Udvid
din horisont
Strategi for Hillerød Bibliotekerne 2019-2023

Velkommen
på biblioteket
Forestil dig en verden uden bø-

På Hillerød Bibliotekerne har vi

og biblioteket. Samtidig handler det

ger, kunst og kultur. En verden,

bøger, kultur og viden i hjernen og i

om at positionere Hillerød som at-

hvor adgang til viden og informa-

hjertet. Vi er en samling bogelsken-

traktiv handelsby og uddannelses-

tion er begrænset eller forbe-

de bibliotekarer, legesyge læseheste,

metropol i hjertet af Nordsjælland.

holdt få udvalgte. Nej, vel? Det

inkarnerede informationsspeciali-

Alt sammen med FN’s Verdensmål

behøver du heldigvis ikke, for i

ster, farverige filmaficionadoer, tus-

for øje.

Danmark er demokratisk dannel-

sede tegneserietosser, samarbejds-

se, frisind og adgang til kultur og

skabende ildsjæle, servicemindede

Vi har sammenfattet ambitionerne

viden kerneværdier. Derfor har

værter, kreative, kunstkompetente

for de kommende års biblioteksud-

vi folkebiblioteker. Det er derfor,

og helt almindelige mennesker, som

vikling i fem strategiske pejlemær-

vi er her.

er fælles om, at vi brænder for at

ker, som du kan læse om i denne

skabe verdens bedste bibliotek for

folder. Følg også gerne med på

dig - lige her i Hillerød Kommune.

hilbib.dk, hvor du løbende kan se,

Luftballonen på forsiden er det nye
logo og vartegn for Hillerød Bibli-

hvordan strategi bliver til virkelig-

otek. Den symboliserer de følelser

Vi er med til at realisere de drøm-

hed.

og oplevelser, vi ønsker for dig, når

me, visioner og centrale kommuna-

du bruger biblioteket. Med luft-

le og nationale udfordringer, som

Velkommen

ballonen kan du tage på eventyr,

borgere, politikere og beslutnings-

på biblioteket!

drømme dig ind i nye verdener og

tagere har for kommunens udvik-

slippe fantasien fri. Fra kurven ser

ling og fremtid. I disse år handler

du verden fra nye perspektiver. Du

det blandt andet om at styrke børns

opdager ting, du ikke før kendte til.

læsning, mental sundhed og fælles-

Stine Holmstrøm Have,

Udforsker det ukendte. Du udvider

skab gennem kultur og sikre at flere

Bibliotekschef,

din horisont.

borgere i kommunen møder kultur

Hillerød Bibliotekerne

Hele kommunens
bibliotek
Vi er hele kommunens bibliotek.
Vi skaber oplysning, oplevelser
og dannelse gennem litteratur,
kultur, kunst, viden og aktiviteter for dig, men allerhelst sammen med dig.
Alle kan frit benytte biblioteket til
at hente inspiration, blive klogere
og en oplevelse rigere - alene og
sammen med andre. Brug
biblioteket. Udvid din horisont.

Hillerød Bibliotekerne er:
• Hillerød Bibliotek – vores flotte og aktive hovedbibliotek i hjertet af Hillerød med ca. 1000 besøgende
hver dag.

• Hilbib.dk – den digitale adgang til biblioteket, som har
over 20.000 besøg hver måned

• Skævinge Bibliotek – et hyggeligt lokalbibliotek med
fokus på børn og familier

• Pop-up bibliotek – mobile bibliotekscykler bringer
vores tilbud ud til alle hjørner af Hillerød Kommune

• Vandrehallen – kommunens professionelle udstillingssted for samtidskunst

• BØRNEVÆRKSTEDET – kreative aktiviteter for børn og
deres voksne

• Lokalhistorisk Arkiv – hvor lokalhistorien bevares og
vækkes til live

• Biblioteksbetjening i Hillerød Arrest

• Afhentningssted i Uvelse
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Borgernes åndehul
for litteratur,
kultur og viden
Biblioteket er et åndehul fra

Vores værtskab og faglige viden

Ny indretning

hverdagens travlhed med gode

er i top, og vi har plads til alle, for

På baggrund af svar fra en bruger-

muligheder for læseinspiration,

eksempel:

undersøgelse i foråret 2019 har vi

fordybelse, kulturel aktivitet og
udfoldelse.

fået et godt indblik i de mange for• Læsere, der forsvinder ind i bogens handling.

