
Biblioteksstrategi 2019 – information til borgerne  

 
Bibliotekerne er landets mest besøgte kulturinstitutioner og skal ifølge biblioteksloven ”fremme 

oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet” blandt alle borgere. Dette formål kræver en mere 

aktiv indsats end tidligere, hvor adgang til viden via materialerne var tilstrækkeligt. 

 

Bibliotekslandskabet er langt mere varieret og 

tilpasset borgernes behov i den enkelte kommune end for bare 10 år siden. Egedal 

Bibliotekernes strategi skal afspejle retningen de kommende år.  

 

Kultur- og Erhvervsudvalget har på mødet den 3. juni givet bibliotekerne til opgave at udvikle 

en strategi, der ligger tættere på kommunens vision og øvrige strategier samt indeholder disse 

fire fokusområder:  

 

1. En mere aktiv rolle i lokalområderne 

2. En tydeligere og stærkere kulturaktør 

3. Mere vægt på tilbud til børn og til børnefamilier 

4. Mere vægt på den ældre målgruppe, herunder potentiale som frivillige 

 

Visionen og fokusområderne 

 

Biblioteket arbejder ud fra denne vision, Den fungerer som ledestjerne for strategien og det 

samlede bibliotek:  

- Den stærkeste kulturaktør i kommunen.  

- Borgernes sted - det foretrukne (fri)rum. 

- Biblioteket ud i lokalsamfundet - lokalsamfundet ind i biblioteket. 

 

Hvad skal vi overordnet fokusere på i strategien 

- Arbejde med genkendelige koncepter og som dermed bliver synlige og lette at formidle 

- Lave en kortlægning over mulige samarbejdspartnere, som er aktive allerede, men 

også nye. 

- Undersøge behovet for tilbud til daginstitutioner og skoler 

- Bruge kollegerne i CBK og i andre relevante centre 

- Præsentere en model for Biblioteksklubber/Kundeklubber 

- Undersøgens de enkelte områders demografi 

Konkrete indsatser kunne være, at 

- Definere Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet  

- Arbejde med at give de enkelte huse en særlig profil  

- Styrke bibliotekets rolle i forhold til kulturhusene 

- Sikre at biblioteket er et åbent møderum for borgerne 

- Skabe et cafémiljø, hvor det er muligt 

- Sikre at borgerne er oplyste og nemt kan få adgang til viden 

- formidle børnekultur til børn og deres forældre 

- Sikre at Egedals borgere får glæde af nationale indsatser og kampagner 

- Lave lokale kulturtilbud til og med Egedals borgere 

- Synliggør biblioteket, når der er begivenheder i kommunen. 

- Arbejde med uderummene – det giver synlighed 



 

 

Fokusområde 1: En mere aktiv rolle i lokalområderne 

 

Hvorfor: Biblioteket bør være et naturligt midtpunkt og en dynamo for det aktive 

lokalområde. Det skal være med til at sikre levende, attraktive lokalmiljøer i de byer, det ligger 

i. Det skal skabe oplevelser og fællesskaber for, med og af borgerne.  

 
Hvad er ideerne, hvad skal undersøges:  

- Definere bibliotekernes rolle i lokalsamfundet og dokumentere de forskellige 

behov blandt borgerne, foreningerne og samarbejdspartnere. 

- Arbejde med at give de enkelte huse en særlig profiler både i forhold til konkrete 

målgrupper og til det lokalområde de ligger i. 

- Have fokus på snitfladen til Kulturhusene. 

- Synliggør biblioteket, når der er begivenheder i kommunen. 

- Sikre at biblioteket er et åbent møderum for borgerne. 

- Sikre at borgerne er oplyste og nemt kan få adgang til viden.  

 

Generelt skal det vi laver være koncepter, som gentages og derved bliver synlige og lette at 

formidle samt genkendelige for brugerne. 

Der skal være fokus på den gode historie fx, at borgerne hjælper hinanden. 

Kundeklubber/Biblioteksklubber 

Café i Smørum bibliotek – måske i samarbejde med den eksisterende i Idrætscentret. 

 
 
 

Fokusområde 2: En tydeligere og stærkere kulturaktør 

 

Hvorfor: Det ligger i biblioteksloven at skulle fremme ”kulturel aktivitet”. Det kræver en 

målrettet, fokuseret indsats at være en markant kulturaktør, der når ud over rampen og 

rammer mange borgere.  

