PEJLEMÆRKER
OG INDSATSER

Bibliotekets resultater 2017
Her er 10 ting, som du måske ikke ved om biblioteket? Alt dette skete i 2017
1.

Besøgstallet steg med 9%, svarende til ca. 30.000 flere besøg end i 2016. Flere end 360.000 borgere besøgte
Hillerød og Skævinge Biblioteker. Derudover besøgte 230.000 vores online bibliotek hilbib.dk.

2.

2.426 børn og voksne besøgte biblioteket til Kulturnatten.

3.

Biblioteket fejrede 176 børns fem års fødselsdag med sang, hygge og selvfølgelig en boggave.

4.

220 unge og voksne deltog i Litteraturfestivalen ORDET ER LØS. Festivalen er båret af begejstringen for litteratur.
Festivalens formål er at give dig kulturoplevelser, du ikke havde drømt om, når forfattere møder andre kunstarter.

5.

Børnebibliotekarerne udviklede sprogkufferter til alle kommunens vuggestuer og dagplejere for at styrke børns
læselyst og sproglige udvikling. Og i samarbejde med kommunens sprogkonsulenter satte vi fokus på nytilkomne
flygtningefamilier med projekt Legende Læsning, som blev støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

6.

I tæt samarbejde med offentlige og private partnere er biblioteket ved at udvikle et digitalt værktøj, som skal give
dig målrettede litteraturanbefalinger baseret på din personlige læsesmag. Det kalder vi LÆSEKOMPASSET.

7.

POP Up biblioteket kan findes på en række begivenheder i Hillerød, blandt andet på Østfestival, Byfesten og ved
Studiestart. I 2017 var POP Up bibliotekets flotte cykler ude 6 gange.

8.

Hillerøds borgere mødtes på biblioteket til fællesspisning og samtale. Næsten 3.000 borgere deltog i 17 afholdte
fællesspisninger.

9.

For at sætte fokus på genbrug og bæredygtighed kan du nu låne en flot bibliotekspose til dine bøger eller indkøb.

10. Biblioteket samarbejder med ca. 35 frivillige om it-café, slægtsforskningscafé, registrering af lokalhistoriske
arkivalier, arrangementsafvikling og fællesspisning.

Fakta om Hillerød Bibliotekerne 2017
Antal

BESØGSTAL
Hovedbiblioteket
Skævinge Bibliotek
Lokalhistorisk Arkiv
Besøg på hilbib.dk
Aktive lånere

339.378
24.058
380
230.000
18.430

UDLÅN
Materialer - udlån
Elektroniske udlån

278.277
37.071

ARRANGEMENTSVIRKSOMHED
Voksenarrangementer
Torsdagscafé
Børnearrangementer
Fødselsdag for 5 årige
Ordet er Løs (Litteraturfestival)
Kulturnatten
Kunstudstillinger i Vandrehallen
*deltagere ved ferniseringer
LÆRINGSCENTER
Kurser
IT-Cafe
Slægtsforskningscafe
Workshop/læringsdage for skole elever

Deltagere
30
7
36
3
1
1
6

1.544
249
1.170
176
220
2.426
*250

9
41
23
5

65
178
139
380

5
7

49
152

FÆLLESSPISNINGER

17

2.944

LÆSEKREDSE
Læsekredse mødes 1 gang mdl.

28

245

BØRNEHAVE/VUGGESTUE BIBLIOTEKER

13

BIBLIOTEKSORIENTERINGER
Voksenafdelingen (studerende)
Børnebiblioteket (elever)

Pejlemærker og indsatser 2018
•

Biblioteket inspirerer børn og voksne til at læse. Og Hillerød læser endnu mere
–
–
–

•

Sammen er vi Hillerød - biblioteket er mødested for demokrati, læring og samvær i
fællesskaber
–
–
–
–

•

Projekt Læsekompasset
Det eventyrlige børnebibliotek (foreløbig arbejdstitel)
Generel udvikling af eksisterende tilbud.

Samvær i fællesskaber
Det samarbejdende bibliotekets med særlig fokus på kulturaksen og bymidten
Den sociokulturelle landsby
Øget skolesamarbejde.

Biblioteket er en professionel arbejdsplads med værtskab i verdensklasse
–
–
–
–
–

‘Move all Day’: nytænkning af bibliotekets rutiner til at fremfinde reserveringer
Nye publikumspc’er samt forbedrede kopi- og printmuligheder for bibliotekets gæster
Værtskab 2.0
Biblioteksstrategi 2025
Renovering af toiletter.

