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1. Indledning 

 

Biblioteket udgør en hjørnesten i kommunens demokra�ske, kulturelle og sociale liv sam�dig med, at dets 

opgaver og service�lbud er under has�g forandring. Teknologien, medieforbruget, borgernes krav og for-

ventninger og ikke mindst en kompleks samfundsudvikling s�ller biblioteket over for nye udfordringer. 

 

Biblioteket skal leve op �l få lovbestemte krav, og herudover har den enkelte kommune stor frihed �l af-

gøre, hvad det lokale bibliotek skal �lbyde kommunens borgere. Derfor er det vig�gt at have en biblio-

tekspoli�k, der angiver retningen for bibliotekets udvikling. Bibliotekspoli�kken gør det synligt for dig, 

hvad du som borger i Lemvig kommune kan forvente af dit bibliotek i årene 2013-2016.    

 

Bibliotekspoli�kken ligger i forlængelse af Lemvig Kommunes værdier og af Fri�ds- og Kulturpoli�k fra 

2011 og er blevet �l på baggrund af bl.a. en personaledag og med input bl.a. fra en brugerundersøgelse 

fra foråret 2012, hvor næsten 400 borgere har deltaget og bidraget med ideer og kommentarer. 

    

    

    

”Jeg ville ikke have noget imod at blive låst inde her = her er rart at være, 

men også dejligt, at man kan blive hur�gt færdig, hvis det er nødvendigt.” 

Udsagn fra brugerundersøgelse. 



 

2. Hvad siger biblioteksloven? 

 

Biblioteksloven er en rammelov, som fastsæ1er formålet med folkebibliotekerne, nemlig at skabe adgang 

�l og op�male be�ngelser for �legnelse af kulturelle oplevelser, viden og informa�oner af høj kvalitet: 

 

Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000 

Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturelle ak�viteter ved at s�lle bøger, 

�dsskri#er, lydbøger og andre egnede materialer �l rådighed så som musikbærende materialer og elektro-

niske informa�onsressourcer, herunder Internet og mul�medier. Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på 

at s�lle videogrammer �l rådighed. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig informa�on og in-

forma�on om samfundsforhold i øvrigt. 

 

 

 

    

    

    

”Er glad for atmosfæren og det fristed, biblioteket repræsenterer i 

en travl hverdag.” 

”Biblioteket får et 12-tal på den nye karakterskala af mig.” 

Udsagn fra brugerundersøgelse. 



 

3. Hvad vil Lemvig Bibliotek?   

 

Kvalitet, alsidighed og aktualitet er udgangspunktet for bibliotekets materialer og øvrige biblioteks�lbud. 

Sam�dig fokuserer Lemvig Bibliotek på at understø1e den enkelte borgers behov for uddannelse, infor-

ma�on og oplevelser og s�ller materialer og vejledning �l rådighed. Ved at sikre fri og lige adgang �l infor-

ma�on bidrager biblioteket �l den fortsa1e demokra�ske udvikling. 

 

Lemvig Bibliotek er i konstant udvikling, også hvad angår indretningen af det fysiske rum, så bibliotekets 

�lbud er målre1et borgernes behov, hvad enten det er i Skolegade, i bogbussen eller på ne1et.  

 

Lemvig Bibliotek vil være kendt for at: 

• Være et lokalt kulturcenter. 

• Stø1e kulturel mangfoldighed. 

• Være en ins�tu�on, der lokalt sikrer, at alle borgere kan få de nødvendige kompetencer for at kun-

ne tage del i det demokra�ske samfund. 

• Være et videns- og læringscenter. 

• Arbejde krea�vt, eksperimenterende og professionelt. 

• Være en rummelig arbejdsplads, der skaber grundlag for udvikling af engagerede, kompetente og 

glade medarbejdere. 

 

For de næste fire år har Lemvig Bibliotek udpeget fire fokusområder: 

 2013: Det synlige bibliotek. 

 2014: Det åbne og levende bibliotek. 

 2015: Det kompetente personale. 

 2016: Det ak�ve og opsøgende bibliotek. 

    

    

    



 

4. Indsatsområder 

 

2013: Det synlige bibliotek 

    

    

    

Fakta: 

• 59 procent af borgerne i Lemvig kommune er registreret som lånere på Lemvig Bibliotek, men 

der er endnu flere brugere end som så. Det drejer sig f.eks. om de borgere, der ikke låner noget, 

men som bruger bibliotekets øvrige �lbud uden nødvendigvis at være registreret som lånere. 

• De fleste borgere i Lemvig kender �l bibliotekets eksistens og beliggenhed, men kender de også 

bibliotekets vi8e af �lbud? Ved de, at det moderne bibliotek er mere end bare bogudlån? Hvor-

dan gør biblioteket opmærksom på sit mangfoldige �lbud i en �d, hvor der er skærpet kamp om 

borgernes �d og opmærksomhed? 

Sigtepunkter: 

• Lemvig Bibliotek er kendt af borgerne. 

• Biblioteket er et a1rak�vt �lbud for borgerne. 

• Biblioteket er en garant for den fri og lige adgang �l informa�on. 

