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UDKAST
• udvikle og forny Rudersdal Bibliotekerne, så der også 

i fremtiden er et attraktivt og inspirerende tilbud for 
kommunens borgere. Biblioteket er en væsentlig og 
central aktør i kommunens kultur- og fritidsliv.

• fastlægge bibliotekets plads som en medspiller og 
samarbejdspartner, der understøtter og fremmer 
kommunens øvrige politikker, strategier og 
arbejdsgrundlag. 

Biblioteksstrategiens omdrejningspunkt er fem strategiske 
temaer, der favner bibliotekets fokus på kerneområderne 
livslang læring, læsning, dannelse, demokrati og fællesskab.

Biblioteksstrategien er initieret og godkendt i Kultur- og 
Fritidsudvalget 2019-2020 og er med udgangspunkt i 
borgermøder, fokusgruppeinterviews og besøg af fagpersoner 
inden for biblioteksområdet udarbejdet sammen med borgere, 
politikere og interessenter.
Biblioteksstrategien erstatter Rudersdal Kommunes 
bibliotekspolitik 2010.

BAGGRUND

BIBLIOTEKSSTRATEGIEN SKAL

Globalisering, individualisering, ændrede medievaner/biblioteksbrug og digitalisering har udfordret de eksisterende rammer for 
det traditionelle bibliotek. 
Bibliotekets hovedopgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet kan derfor nu og fremadrettet ikke længere 
indfries alene ved at stille en bog- og materialesamling til rådighed og udlåne bøger og musik. Biblioteket må hele tiden nytænke 
tilbud, metoder og services for at opfylde sit formål, herunder for eksempel ved øget anvendelse af digitale tilbud, nye anvendelser 
af biblioteksrummet mv.

Sammen med øvrige aktører styrker biblioteket kommunens visioner om en god leve- og bokommune, hvor kulturelle fællesskaber 
og aktiviteter modvirker ensomhed, fremmer trivsel og mental sundhed og medvirker til at skabe livsglæde og det gode liv.
Biblioteket har sammen med kommunens øvrige kulturinstitutioner fokus på at give borgerne mulighed for kunstneriske og 
kulturelle oplevelser og tilbyde aktiviteter på tværs i lokalsamfundet.

Bibliotekstilbuddet består henholdsvis af det fysiske bibliotek og det digitale bibliotek, som supplerer og understøtter hinanden. 
Biblioteket giver adgang til relevante digitale bibliotekstilbud og sikrer, at borgeren kan få hjælp til den digitale transformation, der 
kræves for at begå sig i samfundet.

Mission
Rudersdal Bibliotekerne understøtter og fremmer livslang læring, læsning, dannelse, demokrati og fællesskab. 

Vision
Rudersdal Bibliotekerne sætter borgeren i centrum og har fokus på kulturelle og demokratiske fællesskaber, aktivitet og 
samskabelse, for at sikre borgernes dannelse uafhængig af kommercielle interesser. Biblioteket er synligt lokalt i hele 
kommunen og nationalt gennem samarbejde. 
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Biblioteket som litteratur-  
og videnshus

Biblioteket og byudviklingBørn og læsning

Det 4. bibliotek Demokrati og 
fællesskaber

FÆLLES OM BIBLIOTEKET
5 strategiske temaer

FÆLLES OM  
BIBLIOTEKET
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Sådan gør vi

• Biblioteket vækker borgernes nysgerrighed ved at 
præsentere litteraturen i dens nye former, heri også nye 
genrer, nye tendenser og nye formidlingsplatforme.

• Biblioteket styrker og prioriterer tilbud, vejledning 
og samarbejde med gymnasier og andre 
uddannelsesinstitutioner. 

• Biblioteket er et helle fra hverdagens travlhed og skaber 
mulighed for ro, fordybelse og refleksion.

• Biblioteket tilbyder attraktive rum, der motiverer til 
læselyst og livslang læring. 

• Biblioteket arrangerer litteratur- og 
vidensarrangementer og laver formidling, der kobler til 
samlingen. 

