
 
   

 

Forslag til Høringssvar - Ny biblioteksplan 

 

Ved læsning af høringsdokumentet fremgår det at det, der 

kaldes en biblioteksplan, handler om aktiviteter frem for 

struktur. 

Der står ikke noget om den helt specielle struktur, der 

findes i Københavns Biblioteker. 

Man har Hovedbiblioteket med Bibliotekssamarbejde som 

ledende enhed. De lokale biblioteker indgår i de 

geografisk opdelte kulturenheder hver med sin lokale 

ledelse. 

Det er vanskeligt at se, hvordan bibliotekstilbuddet - 

altså aktiviteterne - blive tilnærmelsesvis ligeligt 

udført i hele byen. 

Der er beskrevet fire fokusområder begyndende på side 2. 

1.Fokusområdet Det fysiske bibliotek 

Der peges på, at bibliotekernes mange steder er fysisk 

nedslidte, og at brugerne let bemærker at de ikke er rare 

og trygge steder til ophold. Her er behov for forbedring, 

ikke mindst på børnebibliotekerne. 

Der foreslås profilbiblioteker dvs. biblioteker, som 

henvender sig specielt til grupper af borgere, rummer en 

særlig gruppe materialer, og som samarbejder med et 

kulturhus. 

Bydækkende profilbiblioteker kan indgås i et samarbejde 

mellem mindst fire biblioteker. 

I Sydhavnen bør man tænke på modellen med et samarbejde 

mellem biblioteker. 

Man kender allerede læseklubber i samvirke med personale, 

men der tænkes også på at iværksætte brugerdrevne 

aktiviteter. 

Der er tænkt over krav til nybyggeri og samarbejder mellem 

folke- og skolebiblioteker (kaldes Kultur- og 

læringscentre). Samlokalisering med samarbejde mellem 

forvaltninger er også mulige. 

Der er dog ikke nævnt konkrete nye biblioteker i enkelte 

nye boligområder. Her kunne tænkes på Teglholmen og 
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Sluseholmen i Sydhavnen med den oplevede 

befolkningstilvækst. 

Der nævnes andre politikker, som vil udfordre politikken 

om ubetjent åbningstid, hvor det foreslås at der igen kan 

være betjening på aftener og i weekenden. Dette vil være 

velkomment i Sydhavnen. 

Egentlig søndagsåbent nævnes kun for Hovedbiblioteket, men 

har tidligere været kendt i et antal af de større 

biblioteker i vinterhalvåret. 

2.Fokusområdet Det digitale bibliotek 

Her er selvbetjening vigtig. De digitale tilbud kan tilgås 

med computer, telefon, via hjemmesider og apps. Brugen af 

digitale lån er stadig under udvikling, så disse 

muligheder skal blive mere brugervenlige og synlige for 

brugerne. Der er udviklet centrale løsninger under 

Danskernes Digitale Bibliotek. 

3.Fokusområdet Litteratur og læsning 

De fysiske bøger skal formidles mere aktivt. En god ting 

er at udstille bøger med forsiden fremad. De ældre 

materialer, som ikke udlånes tit kan sættes på magasin. 

Igen nævnes læseklubber med en aktiv formidling især til 

ældre borgere med et aktivt fællesskab. 

4.Fokusområdet Børn og unge 

Sydhavnens børneområde har fået et løft, og der er 

etableret forbindelse til Kulturhuset. 

Til børn kan man arrangere læsefestivaler og formidle 

aktivt ved besøg i daginstitutioner og skoler. 

Det er naturligvis vigtigt, at børns sproglige og 

litterære udvikling fremmes ved aktiviteter i bibliotekets 

betjente åbningstid. 

Det er vigtigt at tænke på børn som ”digitalt indfødte”. 
Det er en kendsgerning i skolen, og bør ligeledes være i 

fokus i bibliotekets tilbud om fritidslæsning. Biblioteket 

har en vigtig rolle i forbindelse med integration af de 

etniske minoritetsbørn. 

Ressourcer 

Det fremgår, at de forskellige fokusområder skal 

opprioriteres. Her skal anvendes flere ressourcer. Disse 

ressourcer opnås enten ved at flytte ressourcer fra andre 

områder, eller ved at søge nye ressourcer tilført. Dette 

kan naturligvis føre til konflikter. 

Der er ganske mange aktiviteter, som skal udvikles. 

Lokaludvalget vil følge udførelsen med interesse. 
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På sidste side står, at Biblioteksplanen vil blive fulgt 

op af en handlingsplan, hvori der opstille en række 

succeskriterier. 

 

Med venlig Hilsen 

 

Joan Røge 

Formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg 

 

 