Pejlemærke 1:
Biblioteket inspirerer børn og voksne til at læse. Og Hillerød læser endnu mere
Tema/indsats

Formål

Succeskriterier og leverancer

Periode

Projekt Læsekompasset
I samarbejde med øvrige biblioteker, DDB og DBC udvikles Læsekompasset. Formålet er at styrke voksne borgeres læselyst med et digitalt
biblioteksværktøj, som stimulerer og udfordrer borgeres lyst og behov for læsning og litteratur
Udvikling af digitalt
biblioteksværkstøj

At skabe et uundværligt værktøj, som giver kvalificerede
litterære forslag med afsæt i borgeres læsesmag

Der leveres en brugbar prototype i april. At
biblioteket medvirker i den endelige udformning.

2017-19

Læsekompasset i den
daglige formidling

At styrke dialogen med bibliotekets gæster om litterære
anbefalinger i den daglige betjening

Læsekompas-prototypen afprøves og bliver en
relevant og integreret del af betjeningen.

2018-19

”Det eventyrlige børnebibliotek” (foreløbig arbejdstitel)
Under arbejdstitlen ‘det eventyrlige børnebibliotek’ arbejder vi med at styrke læselyst med nye formidlingstiltag og tilbud for og med børn og
deres voksne. Målet er at afprøve nye formidlingsformer, som sætter personalets kompetencer i spil i samværet med børnene, gerne sammen
med andre aktører på børneområdet, for eksempel skoler, dagtilbud, musikskole og sprogpædagoger.
Læselyst for
daginstitutionerne

At styrke daginstitutionernes arbejde med dialogisk
læsning ved at inddrage dem i forløb på børnebiblioteket,
hvor figurer og personale sættes i spil.

En historie og aktivitet, som styrker børnenes sprog
og giver dem en oplevelse på biblioteket. Forløbet
kan gentages og alle daginstitutionerne tilbydes det.

2018-19

Læselyst for skolebørn

I samarbejde med PLC’er udvikler vi nye skoleforløb, som
er målrettet elevernes læseglæde og skolernes behov.

Der tilbydes nye skoleforløb i efteråret med
udgangspunkt i ”eventyr” og læselyst.

2018-19

Generel udvikling af eksisterende litteraturformidlingstilbud og -metoder
Vi sætter generelt fokus på at videreudvikle tilbud med afsæt i kompetencer og idéer, som vi har opdyrket de seneste år. Formålet er at afprøve og
forbedre eksisterende idéer, således at nye kompetencer bundfæstes og vi opnår flere erfaringer med, hvad der virker.
Ordet er Løs for en
bredere målgruppe

At skabe en bredere tilslutning til festivalen samt øge
forankringen internt på biblioteket

Min. 300 glade deltagere, tilfredse kolleger og
samarbejdspartnere.
Mindre tidsforbrug til planlægning.

2018

Temalæsekredse

At afprøve nye former for læsekredse og udnytte
mulighederne for aktualitet og kobling til øvrige
aktiviteter på biblioteket

I sæsonen 2018-19 gennemføres 3-4
temalæsekredse.

Efterår 2018
- forår 2019

Guidet fælles læsning

Afprøve konceptet på nye målgrupper for at se, hvad
fælleslæsning kan.

Gennemføre 3 forløb: 1) ensomme ældre mænd, 2)
alle der har lyst, 3) unge med anden etnisk baggrund
end dansk.

2018

Det Nordsjællandske
Partnerskab

Udvikle nye samarbejder blandt de nordsjællandske
biblioteker og forfattermiljøet

Afprøve koncept ‘Bøger fra Baghaven’ og at der
udvikles nye tiltag.

2018

Pejlemærke 2:
Sammen er vi Hillerød - biblioteket er mødested for demokrati, læring og samvær i fællesskaber
Tema/indsats

Formål

Succeskriterier og leverancer

Periode

Samvær i fællesskaber
Biblioteket arbejder med at styrke mulighederne for at mødes om fælles kulturelle og demokratiunderstøttende interesser. Formålet er at styrke
bibliotekets rolle som en vigtig lokal aktør, der styrker den lokale sammenhængskraft og dannelse gennem møder i interessefælleskaber.
Den demokratiske
samtale

At styrke muligheden for dialog og demokratisk
samtale på biblioteket, for eksempel gennem
samtalesaloner og i arbejdet med biblioteksstrategi.

Biblioteket giver mulighed for, at
borgerne kommer til orde.
Mulighed for læringslaboratorier om
borgerinddragelse og den demokratiske
samtale afsøges.

Efterår 2018

Udvikling af klubtilbud

At afprøve nye koncepter for klubtilbud, hvor gæster
mødes om fælles kulturelle interesser, fx. lytteklub,
filmklub, brætspilsklub og lignende.