• Biblioteket samarbejder med kulturelle foreninger og ins�tu�oner. 

Hvad gør vi allerede: 

• Sender en boggave �l alle 2-årige og en invita�on �l at besøge biblioteket.  

• Inviterer alle kommunens 4. og 8. klasser �l biblioteksorientering. 

• Samarbejder med skolebibliotekskonsulenten. 

• A:older arrangementer for både børn og voksne. 

• A:older it-kurser. 

• Sekretær i bestyrelsesarbejde i bl.a. i Folkeuniversitet, Kulturelt Samråd og Børnekulturelt       

Samråd. 

• Annoncerer i den lokale ugeavis ved arrangementer og særlige begivenheder. 

• Skriver på vores hjemmeside og på Facebook. 

• Får presseomtale med jævne mellemrum. 



2013: Det synlige bibliotek - fortsat 

 

    

    

    

 

” Ikke så meget larm og flere kager.” 

”Lemvig Bibliotek er first class - her er ikke noget med udkant.” 

” Måske flere hyggekroge.” 

Udsagn fra brugerundersøgelse. 

 

”Få personalet �l at smile og virke som om, de arbejder der, fordi de kan 

lide det.” 

”Umuligt for de/e personale at gøre noget bedre – de er bare toppen.” 

Udsagn fra brugerundersøgelse. 

Handlinger fremadre1et: 

• Lemvig Bibliotek vil være mere synligt i gadebilledet > der skal skiltes bedre og facaden friskes op. 

• Biblioteket skal opleves mere indbydende > indgangspar�et renoveres og lysnes. 

• Børnebiblioteket skal synliggøres internt på biblioteket > der skal skiltes inde på selve biblioteket, 

så ingen er i tvivl om, at børnebiblioteket ligger på 1. sal. 

• Biblioteket vil brande sig selv bedre > der skal udarbejdes et logo, som skal bruges i mange sam-

menhænge. 

• Biblioteket vil varetage PR-opgaven på en professionel og sprælsk måde > der skal fokuseres 

(mere) på Facebook, nyhedsbreve og systema�sk presseomtale. 

• Bogbussens �lbud skal gøres mere synlige > holdepladser og holde�dspunkter skal synliggøres, så 

nye brugere bliver opmærksomme på �lbuddet.  



2014: Det åbne og levende bibliotek 

 

    

    

    

Fakta: 

• Lemvig Bibliotek har ensartede åbnings�der på 43 �mer om ugen: Mandag-fredag 10-18 samt 

lørdag 10-13. Her�l kommer bogbussen, som kører 20 �mer mandag-fredag. 

• Biblioteket bliver brugt af mange borgere som ”det tredje sted” – et sted, der hverken er hjem 

eller arbejde, men et fristed hvor man frit og uforpligtende kan opholde sig, hvad enten det er for 

at bruge bibliotekets materialer eller biblioteket som møde- eller opholdssted eller som læsesal. 

Sigtepunkter: 

• Lemvig Bibliotek holder åbent, når borgerne har brug for det og har mulighed for at komme.  

• Bibliotekets materialer og arrangementer rummer en mangfoldighed af kulturelle og kunstneri-

ske udtryk. 

• Biblioteket skaber kulturelle oplevelser, som henvender sig �l alle borgere i kommunen. 

• Biblioteket samarbejder med andre ins�tu�oner og foreninger om arrangementer og ak�viteter.  

• Biblioteket udfordrer borgerne ved at skabe forundring og nysgerrighed. 

• Biblioteksrummet er a1rak�vt, og vi formidler kulturelle oplevelser i dem. 

Hvad gør vi allerede: 

• Åbnings�derne på Lemvig Bibliotek har været uændrede i mange år, og de er ensartede og nem-

me at huske.  

• Bogbussens køreplan bliver ændret i takt med udviklingen i befolkningens ønsker og vaner. Bog-

busbetjeningen omfa1er i et vist omfang også skoler og ins�tu�oner. 

• Biblioteket om- og nyindre1er �l stadighed, så biblioteksrummet fremstår spændende og a1rak-

�vt – og på en måde, så det kan holde �l at blive brugt af mange mennesker. 

 



2014: Det åbne og levende bibliotek - fortsat 

 

    

    

    

Handlinger fremadre1et: 

• Lemvig Bibliotek vil være så åbent og �lgængeligt som muligt > mulighederne for udvidet, ube-

mandet åbnings�d om a8enen og på søn- og helligdage undersøges. 

• Bogbussen skal være, hvor borgerne har brug for den – også på uventede steder > ud over den 

sædvanlige køreplan deltager bogbussen i arrangementer og events. 

• Biblioteket afspejler det omgivende samfund og borgernes forskellige kulturelle baggrund > vi 

sæ1er fokus på materialesamlingerne, såvel de trykte som de digitale – kan de i endnu højere 

grad opfylde borgernes behov? 

• Biblioteket vil opleves som et levende, a1rak�vt og helst uomgængeligt sted > det samlede bibli-

oteks�lbud med materialer, åbnings�d, personale og arrangementer skal både afspejle borgernes 

behov og ønsker og også være overraskende. 



