Handlingsplan for kulturpolitik, vedtaget af kommunalbestyrelsen
d. 03.07.17:

Handlingsplaner for de fire satsningsområder:





Fyrtårnene
Tradition og fornyelse
Synlighed og samarbejde
Kulturen – både udadtil og indadtil

Handlingsplanerne beskriver indsatser indenfor satsningsområderne med de
fire værdier in mente:





synlighed
fællesskaber
kommunal arbejdskraft
anerkendelse af kulturens værdi

Fyrtårnene
Handlingsplan:








Langeland Bibliotek: Biblioteket arbejder for at komme længere ud og blive en større
del af borgeres og gæsters liv. Bibliotekets kerneopgave: ”Langeland Bibliotek skal
fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet igennem hele livet og herigennem
medvirke til det gode liv på Langeland” udfoldes i aktivt opsøgende virksomhed
indenfor kultur, viden og læring. Et særligt fokusområde er læsning og litteratur.
Samtidig er kultur og folkeoplysning placeret i bibliotekets regi, og der påhviler en
særlig forpligtelse for biblioteket i realisering af kulturpolitikken
Langelands Museum: Museet er en selvstændig kulturinstitution og skal som sådan
udvikles med høj kvalitet. Derfor indgår museet i samarbejder regionalt, nationalt og
internationalt. Kommunen er bevidst om mangler og problemer ved museets
bygninger og er parat til støtte, såfremt der viser sig muligheder for eksterne
satsninger fra fonde eller stat
Rudkøbing Byhistoriske Arkiv: Arkivet skal udvikle sin synlighed for borgerne på
Langeland. Arkivet vil fremme bevidstheden på tværs af generationerne om
vigtigheden af at bevare den lokale kulturarv. Arkivets kerneopgaver er at indsamle,
bevare, bearbejde og formidle den viden om både historiske og nutidige
begivenheder og personer, der har betydning for langelændernes identitet. Alle
besøgende, fysisk som digitalt, skal have kompetent og imødekommende service
Magleby-Bagenkop lokalhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk arkiv for Humble, Lindelse og
Tryggelev-Fodslette Sogne, Nordlangelands lokalhistoriske Arkiv samt Strynø
lokalhistoriske Arkiv: De lokale, frivilligt drevne arkiver indsamler lokale arkivalier og
er værdifulde vidner i lokalsamfundet ved at bevare de vidnesbyrd om samfundene,
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som de dækker. Arkiverne arbejder med synlighed, åbenhed og arrangementer.
Besøgende betjenes imødekommende og kompetent med de ressourcer, der er til
rådighed.
Langelands landskab i by og land: Kommunen værdsætter både natur- og
kulturlandskaberne som ramme om identitet, oplevelser, bosætning og aktivitet.
Gennem fast og klog bevaringsplanlægning vil kommunen sikre fremtiden for de
særlige kulturmiljøer i dialog med beboere og brugere i respekt for det, der skal
bevares, og med vilje til det, der skal fornys.
Den maritime kultur og de maritime miljøer: Langeland Kommune anerkender det
maritimes særlige betydning og støtter indsatsen både for havnemiljøerne og den
sejlende kulturarv.
Det frivillige engagement værdsættes og understøttes med vejledning og
netværksdannelse dels fra kommunalt hold, dels fra videndeling aktørerne imellem.
Det kunstneriske miljø værdsættes og understøttes med vejledning og hjælp til
netværksdannelse og ved at blive brugt som løftestang for større erkendelse af
værdien i forbindelse med bosætning og turisme og ikke mindst i form af stolthed
over at være en del af et samfund fyldt med kunst og kultur. Det gælder ved
bosætning, turisme og som væsentlig PR-faktor.

Tradition og fornyelse
Handlingsplan:







Langeland Kommune formidler så vidt, det er muligt og efter lovens rammer, gratis
adgang til mødelokaler, så der fortsat kan være lokaler til de kulturelle fællesskaber,
der rækker ud over idrætsforeninger og sociale foreninger
Langeland Kommune sigter efter at fremme højst mulig kvalitet indenfor de enkelte
kunstneriske genrer, såvel den lille kunstneriske begivenhed som det sublime
indenfor professionel kunst og kultur
Langeland Kommune vil aktivt bruge kunst og kultur i arbejdet med at tiltrække
tilflyttere og turister ved at øge samarbejdet mellem erhverv og kunst og kultur
Langeland Kommune vil arbejde for en større synlighed både kunstnere imellem og
mellem forvaltning, erhvervsliv og kunstnere

Synlighed og samarbejde
Handlingsplan:





Langeland Kommune vil gennem biblioteket stille arbejdskraft til rådighed, der skal
arbejde for større gensidigt kendskab mellem de kulturelle fællesskaber og
institutioner
Der afholdes to årlige offentlige møder, og der ydes rådgivning i enkeltstående
tilfælde om muligheder for støtte, faciliteter og andet
Der arbejdes for at danne et Kulturelt Samråd
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Der arbejdes for, at de kulturelle aktører ”får øje på” hinanden og kan bruge hinanden
i endnu større grad end hidtil
Kulturpolitikken bruges udadtil og indadtil i relevante sammenhænge for at gøre
kulturens værdi og rolle kendt

Kulturen – både udadtil og indadtil
Handlingsplan:








Kulturpolitikken tænkes ind i og anvendes i bosætningsstrategier og
kommunikationsstrategier
Kulturpolitikken tænkes ind i planstrategien på sigt
Kulturpolitikken bringes i spil i Turist- og Erhvervsforeningen og i kommercielle
sammenhænge som en vigtig faktor dels for tiltrækning af arbejdskraft, dels som
aktiv overfor turister og andre gæster
Kunst og kultur anerkendes af Langeland Kommune som en vigtig faktor i arbejdet
med at tiltrække nye borgere og i at give dem, der allerede bor her, oplevelsen af at
bo et godt sted
Børn og unge skal møde kunst og kultur i forskellige former, gerne i samarbejde med
skolen, ungdomsskolen, musikskolen m.fl. Der arbejdes med at udvide Den åbne
Skole yderligere, så der kommer endnu mere kunst og kultur, således at såvel
offentlige som private institutioner og tiltag inddrages i elevernes skolegang over tid
og over årgange, f.eks. ved at arbejde med begrebet ”kulturel rygsæk”

Handlingsplanerne gennemgås årligt for at følge, hvor langt vi er nået, og om der skal
korrigeres på målene. Ansvarlig: Langeland Bibliotek
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