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Silkeborg Bibliotekerne 
– livslang læring for alle
Bibliotekerne er centrum for litteratur, viden og oplevelser, 
der giver nye erkendelser, fremmer dannelse og aktiv 
deltagelse i demokratiet. 

Silkeborg Bibliotekerne er frirummet, hvor mennesker 
mødes og nysgerrigheden vækkes.

Gennem passioneret værtskab og moderne formidling 
skaber vi sammen med borgerne et inspirerende 
folkebibliotek, der folder sig ud i hele Silkeborg Kommune.

Silkeborg Bibliotekerne ønsker at bidrage til byudvikling og 
sammenhængskraft gennem samarbejde og partnerskaber.

Et stærkt folkebibliotek
for hele kommunen
Silkeborg Bibliotekerne består af hovedbiblioteket i 
Silkeborg, Mosaikken – Kjellerup Bibliotek og Kulturhus, 
Gjern Bibliotek, Toftebjerg – Them Bibliotek og Medborgerhus, 
Silkeborg Arkiv, Silkeborg Medborgerhus samt Lunden.

Silkeborg Bibliotekerne ønsker at være til stede i borgernes 
hverdag, såvel som i kommunens strategiske dagsorden, 
for på den måde at bidrage til stærke by- og lokalsamfund 
overalt i kommunen.
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Biblioteket i hverdagen
Silkeborg Bibliotekerne er en vigtig del af silkeborgensernes 
hverdag og opleves som et trygt og inspirerende frirum, 
hvor fællesskaber opstår, meninger dannes og synspunkter 
udveksles. Biblioteket er et mødested, der bidrager til den 
enkeltes livskvalitet og et forum for mangfoldige livssyn. 
På biblioteket åbnes litteraturens verden for kommunens 
borgere, og på biblioteket tilbydes alle hjælp til hverdagens 
udfordringer.
Biblioteket står på et fundament af dannelse, fællesskab 
og deltagerkultur.

For at nå dertil:
 Skaber vi et trygt og inspirerende samlingspunkt 
 i hverdagen, hvor mennesker kan mødes i fælles-
 skaber, som favner alle.

 Skaber vi mødet mellem mennesket og litteraturen 
 i alle dens former.
 
 Praktiserer vi et værtskab, som giver brugeren en 
 optimal fysisk og digital oplevelse ved at prioritere 
 lange åbningstider, en velfungerende drift og 
 motiverede, kompetente medarbejdere.
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Hverdagen i biblioteket
Vi holder af hverdagen på biblioteket og alle de 
forskellige mennesker, vi møder her. 

Nogle har dog en særlig status på Silkeborg Bibliotekerne 
– nemlig børnene. 

Vi gør ekstra meget ud af, at fremtidens læsere føler 
sig velkomne på biblioteket. 

Vi folder fortællingerne ud, åbner vidunderlige 
verdener og giver gode læseoplevelser, der udvider 
horisonter og giver plads til den frie fantasi.
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Biblioteket, læringen 
og den kritiske tænkning
Silkeborg Bibliotekerne er en dynamo for viden, kultur og 
læring, der styrker børn og voksnes dannelsesprocesser 
i en verden, som hele tiden forandrer sig.
Biblioteket har målrettede tilbud til børn, unge og voksne, 
som er under uddannelse.
Biblioteket ruster alle borgere med de kompetencer, den 
viden og den nysgerrighed, som gør dem til velfunderede 
og reflekterende mennesker i fremtidens samfund. 

For at nå dertil:
 Samarbejder vi med kommunens uddannelses-
 institutioner.

 Inviterer vi indenfor i spændende formidlings- 
 og læringsrum, som inspirerer til deltagelse 
 i skabende og kreative processer. 

 Arbejder vi med digital dannelse, herunder 
 ansvarlig, reflekteret og kritisk færden i en 
 digital verden.
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Samarbejde med 
ungdomsuddannelserne
Når eleverne på byens ungdomsuddannelser skal have 
vejledning til at finde statistik, skønlitteratur og faglige 
artikler i forbindelse med de større opgaver i løbet af 
deres uddannelse, så kommer de på biblioteket. 

