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Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2014 

Indsatsområde ved ansøgningsterminen 1. november 2013 

 

Det fysiske bibliotek 

 

Indledning 

Samfundsudviklingen medfører ændrede informationsstrukturer og institutionskoncepter. 

Der er blevet færre og større biblioteker. Sideløbende med denne udvikling har 

bibliotekerne eksperimenteret med mere fleksible former for biblioteksbetjening til 

imødekommelse af borgernes biblioteksbehov under stadig strammere økonomiske vilkår. 

Medieudviklingen, parallelt med en stadig større forventning til bibliotekerne om at være 

brugerinddragende, medfører også, at bibliotekerne i højere grad rummer andre aktiviteter 

end udlån af materialer. Det stiller krav til ny indretning af det fysiske bibliotek, hvor der 

blandt andet skal skabes plads til brugernes egne mødeaktivitet, studiearbejdspladser for 

unge studerende, værkstedsbaserede aktiviteter o. lign. 

 

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 igangsatte Kulturstyrelsen i 2012 i samarbejde 

med Realdania ”Modelprogram for folkebiblioteker”. 

 

Projektet skal skabe et grundlag for udvikling af bibliotekerne i et ændret byrum og i et 

ændret nationalt landskab med nye udfordringer i tyndtbefolkede områder.  

Projektet skal afklare, hvordan arkitekturen kan understøtte folkebiblioteket som det 

centrale lokale mødested, der inviterer borgeren indenfor og er åbent for borgerens 

netværksdannelse og læringsbehov. Rummet skal løbende kunne opdateres og nytænkes i 

en dynamisk proces i takt med samfundsudviklingen og i takt med borgernes ønsker og 

behov.  

 

Projektet kan følges på hjemmesiden http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/ 

Hovedresultatet vil være en række designudfordringer og inspiration til hjælp for 

biblioteker, der skal bygge nyt eller nyindrette. Projektet afsluttes september 2013. 

 

Formål 

Formålet med indsatsområdet er at følge op på modelprogrammet med aktiviteter i 

bibliotekets fysiske rum, som gør brug af modelprogrammets anbefalinger. Projekterne skal 

afprøve en eller flere af de foreslåede designprincipper og samtidig give erfaringer til fortsat 

udvikling af modelprogrammet. 

 

Der efterlyses projekter, der udvikler og afprøver aktiviteter i samspil med rumløsninger, 

hvor der er behov for:  

 

 at skabe gensidig merværdi ved samplacering mellem bibliotek og nye 

funktionskoblinger, f.eks. museer, kulturhuse eller andet 

 at udvikle nye præsentationsformater, der sikrer, at bibliotekets materialesamlinger 

præsenteres overskueligt og inviterende 

 at udvikle nye løsninger til flerfunktionelle fællestorv – materialesamling, scene, 

café-lounge miljø, materialepræsentation i et tilpasningsdygtigt rum 

 løsninger ifm. bibliotekets værksteder eller undervisningsrum, der åbner op 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 kan fås hos Gitte Smed, gsm@kulturstyrelsen.dk 
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