Som en del af kulturaksen er vi
kommunens kulturelle hjerte.

• Nyhedshungrende, der skal læse
dagens aviser.

skellige behov vores gæster har. For
at understøtte dette, nytænker vi
indretningen henover de næste år.
Med den nye indretning vil vi skabe:

I samarbejde med kommunens

• Studerende, der skal fordybe sig

andre aktører sætter vi littera-

en sidste gang inden eksamen.

turens, kulturens og debattens

• Arbejdsløse, der skal på jobcafé.

store og små stjerner i spil.

• Unge, der vil game og hænge ud

• en bedre opdeling mellem områder

med vennerne og måske låne en

til hygge, snak og aktiviteter og stille

god bog eller et brætspil med hjem.

områder til fordybelse og studie

Det er dit bibliotek
På biblioteket er der højt til loftet
– faktisk omkring otte meter. Det
betyder, at der er god plads til, at vi
kan rumme alle. Hos os udelukker
ro og fordybelse ikke leg og grin.
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• Læseheste, der skal debattere
den nyeste litteratur.
• Børn, der skal finde deres første
bog og lege med dragen Hilbert.
• Forældre, som kan bruge et godt

• en mere hyggelig atmosfære med
flere siddepladser og inspiration i
højsædet

• mere tydelig inddeling i zoner til
forskellige målgrupper og formål
• flere og bedre muligheder for
at mødes i mindre grupper om
fællesskabsdrevne aktiviteter

råd til, hvordan deres barn knæk-

• bedre mulighed for at finde rundt

ker læsekoden.

• et attraktivt studiemiljø

Illustrationer: NOAA

Mere multifunktionelt
voksenbibliotek med
flere siddepladser,
stort inspirationsområde og et mødelokale
til fællesskaber

Lækker, ny studiezone
og to nye grupperum

Luftballonen er bibliotekets nye
vartegn og bliver en hyggelig
læsekrog for børn

En mere indbydende
reception med opholdspladser og udstillinger.

Udlånstallet er stigende, og der er
stadig god plads til fysiske bøger

Bedre opdeling af zoner til små
og store børn, en ny gamerhule
og flere hyggelige læsekroge
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Biblioteket 360°
favner flere borgere:
Ude, hjemme og online

Endnu flere borgere skal have

de bliver klogere, inspirerede,

glæde af biblioteket og føle,

bliver mere kulturaktive og får

at biblioteket er relevant for

lyst til at læse mere på grund af

dem. Borgerne skal opleve, at

biblioteket.

ciale medier og i samarbejde med
eventplatformen hillerød.nu
• gøre det nemmere at finde rundt
på bibliotekerne med en digital
vejviser og et nyt koncept for

For borgerne i Hillerød er der tre

BIBLIOTEK
UD

360°
E, HJ

EM ME OG O N LI

primære forhindringer i brugen af

skiltning
• mindske afstanden til biblioteket

bibliotekerne: tid, afstand og mang-

ved at komme mere ud i lokal-

lende kendskab til tilbud.

samfundene
• forbedre og synliggøre det

NE

For at gøre det endnu nemmere for

digitale bibliotek med et mere

dig at bruge biblioteket vil vi:

moderne og overskueligt design
på vores hjemmeside hilbib.dk og

• arbejde på at skabe mere kend-

fokus på gode, digitale tjenester.

skab til vores tilbud gennem mere
målrettet kommunikation på soSIDE 6

Det kalder vi Bibliotek 360°.

Foto: Luise Poulsen

Pop Up biblioteket til Østfestival.

Biblioteket involverer sig aktivt i udbredelsen af FN’s
Verdensmål for bæredygtig udvikling blandt andet
i samarbejde med Byforum og C4.

Med APP’en Biblioteket
har du altid biblioteket ved hånden.

Læsekompasset er en slags Netflix for bøger og
læseinspiration. Hillerød Bibliotek har været en af
hovedkræfterne bag udviklingen.