På Silkeborg Bibliotekerne tilbyder vi undervisning i 
materialesøgning, informationssøgning og booktalks, 
mens vi understøtter eleverne i at relevansvurdere 
materialerne i søgeprocessen.
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Biblioteket som bymarkør
Silkeborg Bibliotekerne bidrager til byudviklingen ved 
at være en aktiv medspiller i kommunens strategi for 
”Fremtidens Silkeborg”.
Bibliotekets tilstedeværelse i byrummene tilfører liv, 
inspirerer til aktiviteter og giver by- og lokalsamfund 
identitet.
Dermed indgår biblioteket som en aktiv del af 
kommunens bosætningspolitik.

For at nå dertil:
 Indgår vi partnerskaber, hvor vi i fællesskab med 
 relevante aktører fylder byrummet og biblioteket 
 med liv – ikke mindst på Bindslevs Plads.

 Bidrager vi til opfyldelse af ”Kultursporet” ved 
 offensivt at bruge bibliotekets fysiske ramme som 
 samlingspunkt for deltagerkultur, demokratisk 
 dialog og ytringsfrihed.

 Bidrager vi til at gøre Silkeborg til en kommune, 
 hvor det er godt og spændende at leve, arbejde 
 eller uddanne sig – kort sagt, en kommune, 
 hvor det er fedt at bo.
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Højland Litteraturfestival
Silkeborg Bibliotekernes årligt tilbagevendende litteratur-
festival sætter fokus på dansk litteratur for børn og voksne.

Højland cementerer Silkeborg Bibliotekernes position 
som byens vigtigste litteraturhus.

Vi ønsker at skabe fest og liv i litteraturens tegn og vise 
kommunens borgere, at litteraturen også kan opleves i 
fællesskab med familie og venner.

Vi tilbyder oplevelser og anderledes aktiviteter med 
litteraturen i centrum og inspirerer til læselyst og deltagelse.
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TechCamps
Silkeborg Bibliotekerne har et aktivt og populært 
Makerspace, der lærer børn og unge teknologiforståelse 
og gør dem klar til morgendagens udfordringer. 

Eksempelvis når vi afholder TechCamps, hvor kodning, 
3D-designs, print og robotlege giver dage, hvor 
nysgerrigheden pirres og ny læring leges ind.  

Læsekredse
På Silkeborg Bibliotekerne har vi over 80 læsekredse, 
der alle drives af læseglæde og lysten til at være del af et 
litterært fællesskab, hvor man deler sine læseoplevelser. 

Læsekredsene er ledet af borgere, der mødes privat 
eller på biblioteket en gang om måneden. 

Hver læsekreds har sin egen læsesmag. Men fælles 
for dem alle er, at vi hjælper dem med bogbestilling 
og inspiration til nye læseoplevelser. 

Læsekredsene elsker samværet, litteraturen og 
den gode historie. 
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Digital transformation 
Vi er tilgængelige 24/7 – det digitale bibliotek holder 
nemlig altid åbent. 

Silkeborg Bibliotekerne er kommet langt i den digitale 
transformation – og har tilpasset biblioteket til den 
moderne kultur- og medieforbruger. 

Du kan derfor tilgå utrolig meget bibliotek via dit foretrukne 
device. På biblioteket står vi klar til at vejlede i alle vores 
databaser og digitale services. 

Outdoor Biblioteket
I Silkeborg er vi omgivet af Danmarks smukkeste natur.

Vi er ”Danmarks Outdoor Hovedstad” og det vil Silkeborg 
Bibliotekerne støtte op om.

Børn og voksne savner kendskab til navne, arter og 
naturens sammenhænge og kredsløb. 

Som kommunens største og mest brugte kulturinstitution 
kan vi bidrage til at give børnefamilier viden om naturen 
gennem aktiviteter, formidling og læringstilbud – og være 
med til at gøre naturen til en fast del af det gode børneliv 
i Silkeborg Kommune.
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