• Biblioteket anvender bibliotekets rum som ramme for 
samarbejder omkring indhold og formidling.

• Biblioteket sætter fokus på materialesamlingen, og hvad 
samlingen skal rumme - herunder fordelingen mellem 
analoge og digitale materialer – et væsentligt fokus er 
formidlingen heraf.

• Biblioteket har fokus på flere brugere og højere udlån.

BIBLIOTEKET SOM LITTERATUR- OG VIDENSHUS

Litteratur- og videnshuset tager udgangspunkt 
i det klassiske bibliotek og udgør kernen i de 
bibliotekstilbud og -services, som Rudersdal 
Bibliotekerne udvikler og tilbyder.

Litteratur- og videnshuset tilbyder og formidler litteratur og 
viden af høj kvalitet samt udvikler initiativer, der motiverer 
til læselyst. Borgerne præsenteres for litteratur og viden og 
overraskes af det nye, da litteraturen er i konstant udvikling 
og ny viden produceres.

Det klassiske bibliotek udgøres af materialesamlingen, de 
fysiske rammer og driften forbundet hermed.

Litteratur og viden er til glæde og gavn for alle – både 
samfundsøkonomisk og som berigelse af det enkelte 
menneske uanset baggrund og livssituation. 

Litteratur- og videnshuset understøtter borgernes livslange 
læring, som er en nødvendighed i en globaliseret verden, og 
som udfoldes gennem hele livet.

Som litteratur- og videnshus er biblioteket en 
afgørende og betydningsfuld aktør, der giver kulturel og 
mellemmenneskelig indsigt, og som kan være med til at øge 
det generelle vidensniveau i samfundet.

Litteratur- og videnshuset har 3 spor: 

• Materialesamlingen og formidlingen heraf
• Fremme af oplysning og uddannelse
• Litteratur- og vidensarrangementer – herunder formidling



Biblioteksstrategiens fem temaer 5

BIBLIOTEKET SOM LITTERATUR- OG VIDENSHUS
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DEMOKRATI OG FÆLLESSKABER

Biblioteket er rum for den demokratiske samtale, 
den gode debat og kulturelle fællesskaber.

Biblioteket har gennem dets folkeoplysningstradition og 
kerneopgave altid arbejdet for at understøtte viden, oplysning 
og uddannelse. 
I en tid, hvor demokratiet bliver udfordret på mange niveauer, 
er den folkeoplysende tanke som grundlaget for folkestyret 
stadig vigtigere. I dansk demokratisk tradition har den oplyste 
medborger altid været en forudsætning.

Informationsstrømmen er i dag overvældende, og mere 
information udgives digitalt.
Det er i dag svært for borgere at finde ud af, hvad der er 
rigtigt og forkert, og hvor kan man hente viden. 
Folkeoplysning og biblioteker kan gøre en forskel for at få 
et samfund, der taler sammen, hænger sammen og forstår 
sammenhænge.

Sådan gør vi

• Mødested
 Biblioteket faciliterer møder på tværs af kulturelle 

interesser, aldersgrupper og sociale lag. Det skaber 
rammerne for, at borgerne kan drage nytte af 
hinandens ressourcer og være en del af et kulturelt 
og demokratisk fællesskab. Fællesskabet stimulerer 
demokrati og dannelse gennem deltagelse og 
samskabelse ved at se, lytte og spejle sig i andres 
holdninger. Bibliotekets fysiske og digitale møderum 
er et naturligt samlingssted, og det fremmer dannelse, 
oplysning og kulturel aktivitet.

• Samarbejde
 Biblioteket vil sammen med de lokale folkeoplysende 

samarbejdspartnere - aftenskoler og foreninger - tilbyde 
aktiviteter, der giver borgerne redskaber til at begå sig 
i den tid og det samfund, de lever i. Dermed bliver den 
enkelte ikke bare passiv tilskuer til tilværelsen, men i 
stand til aktivt at leve i et moderne samfund.

