
Solrød Bibliotek og 
Kulturhus 



Præsentation af Tania 

● Børnebibliotekar

● Med i arrangementsgruppen

● Med i ombygningsgruppen

● Solrød Teaterfestival

● Kids Island

● Undervisning af skoleklasser

2



Dagsorden

● Hvorfor er der opstået tanker om en anderledes brug af Biblioteket fremover

● Hvilke planer ligger der for Bibliotekets brug fremover

● Evt. tilkendegivelser/inddragelse af borgere eller andre og hvordan

● Hvor langt er vi kommet
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Hvorfor er der opstået tanker om en anderledes brug af 
Biblioteket fremover?

● § 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel 

aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til 

rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske 

informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

Biblioteksloven 2008 
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Ny virkelighed – (nye) udfordringer 
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● Mette Boch 2017: 

● “digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle 

måde at tænke biblioteker på“

● e-bøger (Mofibo, Netflix, Spotify)

● google 

● salg af bøger

● Ikke en ny debat – stor biblioteksdebat i både 2008 og 2010



Stadig det samme

● Folkebibliotekerne har fra deres start for 100 år siden og til i dag haft en 

væsentlig samfundsopgave i forhold til at understøtte borgernes behov for, 

brug af og adgang til læsning, viden og kulturoplevelser lokalt. Digitale eller 

fysiske.

Steen B. Andersen (formand for Danmarks Biblioteksforening) 
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Tendenser i BiblioteksDanmark

● Læsning og læselyst

● Sprogstimulering

● Samarbejde med daginstitutioner

● Samarbejde mellem skoler og biblioteker 

● Flere litteraturformidlingsarrangementer 

● Stigning i det digitale materialekøb

● Digital dannelse og it-hjælp

● Åbne Biblioteker

● Byggeri af nye biblioteker og ny-indretning af eksisterende 
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Hvilke planer ligger der for Bibliotekets brug fremover?

● Indsatsområder for Solrød Bibliotek og kulturhus
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Borgernes 

kulturhus

Læring i 

børnefamiliernes 

bibliotek

Det 

digitale 

bibliotek



Det betyder: 
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• Flere arrangementer

• Flere samarbejder

• Mere inddragelse af borgere

• Flere borgerdrevne initiativer

• Fokus på unge

• Fokus på sprogstimulering

• Skolesamarbejde

• Fokus på udbredelse 

• Digital tranformation

• Fokus på nye muligheder



Hvad kunne det være?

I borgernes kulturhus

● Videnscafé

● Klar parat skole start/væksthuset

● Samarbejde med AFC/Alsang

● Teaterfestivalen 

● 10Solrød 

● Solrød Produktionssskole

● Gymnasiet 

● Bogcafeer med lokale samarbejdspartnere

● Samarbejde med aftensskolerne
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Hvad kunne det være? 

I børnefamiliernes bibliotek:

● Skolesamarbejde – Biblo

● Sprogstart

● Formidlingskasser

● Sprogfitness

● Børnehavernes bevægelsesdag

● Smart parat svar

● Teaterfestival 
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Hvad kunne det være? 

Det digitale bibliotek:

● Formidling af digitale muligheder og baser – digital transformation

● LiveStream foredrag fra Århus universitet

● Elektroniske skærme – i Solbib –Sic: Reklame+ litteraturformidling

● Biblioteket på App – nu med mobilepay

● Litteraturformidling på www.solbib.dk
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Evt. tilkendegivelser/inddragelse af borgere eller andre og 
hvordan
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• Borgerworkshop om ny inddretning april 2017 

• Videnscafé – her kan du træde op 

• The Factory – Solrød Gymnasium

• Open mic. Solrød Gymnasium

• Hjælp og støtte til at søge midler i KFs puljer + 

lån af lokaler til selvskabte arrangementer

• Ønske om at etablere en unge kultur-liga

• Åbner øre og øjne og on-going dialog 

• MEN opmærksomhed på at vi kan blive 

bedre og vi kan nå længere ud. 



Besøgstal januar-maj 2018 sammenlignet med 2019
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2018 2019 %

52.639 56.830 7,96



Arrangementer antal deltagere januar-maj 2018 
sammenlignet med 2019

15

2018 2019 %

børn 1.359 1.510 11,11

voksen 623 1.099 76,40

I alt 1.982 2.609 31,63



Udlån januar-maj 2018 sammenlignet med 2019
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2018 2019 %

45.570 48.374 6,15



Hvor langt er vi? 

● Vi er godt på vej, men…

● Vi vil arbejde mere med børn og især unge

● Vi vil arbejde mere med inddragelse af borgere 

● Vi vil have endnu bedre digitale tilbud
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