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Silkeborg Bibliotekerne • Strategi 2018



Silkeborg Bibliotekernes 2018-strategi handler om, det vi VIL som lokalt folkebibliotek.
De handlingsplaner, vi sammen skaber og udvikler på baggrund af strategien, beskriver det, vi SKAL. 
Tilsammen er strategi og handlinger - så at sige - vores løfte til Silkeborgs borgere og til hinanden.

Vi kalder strategien REPUBLISHED for at understrege, at det handler om en videreudvikling af biblioteket, som vi ken-
der det - men i en ny og opdateret udgave. 

Strategien henvender sig først og fremmest til borgerne, men er samtidig en politisk målsætning for den rolle, biblio-
teket påtager sig i Silkeborg Kommune i de næste år.

Det primære omdrejningspunkt for strategien er ”BRUGEREN OG OPGAVEN I CENTRUM”.
RePublished er, kort sagt, en gentænkning af bibliotekerne som en vedkommende og aktuel ramme for borgernes liv, 
uddannelse og kulturoplevelser. 

Strategien handler derfor også helt grundlæggende om TILGÆNGELIGHED.
Den handler om læring og rådgivning til borgerne og om at skabe og facilitere nye, små som store, fællesskaber i 
dagliglivets brug af et åbent medie- og kulturudbud. 
Den gør biblioteket til et levende sted de fleste af døgnets timer. 
Samtidigt handler den om et bibliotek, som vil ud af boksen og ikke kun agere indenfor egne fire vægge.

Strategien genudgiver biblioteket i en ny version, der er tættere på civilsamfundet end det klassiske regelbundne bib-
liotek. Den handler om SAMSKABELSE - om at udvikle aktiviteter sammen med borgerne, med partnere og frivillige, 
for herigennem at medvirke til at skabe helhed og sammenhæng i borgernes liv. Den ønsker at bidrage til udvikling af 
stærke by- og lokalsamfund med sammenhængskraft, båret af og i fællesskab(er). Derfor spiller 2018-strategien også 
de fire biblioteker i Silkeborg ind i kommunens og borgernes dagsordener. 

Men der skal handlinger til, før en programerklæring får krop og sjæl.
En strategi skal være dynamisk. Ikke alt kan forudsiges, og ikke alt skal beskrives. 
Til gengæld skal en strategi kunne rumme fremtidens muligheder og krav.
RePublished har fire kapitler – fire fremtidskapitler, om man vil.

Venlig hilsen
Silkeborg Bibliotekerne

RE-PUBLISHED     2018-strategi



Biblioteket i byrummet
Silkeborg Bibliotekerne vil udvikle Bindslevs Plads, både som Campus og som et nyt livfuldt byrum med invitation til 
leg, spil, samtale og møder. Biblioteket og Campus skal opleves som en forlængelse af byrummet.  Det moderne bib-
liotek har hovedvægten på de levende rums mangfoldighed af aktiviteter, der skabes i samspil med partnere, borgere, 
foreninger og andre kulturinstitutioner, også i den selvbetjente tid.

Men byrummet er andet end Silkeborg.
Også i Kjellerup, Them og Gjern skal biblioteket have fokus på rollen som bymarkør og generator for lokal kulturudvik-
ling og lokale fællesskaber.
Them Bibliotek bliver en del af et nyt medborgerhus i løbet af 2016 og alle tre biblioteker har dermed som væsentligt 
aktiv tætte samarbejdspartnere, som fremtidens aktiviteter skal udvikles sammen med.

Det gør vi
  Vi placerer bibliotekerne som en aktiv del af det levende byrum
  Vi virkeliggør Campus som en del af byen, og byen som en del af Campus
  Vi ny- og samtænker bibliotek og medborgerhus i Them
.
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Silkeborg Bibliotekernes primære fokus indenfor læringsområdet ligger på børn og unge.
Biblioteket vil bidrage til, at Silkeborg fortsat er en god by for folkeskoleelever og en eftertragtet studieby.
Det er bibliotekets ambition, sammen med uddannelsesinstitutionerne, at skabe og tilbyde en bred vifte af lærings-
aktiviteter. 
Vi tænker på flere typer af tilbud:
Videns- og informationssøgning, digital dannelse, digitale færdigheder og færden i digitale fællesskaber. 
Med afsæt i den bibliotekariske professionalisme vil vi udvikle og tilbyde nye læringsforløb indenfor litteratur, som er 
funderet på lysten til at læse, glæden ved litteratur og den litterære mangfoldighed.

