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Det fysiske bibliotek  
 
Indledning  
Brugernes behov ændrer sig over tid, og det kræver nye institutionskoncepter. Der er for 
eksempel en stadig større forventning til bibliotekerne om at være brugerinddragende, hvilket 
medfører, at bibliotekerne i stigende grad rummer andre borgerrettede aktiviteter end 
information og udlån af materialer. Ønsket om nye udfoldelsesmuligheder i bibliotekerne stiller 
krav til nye indretninger af det fysiske bibliotek, hvor der blandt andet skal skabes plads til 
fællesaktiviteter, brugernes egne mødeaktiviteter, studiepladser, værkstedsbaserede aktiviteter 
o. lign.  
 
Ifølge regeringens arkitekturpolitik “Mennesker i centrum”, der blev offentliggjort i februar i år, er 
udgangspunktet for al god arkitektur, at den tager afsæt i dem, der bor, arbejder og færdes i og 
omkring arkitekturen. Som et af arkitekturpolitikkens fire indsatsområder ønsker regeringen bl.a. 
at understøtte borgerinvolvering og kommunale arkitekturpolitikker. 
 
Rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet fra 2010 har som en af sine fem 
hovedanbefalinger, at der ”udvikles nye koncepter for det fysiske biblioteksrum”. Som opfølgning 
på rapportens anbefaling har Kulturstyrelsen i 2012 i samarbejde med Realdania etableret 
”Modelprogram for folkebiblioteker”.  
 
Modelprogrammet formidler viden og erfaring med udvikling af bibliotekerne 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 borgernes ønsker og behov. Læs 
mere om modelprogrammet her: http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/. 
 
Formål  
Formålet med indsatsområdet er at følge op på modelprogrammets idéer og forslag til aktiviteter i 
bibliotekets fysiske rum, hvor modelprogrammets anbefalinger bruges og videreudvikles. 
Projekterne skal lade sig inspirere af en eller flere af de foreslåede designprincipper og samtidig 
bidrage til fortsat udvikling af modelprogrammet.  
 
Der efterlyses projekter, der afprøver og udvikler aktiviteter i samspil med rumløsninger, hvor der 
er behov for:  
 

• at skabe gensidig merværdi ved samplacering mellem bibliotek og nye funktionskoblinger, 
f.eks. borgerservice, museer, kulturhuse, turistinformation, idrætsfaciliteter eller andet  

• at udvikle nye løsninger til flerfunktionelle fællestorv – materialesamling, scene, café-
lounge miljø, materialepræsentation i et fleksibelt rum 

• løsninger i forbindelse med bibliotekets værksteder eller møde- og undervisningsrum, der 
giver mulighed for fleksibel brug. 

 
Bemærk, at der ikke gives tilskud til ombygning eller inventar, men alene til proces eller til 
udvikling af aktiviteter i samspil med rumløsningerne.  
 

Yderligere information 
Yderligere information kan fås hos Gitte Smed, gsm@kulturstyrelsen.dk 