Hillerøds Litteraturfestival Ordet er Løs afholdes hvert
år i samarbejde med Klaverfabrikken, Musikskolen og
Grundtvigs Højskole. Vi vil afsøge muligheden for en
litteraturfestival for børn.

Dragen Hilbert er til Byfest og hjælper biblioteket
med at lave sjove og lærerige aktiviteter
– mest for børn.
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Biblioteket skaber
fællesskab og
involverer borgerne

Sammen med Hillerøds øvrige

Vi vil:

kulturaktører styrker vi kommu-

• Opdyrke og styrke nye kulturelle

nens visioner om en sund kom-

fællesskaber – meget gerne ude

mune, hvor kulturelle fælles-

i kommunen og på borgernes

skaber og aktiviteter modvirker

initiativ og aktive deltagelse.

ensomhed, fremmer trivsel og
mental sundhed og medvirker til

• Blive bedre til at arbejde med

at skabe livsglæde og gode liv.

målgrupper og involvere borgere og samarbejdspartnere i nye

Biblioteket er allerede omdrejnings-

tiltag allerede fra idéfasen.

punkt for mange aktiviteter og fællesskaber om eksempelvis læsning,

• Fortsat involvere os aktivt i Den

fællesspisning, film, spil og musik.

Sociokulturelle Landsby’ som har

Fællesskaberne faciliteres af

fokus på at skabe inkluderende

bibliotekets dygtige personale, af

le og kulturelle aktører. Vi vil bruge

borgerne selv og i samarbejde med

de gode erfaringer, vi allerede har i

frivillige, foreninger og andre socia-

udviklingen af nye aktiviteter.

SIDE 8

fællesskaber for unge.

Læsegruppe for ældre mænd.

Vi vil skabe rum og rammer for borgernes fællesskaber om

Biblioteket indgår i et samarbejde med SDU og Institut for

kultur. Brætspilscaféen på biblioteket er et eksempel på den

Folkesundhed, der undersøger, hvilken effekt litteratur kan

type af frivilligt drevne initiativer, som vi gerne ser flere af i

have i forhold til at forebygge ensomhed og fremme mental

fremtiden.

sundhed.

Fællesspisningerne på biblioteket tiltrækker altid mellem

For at gøre lokalhistorien mere tilgængelig vil vi udvikle et

150-300 mennesker, som samles om maden og fællesskabet.

Hillerød Leksikon i samarbejde mellem Hillerøds lokalhisto-

Initiativet er en del af Den Sociokulturelle Landsby og arran-

riske Aktører og Lokalhistorisk Arkiv Hillerød. Hillerød Leksikon

geres i fælleskab med frivillige fra ”Sammen er vi Hillerød”,

skal udvikles og drives af frivillige kræfter og bliver et slags

Grundtvigs Højskole, Det Musiske Kompagni og Erhvervssko-

lokalt Wikipedia, hvor du kan læse om de rigtige historier om

len Nordsjælland.

Hillerøds steder og begivenheder.
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Hillerøds børn skal
være ivrige læsere og
vilde med biblioteket

Vi har fokus på sjove og hyggelige aktiviteter
for børnefamilier. Man ved aldrig, hvad der
sker til de populære Levende Lørdage. Der er
altid højtlæsning, og børnebibliotekets venlige
drage Hilbert kigger forbi.
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Børn i alle aldre skal opleve, at
biblioteket er et fedt sted for
dem. Indsatser, som styrker børns
læselyst, sprogstimulering og kreative udfoldelse prioriteres højt.
En af bibliotekets kerneopgaver er
børns læsning og sprogstimulering,
og mange børns første kulturoplevelser er på biblioteket. Derfor skal

Dragen Hilbert er helten i vores populære ’Eventyrforløb’, som flere hundrede børnehavebørn deltager i. Gennem dialogisk fortælling og workshops styrkes børnenes sprogfærdigheder og kreative udfoldelse.

vi sikre, at børnebiblioteket altid er
et besøg værd for små og store børn
med gode legemuligheder, spændende børnearrangementer og kreative
’gør-det-selv’-aktiviteter i BØRNEVÆRKSTEDET. En altid oplagt børnebibliotekar hjælper med at finde de
bedste bøger og giver tips og tricks til
gode læsevaner.
Vi vil:
• styrke børns læseglæde og gode

