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Det fysiske bibliotek 

 

Indledning 

Brugernes behov ændrer sig over tid, og det kræver nye fleksible rumløsninger. Til 

brug for udvikling af nye koncepter for det fysiske biblioteksrum etablerede 

Kulturstyrelsen i samarbejde med Realdania i 2012 ”Modelprogram for 

folkebiblioteker”.  

 

Modelprogrammet formidler viden og erfaring med udvikling af biblioteker i et 

ændret byrum og et ændret demografisk landskab med særlige udfordringer i 

tyndtbefolkede områder. Modelprogrammets hjemmeside giver inspiration og hjælp 

til, hvordan bibliotekernes arkitektur og indretning kan understøtte folkebiblioteket 

som et fælles lokalt mødested, der inviterer borgeren inden for, og som er åbent for 

netværksdannelse, aktiviteter og læringsbehov. Modelprogrammet lægger vægt på, 

at det fysiske rum løbende kan opdateres og nytænkes i en dynamisk proces i takt 

med samfundsudviklingen og i takt med, at borgernes ønsker og behov ændrer sig.  

 

Læs mere om modelprogrammet her: http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/. 

 

Formål 

Formålet med indsatsområdet er at følge op på og supplere modelprogrammets 

idéer og forslag til at optimere rammerne for borgernes inddragelse i bibliotekets 

fysiske rum og nære omgivelser. Projekterne skal lade sig inspirere af en eller flere 

af de udfordringer, der er beskrevet i modelprogrammet, og det skal kunne bidrage 

til en fortsat udvikling af programmets idéer, anbefalinger og værktøjer.  

 

Der efterlyses projekter, der afprøver og udvikler aktiviteter og koncepter i 

bibliotekets fysiske rammer, hvor der er behov for: 

 

 Samspil mellem services, funktioner og bymiljø, uafhængigt af institutionelle 

rammer. Eksempelvis skabelse af gensidig merværdi ved samplacering mellem 

bibliotek og andre funktioner, herunder samspil med det 

omkringliggende/nærliggende bymiljø.  

 

 Udvikling af nye løsninger til flerfunktionelle fællestorv. Eksempelvis ved at 

skabe fleksible rum og løsninger med fx café-/loungemiljø, sceneaktiviteter og 

præsentation af materiale, der samtidig understøtter ophold og spontane 

møder. 

 

 Nye koncepter for studiezoner og læringsmiljøer. Eksempelvis mulighed for 

fleksibel udnyttelse af bibliotekets rum eller nye måder at sammenkoble 

forskellige funktioner, services eller samarbejder med uddannelsesinstitutioner, 

der kan motivere brugerne til engagement eller nye aktiviteter. 

 

Bemærk, at der ikke gives tilskud til ombygning eller inventar, men alene til proces 

eller til udvikling af aktiviteter i samspil med rumløsningerne.  
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Yderligere information 

Yderligere information kan fås hos specialkonsulent Gitte Smed, 

gsm@kulturstyrelsen.dk. 

 

 

 