2015: Det kompetente personale 

 

    

    

    

Fakta: 

• Lemvig Bibliotek ønsker at give brugerne en god service. 

• Personalet er veluddannet, mo�veret og engageret. 

• Personalet er oms�llingsparat og fleksibelt – og sygefraværet er lavt. 

Hvad gør vi allerede: 

• Lemvig Bibliotek arbejder med udgangspunkt i brugernes behov og brugernes oplevelse af ser-

vice. 

• Vi �lbyder inspirerende materialer, indretning og ak�viteter. 

• Vi synliggør og iscenesæ1er aktuelle emner gennem uds�llinger og arrangementer. 

• Vi præsenterer �lbud �l borgerne baseret på den nyeste udvikling inden for informa�ons-

teknologi. 

Sigtepunkter: 

• Lemvig Bibliotek ønsker endnu flere glade brugere. 

• Som arbejdsplads udgør biblioteket et innova�vt miljø, der �lskynder �l nye ideer og giver med-

arbejderne mulighed for konstant læring. 

• På arbejdspladsen er nøgleordene medbestemmelse, medansvar, dialog og informa�on. 

• Vores samarbejde på arbejdspladsen er kendetegnet ved anerkendelse og gensidig respekt. 

• Biblioteket er socialt ansvarligt og anerkender og bruger hinandens forskellige kompetencer. 

Handlinger fremadre1et: 

• Lemvig Bibliotek har et fælles servicebegreb > vi aDlarer, hvad god service betyder på lige præcis 

vores bibliotek. 

• En forudsætning for et a1rak�vt biblioteks�lbud er et personale, som fortsat er glade for, stolte 

af og gode �l deres arbejde > vi fokuserer fortsat på personalepleje og –udvikling, både hvad an-

går den enkelte og hele personalegruppen.  



2016: Det ak�ve og opsøgende bibliotek 

 

    

    

    

Fakta: 

• Lemvig Bibliotek møder borgerne, der hvor borgerne er. Det kan både være på biblioteket, i bog-

bussen og på ne1et. 

• Biblioteket møder også borgerne uden for selve biblioteket. Det kan være i børneins�tu�oner, på 

skoler og ved events. 

• Biblioteket deltager så vidt muligt, når vi bliver inviteret �l forskellige former for samarbejde, og 

vi inviterer også selv. 

Hvad gør vi allerede: 

• Lemvig Bibliotek styrker borgernes digitale færdigheder ved at �lbyde formaliserede it-kurser, it-

værksteder og almindelige forespørgsler. 

• Biblioteket udfordrer og inspirerer borgernes læselyst ved det almindelige biblioteks�lbud og 

gennem uds�llinger, forfa1era8ener, bogcafeer og romanklubber. 

• Biblioteket s�mulerer børns skrivelyst ved at a:olde skriveværksteder. 

• Biblioteket samarbejder med uddannelsesins�tu�oner og foreninger om læringsforløb. 

• Biblioteket samarbejder med skoler og skolebiblioteker.  

• Biblioteket samarbejder med de lokalhistoriske arkiver. 

”Vi få oldinge, som ikke kan betjene os selv på ne/et, er 

vist alle yderst taknemmelige for den hjælp og service, I 

ansa/e giver os.”  

 

” Jeg opfa/er biblioteket som byens største ak�v” 

Udsagn fra brugerundersøgelse. 



2016: Det ak�ve og opsøgende bibliotek - fortsat 

 

 

 

 

    

    

    

Handlinger fremadre1et: 

• Indgå i relevante partnerskaber og netværk. 

• Udbygge samarbejdet mellem bibliotek og borgerservice. 

• Tæ1ere samarbejde med lokale foreninger, ins�tu�oner m.v. 

• Udvikle skole- og folkebibliotekssamarbejdet. 

• Samarbejde om læselyst og læsefærdighed som indsatsområde. 

• Udvikling af særlige informa�onskompetencer i forhold �l børn. 

• S�mulere voksnes skrivelyst gennem skriveværksteder. 

• Afsøge mulighederne for et formaliseret samarbejde med frivillige med udgangspunkt i bibliote-

kets muligheder og de frivilliges behov.  

Sigtepunkter: 

• Lemvig Bibliotek er et ak�vt, levende og lokalt forankret kulturcenter og et vig�gt omdrejnings-

punkt i det lokale kulturliv. 

• Vi påtager os koordinerende opgaver inden for kultur- og foreningslivet. 

• Vi afspejler det omgivende samfund og anerkender borgernes forskellige kulturelle baggrund. 

• Vi �lgodeser udvalgte grupper ved opsøgende virksomhed. 

• Vi stø1er integra�on ved at sæ1e fokus på de etniske minoriteters særlige behov og ved at delta-

ge i relevante netværk. 

• Vi understø1er den enkeltes behov for livslang læring.  

• Vi samarbejder med udbydere af undervisnings�lbud �l børn, unge og voksne på alle niveauer. 

• Biblioteket udbygger samarbejdet med de lokale arkiver. 


