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Kulturstyrelsens årsmøde 2015  

- Strategiske pejlemærker for folkebiblioteker 
 

Læsevejledning: Den definerede kerneopgave er fremhævet i overskriften. De mulige strategiske 

pejlemærker fremgår under kerneopgaven. 

 

5. Biblioteket skal facilitere debat og møder mellem mennesker  
Biblioteket er landets mest benyttede kulturinstitution og et af de få steder i det offentlige rum, 

hvor det er gratis for alle mennesker at mødes. En ny dansk undersøgelse viser, at 

biblioteksbrugere især i landdistrikter og småbyer oplever biblioteket som et vigtigt mødested. I 

en digital, flygtig verden er biblioteket et fysisk holdepunkt med mulighed for at få personlig 

vejledning og inspiration til viden, kultur og etablering af netværk og interessefællesskaber. 

Biblioteket har de senere år mærket en stærk efterspørgsel efter fysiske fællesskaber, f.eks. 

læseklubber og studiegrupper, der ønsker at have base på biblioteket. På trods af faldende udlån 

er antallet af besøgende på bibliotekerne da også stabilt, og statistikken viser, at biblioteksrummet 

i højere og højere grad bruges til arrangementer, uformel undervisning og klublignende aktiviteter. 

Bibliotekerne faciliterer dermed mødet mellem borgerne, men især de åbne biblioteker giver også 

borgerne mulighed for selv at spille ind med egne initiativer. 

 

Prioritere debatskabende arrangementer, hvor forskellige befolkningsgrupper kommer til orde  

Der ligger i demokratiet en implicit tro på og tillid til samtale, debat og diskussion. Både debat og 

demokrati stimuleres af træning gennem deltagelse; ved at se, lytte og spejle sig i andres 

holdninger. I bevægelsen fra fortidens nødvendige, tillagte fællesskaber til nutidens tilvalgte 

fællesskaber bliver muligheden for denne spejling kun vigtigere. Med fornemmelse for, hvad der 

optager borgeren, kan biblioteket stimulere demokratiet ved at tage forskellige emner op, store 

som små, lokale som globale. Samtidig kan biblioteket styrke interessefællesskaber og lade små 

forsamlinger og andre, der ikke bliver hørt normalt, komme til orde.  

 

Styrke medborgerskab og sammenhængskraft 

Samfundet er i en årrække blevet mere fragmenteret – både befolkningsmæssigt og økonomisk. 

Indvandring har skabt en etnisk diversitet, og udviklingen er gået i retning af en større økonomisk 

og social forskel mellem borgerne. Der er samtidig en stigende tendens til, at de fleste bosætter 

sig blandt nogle, der ligner dem selv i meninger og økonomisk formåen. I den sammenhæng 

tilbyder biblioteket et sted, der gennem sine aktiviteter kan være med til at bygge bro mellem 

mennesker og give hver enkelt mulighed for at få et bredt socialt tilhørsforhold. Ved at facilitere  
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netværk og fællesskaber og stille lokaler til rådighed herfor kan bibliotekerne skabe rammerne for, 

at brugerne kan mødes og lære af hinanden på nye måder.   

 