• Modigt rum med værdier
 Biblioteket skal være et aktivt, kendt, modigt og 

betydningsfuldt rum, der tilbyder debat, videns- og 
informationsformidling. Biblioteket er ikke et neutralt 
sted, men et hus fuldt af værdier.

• Fællesskab 
 Biblioteket sætter fællesskaber på tværs af 

store og små skel og understøtter den lokale 
sammenhængskraft.

•     Aktiv deltagelse og samskabelse 
 Biblioteket inviterer borgerne til at være aktive og 

deltagende i aktiviteter, hvor du kan komme ”lige fra 
gaden” og sammen med andre være medskabende.
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DEMOKRATI OG FÆLLESSKABER
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Biblioteket i byen - byen i biblioteket. 
Med en velovervejet placering og udformning kan 
biblioteket være en samlende generator for byliv 
og understøtte lokale byrum.

Den lokale identitet opleves i hverdagen, når mennesker 
færdes i byens rum og deltager i byens liv. Placeringen 
af centrale funktioner og udformningen heraf er derfor 
afgørende for, hvor meget og hvordan hverdagslivet udspiller 
sig, og også om et lokalsamfund opleves at have funktioner, 
der skaber sammenhængskraft og formidler en klar, tydelig 
og positiv identitet.

Hverdagslivet er under hastig forandring. Tidligere var byliv 
identisk med handelsliv. Nu rykker handel i stor stil til den 
virtuelle verden, og bylivet kredser nu om andre funktioner 
som caféer, spisesteder, kultur, kunst, idræt og andre 
aktiviteter. Det er oplevelsessamfundets behov, som i dag 
afgør, hvad der kan fastholde og endda forny et steds lokale 
identitet.

Disse samfundsforandringer udstyrer biblioteket med et helt 
nyt og stærkt potentiale. Med bystrategiske overvejelser 
om placering, udformning og muligheder for synergi med 
andre funktioner, kan biblioteket blive et naturligt, samlende 
krydsningspunkt for hverdagslivet, og et vigtigt mødested for 
lokalsamfundet. Som en af det moderne demokratis centrale 
funktioner, kan biblioteket som samlingspunkt inkludere alle 
og egner sig derfor godt til både at “bygge by” omkring, fx 
ved at placere andre funktioner i nærheden, at sikre åbenhed 
og passagemulighed gennem bygningerne, og samtidig 
sikre gode arbejds- og oplevelsesmuligheder for bibliotekets 
brugere.

BIBLIOTEKET OG BYUDVIKLING

Sådan gør vi

• Biblioteket indgår i tværgående aktiviteter og tiltag med 
henblik på at udnytte synergien og det potentiale, der er i 
de forskellige lokale byrum.

• Biblioteket er synligt der hvor borgerne færdes. På 
sigt kan nye funktioner og aktiviteter kombineres 
med bibliotekstilbud med det formål at styrke livet og 
aktiviteterne i byrummet.

• Biblioteket har fokus på at danne bro mellem byliv og 
bibliotek og er en strategisk faktor i processen ved at 
skabe levende byrum.

• Biblioteket kobler sig på det nære og ydre byrum, og 
trækker samtidig byrummet ind i biblioteket.

• Biblioteket kan have nye og andre fysiske placeringer i 
fremtiden for at styrke behovet for attraktive mødesteder 
og mangfoldighed, netværk og sammenhængskraft.
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BIBLIOTEKET OG BYUDVIKLING
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BØRN OG LÆSNING

Biblioteket understøtter den sammenhængende 
indsats, når det handler om børns læsning og 
sprogudvikling.

Læseundersøgelser viser, at børn læser mindre og dårligere. 
Medieudbuddet til børn er stort i dag med streaming, Youtube 
og de sociale medier. Læsning som aktivitet må aldrig blive 
en parentes i vores samfund. Læsning er betydningsfuld i 
forhold til livslang læring og uddannelse. Læsning styrker det 
enkelte barn i forhold til identitetsdannelse og almen dannelse 
og giver barnet gode forudsætninger for at udvikle sig og 
blive en aktiv samfundsborger. Læsning stimulerer børns 

forestillingskraft og kan give en dybere forståelse for andres 
tanker, erfaringer og livsvilkår.
Forskning viser, at fundamentet for læsning og læselyst bliver 
lagt langt tidligere end ved skolestart. Biblioteket understøtter 
og fremmer børns sprogudvikling og læsefærdigheder og 
inspirerer til læselyst sammen med forældre, pædagoger og 
lærere.