Fra foråret 2020 kan alle 2. klasser deltage i ’Bolsjelæsning’, som er en
sjov og motiverende læs løs konkurrence.

læsevaner med forskellige tilbud
og aktiviteter
• styrke samarbejdet med dagtilbud og skoler.
• prioritere indkøbet af de bedste
børnebøger højt.
• fokusere mere på læselyst og
kulturformidling til børn gennem
forældrene.
• etablere skoletilbud i relation til
Vandrehallen for at styrke børns

’KlasseKunst’ er et nyt partnerskab med skolerne for alle 5. klasser i
kommunen. Med afsæt i den æstetiske læreproces bringes Vandrehallens
aktuelle udstilling i spil med elevernes egne kreative kompetencer.

møder med samtidskunsten.
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Biblioteket som
attraktivt studiested
skal styrkes

Biblioteket understøtter

på unge studerende og deres

kommunens vision om, at

behov.

Hillerød skal være en uddannelsesmetropol.

• udvikle nye studierelevante
tiltag, der understøtter dig

Derfor vil vi:
• forbedre bibliotekets facili-

som studerende.
• samarbejde med skolerne

Biblioteket er allerede et

teter til studerende, blandt

om at styrke udskolingsele-

foretrukket studiested blandt

andet med et stort nyt stil-

vers informationskompeten-

mange unge, men bør danne

leområde med flere studie-

cer og digitale dannelse, så

rammen om et endnu mere

pladser, flere grupperum og

overgangen mellem folke-

plads til fordybelse.

skole og ungdomsuddannel-

attraktivt studiemiljø, hvor
der tænkes helhedsorienteret
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indsats overfor studerende

• udbygge den opsøgende

se bliver nemmere.
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Baggrund for
biblioteksstrategien
2019-2023
Biblioteksstrategien er udarbej-

herunder national undersøgelse af

det ud fra ønsket om at sikre, at

børns Læsevaner.

biblioteket bliver ved med at være
relevant for borgerne og bidrager
til at løfte centrale udfordringer og
udviklingsmål i kommunen.
Grundlaget for strategien er:
Kommunale og politiske pejlemærker:
Vision Læring og Livskraft, Fra Købstad til Mødestad - Vision for Hillerød
Bykerne, sundhedsstrategien ’Sammen
om Sundhed’, Kernefortællingen om
Hillerød, Kulturpolitikken, Handleplan for sprog og læsning, National
analyse af bibliotekstilbud til ungdoms-

Brugerundersøgelse, gennemført I foråret 2019 med 798 besvarelser suppleret af seks fokusgruppeinterview med
forskellige målgrupper (studerende,
børnefamilier, kulturbrugere, ikke-brugere samt to ungegrupper).
Bibliotekets personale har indsamlet
viden og inspiration til nytænkende
biblioteksudvikling, bl.a. andet gennem en studietur til Oslo. Fokus er,
hvordan vi gør en forskel for borgerne
med afsæt i vores kernefaglighed.

uddannelserne samt dialogmøde med

Biblioteksloven, som er Folkebiblio-

Kultur- og Fritidsudvalget.

tekernes lovgrundlag. Formålsparagraffen fastsætter, at biblioteket skal

Nationale og internationale pejle-

’fremme oplysning, uddannelse og

mærker: FN’s Verdensmål, Tæn-

kulturel aktivitet’ ud fra principperne

ketanken Fremtidens Biblioteker,

’kvalitet, aktualitet og alsidighed’.
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Målepunkter
• Flere aktiviteter og partnerskaber uden for biblioteket
• Flere læseglade børn (flere
registrerede børnelånere)
• Øget udlån af fysiske bøger
og brug af digitale tjenester
• Flere registrerede brugere.
Her er børn et særligt indsatsområde. I 2019 er 41,2%
af Hillerød Kommunes borgere oprettet som brugere
af biblioteket. 37,7% er over
15 år, mens kun 3,5% er børn
under 15 år.
• Bibliotekets besøgstal er allerede højt med næsten 1000
besøg om dagen i gennemsnit. Målet er at opretholde
samme niveau.

