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4. Biblioteket skal fremme kulturelle aktiviteter 

 

Mulige strategiske 
pejlemærker 

 

Argumentation 
 

Hvorfor er det væsentligt, at 
bibliotekerne arbejder med 

dette område? 

Eksempel 
 

Eksempler på, hvordan 
bibliotekerne arbejder med 

området i dag 

Rammer 
 

Den ramme, det 
strategiske 

pejlemærke skriver 
sig ind i 

Partnerskaber 
 

Hvem skal vi 
samarbejde med 

om området? 

 

Krav 
Hvad skal der til, for at 

vi kan arbejde med 
området – 1) hvad kan 

vi selv gøre? 
2) hvad kan andre 

aktører bidrage med? 

Bemærkninger 

4A. Udbygge 
strategiske 
partnerskaber med 
andre kulturaktører  

 

 

 

 

Tilføjelser  

 

 

 

 

 

- Der kan være en række 
potentialer ved at 
bibliotekerne, via 
strategiske samarbejder 
med andre kulturaktører, 
i stigende grad tænker 
sig ind i kommunernes 
samlede kulturområde 

 

- Kulturinstitutioner 
som prioriterede 
partnere i samarbejder, 
lokalefællesskaber 
og/eller fælles-
institutioner 

 

- Regionale 
kulturaftaler og 
kommunale/ 
regionale 
kulturpolitikker 

   

 

 

 

 

 

 

    

4B. Formulere en 
fælles retning for 
musikområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Musikken besidder 
store potentialer som del 
af kulturel aktivitet og 
sammenhængskraft 

Bibliotekerne kan 
formidle musik og skabe 
aktiviteter inden for 
områder, som ellers ikke 
er synlige, der kan have 
værdi for borgere og for 
lokale og nationale 
fællesskaber 

 

 - Nationalt partnerskab 
om tilgængeliggørelse 
og/eller formidling af 
musikområdet 

- Fokus på lokale 
aktiviteter og 
arrangementer 

- Samarbejder med 
lokale og nationale 
aktører på 
musikområdet 

- Biblioteksloven    
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Tilføjelser 

 

 

 

 

      

4C. Understøtte 
deltagelseskultur og 
samskabelse 

 

 

 

 

 

 

Tilføjelser 

 

 

 

 

- For at imødekomme 
borgernes lokale 
engagement 

- Understøtte kulturelle 
interessefællesskaber 

- Facilitere og skabe 
rammer, der 
understøtter borgeres 
innovation og kreativitet 

 

- Understøtte den 
frivillige indsats samt 
borger til borger-
indsatsen 

- Makerspaces 

- Facilitering af 
aktiviteter og møder 
mellem brugere 

- Kommunernes 
kulturforvaltning 

- Lokal-
samfundet 

   

      

4D. Skabe kulturelle 
muligheder for den 
ikke-biblioteksvante 
del af befolkningen  

 

 

 

 

 

 

Tilføjelser 

 

 

 

 

- Biblioteket skal fremme 
oplysning, uddannelse og 
kulturel aktivitet for hele 
befolkningen 

Biblioteket kan styrke 
indsatsen ved i højere 
grad at være opsøgende 
og skabe relevans hos de 
dele af befolkningen, der 
i mindre grad bruger 
biblioteket aktivt 

- Værtsskab – herunder 
stille personale-
ressourcer og lokaler til 
rådighed  

- Bruger-
undersøgelser 

- Netværk med 
andre aktører  
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4E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

4F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