Som vært for Campus fungerer biblioteket som murbrækker for mødet imellem Campus og borgeren. Et møde, hvor 
samskabelse af nye læringstilbud og udvikling af anderledes studierelevante samarbejdsformer vil være helt centrale.

Biblioteket vil desuden indgå i et tæt samarbejde med den kommunale Borgerservice.
Digital dannelse er også her helt central.

Biblioteket videreudvikler sine netværksteder bl.a. med tilbud om print, udgivelsesfaciliteter og publicering og har som 
et udvidet kompetenceområde en bred række af tilbud om læring og rådgivning, der vedrører hverdagslivet.

Biblioteket har små og mellemstore virksomheder i Silkeborg i fokus – vi skal i højere grad end i dag opsøge dem, hvor 
de er – og vel og mærke med tilpassede bibliotekstilbud.

Biblioteket, som arena 
for viden og læring

Det gør vi
   Vi udvikler nye samarbejdsmodeller med folkeskolen og ungdomsuddannelserne
   Vi udvikler nye understøttende læringstilbud i tæt samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser
   Vi udvider og udvikler samarbejdsfladen med Borgerservice
   Vi fremmer digitale dannelsestilbud, som guider og hjælper borgerne til at forstå og gøre brug af 
      samfundets digitale muligheder og understøtter Det Offentliges digitaliseringsstrategi
   Vi udvikler bibliotekstilbud til små- og mellemstore virksomheder
   Vi indgår i partnerskaber, hvor udvikling af læringstilbud er i fokus
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Biblioteket, som arena 
for inspiration 
og kulturel oplevelse

Livsinspiration og fascination, overraskelser, indsigt og udsyn vil udgøre væsentlige dele af bibliotekets ydelser. 
Bibliotekets medier, aktiviteter, møder, iscenesættelse af rum og indhold vil skabe oplevelse, inspiration og med-
inddragelse af borgerne.
Særligt skal den traditionelle litteraturformidling fornyes med fokus på læselysten, de nye digitale platforme og på 
involverende aktiviteter, som også rækker ud mod de borgere, der hverken er storlæsere – eller  kommer på biblioteket.
Vi vil fortsat udvikle en offensiv formidling, der har blik for borgernes forskellige interesser og profiler med flere pro-
gramflader, for børn og unge såvel som for de ældre generationer.
Der skal heller ikke i fremtiden herske tvivl om, at vi er ALLE borgeres bibliotek, Silkeborg Kommunes folkebibliotek.
Biblioteket vil tiltrække flere brugere med udgangspunkt i denne strategi. Dette rum for inspiration og oplevelse vil inde-
holde tilbud om flere skabende aktiviteter for borgerne, ligesom der også skal være plads til aktiviteter for de få.

Det gør vi
  Vi styrker litteraturformidlingen og litterære aktiviteter
     - herunder ny-skaber en førskoleindsats i samarbejde med relevante aktører
  Vi understøtter en deltagelseskultur
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Biblioteket, som arena 
for medborgeren, 
debatten og mødet 

På biblioteket skal meninger brydes og der skal skabes plads til en mangfoldighed af synspunkter - også gerne med 
kant.
Biblioteket har en særlig rolle at spille som ramme for integrationsaktiviteter og i at understøtte mangfoldigheden og 
den flerkulturelle dimension. Det skal ske i tæt koordinering med de øvrige aktører, der arbejder med såvel flygtninge 
som med borgere af anden etnisk herkomst.
Ligeledes er biblioteket en ramme for at udvikle og understøtte frivilliges arbejde på lærings-, kultur- og rådgivnings-
området. 
Vi vil samarbejde med og støtte foreningerne ved at skabe rammer for deres aktiviteter og hjælpe med markedsføring 
af disse.
Biblioteket vil aktivt bidrage til demokratisk oplysning og medvirke til at skabe sammenhængskraft og deltagelse i 
lokalsamfundet. 
Vi vil have et særligt fokus på unges demokratiske deltagelse i fællesskabet. Bibliotekets aktiviteter på dette felt spil-
ler tæt sammen med vores ønske om at skabe fundamentet for et stærkt medborgerskab.

Det gør vi
 Vi gentænker bibliotekets integrationsindsats
    Vi udvikler et koncept for ”foreningernes folkebibliotek”
    Vi etablerer af partnerskaber med demokratiudvikling som sigte
    Vi prioriterer debatskabende arrangementer og events
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