Brugerundersøgelse 2019 - hovedpointer
Borgerne lægger vægt på, at biblio-

Børnefamilier: Biblioteket skaber

De mandlige brugere: Mænd

teket skal være et inspirerende og

læselyst og er et dejligt sted

udgør et væsentligt mindretal

aktivt sted, som skaber læselyst

for børn. Børnefamilierne ser

af den samlede brugergruppe.

for børn og voksne.

biblioteket som et pusterum fra

Mænd i alderen 30- 49 kommer

hverdagens travlhed, hvor de

primært mens børnene er små.

Lån af materialer er fortsat et

kan være sammen med familien.

En væsentlig pointe er, at de ikke

primært formål, men for 20% har

Og de lægger vægt på, at biblio-

ser deres interesser afspejlet på

biblioteket andre primære formål.

teket skal tilbyde et godt udbud

biblioteket, og derfor holder man-

Ligeledes er en vigtig indsigt, at

af sociale og kreative aktiviteter

ge mænd op med at bruge bibli-

ønskerne og forventningerne til

for børn og unge.

oteket, når børnene er store. For

biblioteket er meget forskellige:

mænd over 50 år er biblioteket et
sted, hvor de opsøger viden. De

Større børn: Biblioteket er et
sted, hvor de mødes med vennerne, og et sted, hvor de kan få
hjælp til informationssøgning.

Unge studerende: Biblioteket

Kvinder over 50 år: Biblioteket

ønsker at blive klogere af at bruge

er i høj grad et sted, hvor de går

biblioteket og ser desuden bibli-

til kulturelle arrangementer, og

oteket som et samlingspunkt for

hvor de henter inspiration til læs-

byen. De mandlige brugere udgør

ningen. De er den mest kulturak-

et mindretal, men dem der er,

tive gruppe og er generelt meget

bruger biblioteket meget aktivt.

aktive brugere af biblioteket.
Fælles for alle målgrupper: Gene-

ses mest som et fordybelsessted med gode studiepladser,

Ikke-brugerne: De er ikke en

grupperum samt mulighed for at

samlet gruppe, og det er derfor

søge vejledning og få adgang til

svært at sige noget samlende om

online databaser.

deres ønsker. Det står dog klart,
at deres viden om bibliotek er
meget begrænset, og vi forventer,
at det vil kræve målrettede indsatser at tiltrække nye brugere.

relt er der et ønske om en mere
overskuelig indretning. Der er
blandt andet efterspørgsel efter en
bedre opdeling af aktive områder
med plads til dialog og områder til
fordybelse. Derfor er en væsentlig
opgave for at realisere strategien
at skabe en bedre indretning af det
fysiske bibliotek.
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Miljømærket tryksag
5041 0546

”

Skønt lyst bibliotek med gode
hyggekroge og 'inspirationsborde'.
Hjælpsomt og imødekommende personale.
Elsker at komme derned om aftenen
hvor der er ro og fred og jeg har god tid.

”

Et dejligt rummeligt
og aktivt bibliotek.
Der er pænt og rent og der
er ofte aktivitetsbord til børn
og barnlige sjæle og legehjørne.
Der er læseplads og
en del computere.
Og god hjælp at hente
Christina Jensen

Jette Adamsen

”

”

Utrolig flot bibliotek og meget
meget søde og hjælpsomme medarbejdere, der
hellere end gerne hjælper
med alt og i et muntert humør.

Et super godt bibliotek.
Der foregår også andre ting.
Der er et overskud, kan man mærke.
Det er et brugerhus, der kommer alle
mulige grupper i møde. Det er dejligt.
Man kan mærke, det summer af liv.
Her kan man fornemme, at der er arbejdsglæde hos de mennesker, der er her.
Når man spørger om noget,
så får man altid et positivt svar.

Helle Olsen

Thomas Rosenmeier

”

”

”

”

Hillerød Bibliotekerne arbejder med følgende verdensmål:

Hillerød Bibliotekerne • Christiansgade 1 • Hillerød • Telefon 7232 5800 • bibliotek@hillerod.dk • www.hilbib.dk
2019

