
Den eller de bedste oplevelser
I har haft med jeres ”kunder”?
Biblioteket har hele tiden gode
oplevelser med kunderne. Siden
sommerferien: Et arrangement
for ordblinde først i oktober, aktiviteter for børn i efterårsferie
og ”Vild med Ord” -litteraturdagen i lørdags. Gode eksempler
på, at borgerne liker biblioteket.

En af de bedste indikatorer for
om biblioteket tilbyder noget
som ”kunderne” synes om, er
nemlig de mange positive reaktioner på Facebook.
Hvorfor er det vigtigt at bakke
op om det, der sker i Ikast/
Vores Ikast?
Hvad der er godt for handelslivet er godt for kulturen og
biblioteket i Ikast – og omvendt.
Det er vigtigt at bakke op, fordi
Vores Ikast giver mulighed for,
at handelsliv, forretninger og
kulturinstitutioner kan løfte i
flok med henblik på at skabe de
bedste betingelser og resultater
til gavn for alle. Formålet er at
gøre Ikasts’ attraktioner og særlige plus kendt og eftertragtet af
kunder og borgere i Ikast, IkastBrande – og lad os bare tage
Herning og Silkeborg med.
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