Sådan gør vi
Biblioteket støtter en koordineret indsats for børns læsning, 
læselyst og sprogudvikling. Det gøres ved hjælp af 
fokuserede og attraktive tilbud til de 3 målgrupper: forældre, 
førskolebørn og skolebørn:

• Biblioteket er en foretrukken familiedestination for børn, 
forældre og bedsteforældre med fokus på læsning, 
dannelse og kultur.

 Forældre og bedsteforældre skal vide, at børne-
biblioteket er en vidensressource i forhold til børns 
læsning.

 Der er fokus på værdien af læsning som en værdifuld 
aktivitet i sig selv, da det styrker empati, dannelse, 
identitet, opfattelse og forståelse.

• Biblioteket understøtter barnets sprogudvikling og 
møder barnet så tidligt som muligt. Fokus er på 
tilbud, der introducerer førskolebørn til læsning og 
skriftsprog på en uformel og legende måde. Biblioteket 

støtter pædagogers og sundhedsplejerskers arbejde 
og prioriterer at give viden, gode råd og inspiration til 
småbørnsforældrene.

• Biblioteket har fokus på, at skolebørn bliver motiverede 
til at læse, både i fritiden og i forbindelse med skolen.

 Biblioteket tager initiativer til aktiviteter, der fremmer 
læseindlæringen og motiverer til læsning som en 
aktivitet i sig selv (læselyst). 

 Biblioteket styrker samarbejdet med folkeskolen, både 
lokalt på den enkelte skole og på tværs af alle skoler, 
omkring indsatser i forhold til læsning og lystlæsning til 
børn i skolealderen.
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BØRN OG LÆSNING
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Det 4. bibliotek er et alternativt bibliotekstilbud 
uafhængigt af det klassiske fysiske bibliotek.

Rudersdal består af 10 byområder med 3 fysiske biblioteker. 
Med Det 4. bibliotek kommer biblioteket ud i hele kommunen 
og tilbyder alle borgere formidling uden for bibliotekets 
fysiske rammer. 
Biblioteket kan være bevægeligt og har måske ingen fast 
fysisk samling og bygning. Bibliotekets aktiviteter kommer ud 
af bibliotekerne og afholdes rundt om i hele kommunen.

Borgerne kan møde Det 4. bibliotek andre steder og i andre 
sammenhænge – der hvor der er behov. 
Med de nye arenaer og formidlingsformer kan biblioteket øge 
bredden af kendskabet til litteratur og viden hos borgerne 
ved at være fleksibel, nytænkende, synlig og tilgængelig i nye 
sammenhænge. 

DET 4. BIBLIOTEK

Sådan gør vi

• Biblioteket eksperimenterer med alternative 
biblioteksformer uafhængigt af det fysiske bibliotek i 
lokalområderne.

• Biblioteket samarbejder med borgerne om at afprøve 
forskellige formidlingstiltag i forbindelse med 
udviklingen af Det 4. bibliotek.

• Biblioteket stiller tilbud og services til rådighed, der kan 
bruges i stedet for eller som supplement til de fysiske 
biblioteker.

 
• Biblioteket udvikler det digitale bibliotek, så tilbuddene 

er tilgængelige.

• Biblioteket prioriterer at udvikle særlige tilbud til 
børn og deres forældre, som for eksempel at gøre 
biblioteksmaterialer tilgængelige i daginstitutioner.

• Biblioteket er, hvor borgerne er og vil med Det 4. 
bibliotek være synlig for nye målgrupper i hele 
kommunen.
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DET 4. BIBLIOTEK