Egedal kan godt bruge flere kulturelle tilbud, og biblioteket har allerede en naturlig rolle her, 

som skal udbygges. 

 
Hvad er ideerne, hvad skal undersøges:  

- Bibliotekerne vil lave lokale kulturtilbud til og med Egedals borgere, som er 

meget aktive og som på forskellig vis bidrager til livet i kommunen. 

- Bibliotekerne vil stille biblioteksrummet til rådighed for relevante aktiviteter i 

hele bibliotekets åbningstid. 

- Bibliotekerne vil styrke sin rolle i kulturhusene 

 

Vi har aftalt der ikke er nogen begrænsninger – alt er muligt 

Vi skal skabe indholdet til de rammer vi kan tilbyde 

 
 Arbejde med uderummene – det giver synlighed 

 F.eks. etablere legepladser med hjælp fra arkitekt- eller designelever 

 Man kan finde en måde at forbinde legepladser og litteratur (Gladsaxe Bibliotek) 

 Cafeer 

 Fælles opholdsrum 

 Skal vi arbejde med profil-biblioteker? 



 
 

 
 
 

Fokusområde 3: Tilbud til børn og til børnefamilier 
 

Hvorfor: Biblioteket skal også for de nye generationer være et relevant og attraktivt tilbud. 

Det kræver et særligt fokus i en tid, hvor mange og meget konkurrerer om opmærksomheden. 

Biblioteket er vejen til viden, oplevelser og fællesskab – også for de mindste. Læsning og 

læselyst er en kerneopgave og et stort fokusområde, der i særlig grad gælder børnene.  

 
Hvad er ideerne, hvad skal undersøges:  

- Kortlægge behovet for tilbud til de enkelte årgange på skolerne under konceptet 

”Åben Skole”. Kodeordet er læring og dannelse. 

- Læselyst – fokus på læseunderstøttende indsatser og sikre at Egedals børn får 

glæde af nationale indsatser og kampagner 

- Undersøge behovet for biblioteket som det åbne frie fælles rum for aktiviteter 

rettet mod børn og deres forældre  

- Formidle børnekultur til børn og deres forældre. 

 

Mødregrupper / Fædregrupper -  Babyer: 

 Legestuer 

 Vi tager allerede ud til mødre-grupperne på rådhus, dagplejere, skoler – 2 gange om 

året og snakker om den tidlige kommunikation. 

 Det første år er det mest forældrene vi henvender os til 

 Komme ud i sundhedsplejen 

 Early literacy og sprogfitness. 

 Invitere dem ind ”De 3 bukke bruse” 

 

Vuggestue/børnehave børn:  

 Vi laver bogvogterne: Tager ud i institutionerne viser hvad en bog er og man skal passe 

på den.  

 Klæde sig ud. 

 Hemmelig klub 

 Læse historier højt – os selv eller frivillige 

 Leg og læsning 

 

Indskolingen: 

 Alt det vi tilbyder til enkelte klasser – først til mølle – skal kunne være til alle 

 

Unge: 

 Bruge udeområdet 

 Skriveværksteder – familiehistorier 



 
 

 

Fokusområde 4: Den ældre målgruppe, herunder frivillige 

Hvorfor: Biblioteket skaber fællesskab og er kulturverdenens største møderum. Ældre 

borgere er en kernegruppe med mod på fortsat læring og hang til litteratur – og i hvert fald 

med lyst til fællesskaber og oplevelser. Med Egedals demografi in mente er de ældre en oplagt 

målgruppe, som kunne udvides til endnu flere med de rette tiltag.  
 

Hvad er ideerne, hvad skal undersøges:  
- Undersøge behovet for samarbejde med de fællesskaber, som de ældre skaber. 

- Understøtte læsekredse. 

- Være målgruppens foretrukne mødested. 

- Kortlægge mulige samarbejdspartnere, som er aktive allerede. 

 

Generelt skal det vi laver være koncepter, som gentages og derved bliver synlige og lette at 

formidle samt genkendelige for brugerne. 

Der skal være fokus på den gode historie, det kan fx være at bekæmpe ensomhed 

  
 