Udvikle og afprøve 2-3 typer klubtilbud,
herunder mindst 1 frivilligdrevet.

2018 - forår
2019

Nyindretning af
kursuslokalet

At skabe et mere fleksibelt rum, som udgør en
attraktiv ramme for forskellige interessefællesskaber

Kursuslokalet kan anvendes til andet end
undervisning.

Forår 2018

Det samarbejdende bibliotek med særlig fokus på kulturaksen og bymidten
Biblioteket er en væsentlig del af Hillerøds kulturliv og bymidte. Der sættes fokus på bibliotekets rolle som aktiv og samarbejdende aktør, der
byder sig til og indgår i relevante partnerskaber, hvor kerneopgaven bringes i spil.
Sammen om Kulturaksen

At styrke samarbejdet i kulturaksen og synliggøre den
samlede kulturakse som bymidtens kulturelle centrum

Øget koordinering af kulturnatten
Afsøge udearealernes muligheder.

Efterår 2018

POP Up med mere ved
festivaler og events

At sætte fokus på bibliotekets deltagelse i Hillerøds
festivaler og events

Biblioteket er synligt ved Østfestival,
byfest, studiestart og andre events.

Løbende

Den sociokulturelle landsby
Biblioteket indgår i det tværfaglige samarbejde ‘den sociokulturelle landsby’, som er idéen om at bruge kultur som middel til at styrke særligt
udsatte grupper – altså sociale og kulturelle indsatser. Fællesspisningerne har været vores første tiltag, og der kan løbende afsøges på nye idéer.
Fællesspisning

At styrke sammenhængskraften i lokalsamfundet ved
at gøre det nemt for borgere at mødes, tale sammen
og lære hinanden at kende på kryds og tværs.

Afholde fællesspisning hver 14. dag med
forskelligt indhold og forskellige
deltagere.

2018

Øget Skolesamarbejde
I samarbejde med skolerne sættes fokus på fremtidens skolesamarbejde. Målet er at lave en langsigtet plan for samarbejdet fra 2019.

Pejlemærke 3:
Biblioteket er en professionel arbejdsplads med værtskab i verdensklasse
Tema/indsats

Formål

Succeskriterier og leverancer

Periode

‘Move All Day’
Biblioteket arbejder løbende på at sikre en effektiv drift med enkle arbejdsgange, blandt andet med brug af digitale hjælpemidler
Nytænke morgenarbejdet
i sin nuværende form

At skabe mere fleksible arbejdsgange om at
fremfinde reserveringer og samtidig opfylde gæsters
reserveringer hurtigere.

Oplevelsen af mindre tidsforbrug/ øget
fleksibilitet for personalet.

Forår 2018

Nye publikumspc’er samt forbedrede printmuligheder for bibliotekets gæster
Udskiftning af
publikumspc’er

At sikre et tidssvarende pc-tilbud til bibliotekets
gæster.

Nyt image færdiggøres og udskiftningen
realiseres.

Forår 2018

Forbedret kopi- og
printløsning

At forbedre print- og kopimulighederne for
bibliotekets gæster samt reducere personalets
tidsforbrug til hjælp ved kopiering.

‘Princh’ implementeres og der sikres
relevant instruks til personale og gæster.

Forår 2018

Værtskab 2.0
Biblioteket sætter fokus på den fortsatte udvikling af det gode værtskab. Vi ønsker at genoplive den stemning, der var, da værtskabet var på sit
højeste med tilbagevendende tiltag, der sætter fokus på det gode værtskab.
Det gode værtskab hver
dag

Tænke det gode værtskab ind som en naturlig del af
arbejdsdagen.

‘Værtens ti bud’ efterleves i hverdagen
både over for gæster og kolleger.

2018

Renovering af
publikumstoiletter

At luftgener og den generelle stand på
publikumstoiletterne forbedres.

Mulighederne for at renovere toiletterne
afsøges med Ejendomme.

2018

Biblioteksstrategi 2025
Biblioteket skal udvikle sig til en - i borgernes øjne - tydelig relevant lokal aktør, der styrker den demokratiske sammenhængskraft gennem kultur,
viden og dannelse. I efteråret påbegyndes udviklingen af en kommende strategi for bibliotekets udvikling frem mod 2025.
Proces om
Biblioteksstrategi 2025

At sætte fælles retning på bibliotekets udvikling i
samspil med borgere, ansatte, politikere og
samarbejdspartnere.

Proces om biblioteksstrategi startes
Der sikres relevant inddragelse.

Efterår 2018 forår 2019

