
Bibliotekspolitik i få ord



Bibliotekspolitiske målsætninger



Vi har et velfungerende og velbesøgt bibliotek, 
men det kan blive meget bedre. 
Hørsholm Bibliotek vil spille en central rolle  
i Hørsholm Kommune og være et aktiv for  
borgerne og kommunen. 
Biblioteket vil gøre en forskel for borgerne 
og bidrage som samfunds- og kulturaktør i 
lokalsamfundet ved at stille rammer, indhold, 
aktiviteter og ekspertise til rådighed. 

De bibliotekspolitiske fokusområder de kom-
mende år er centreret omkring fem punkter.



Brug biblioteket, det er dit!
Alle skal have lige mulighed for adgang til viden, 
samvær, litteratur, oplevelser på biblioteket og livs-
lang læring. Vi stiller rammer og ekspertise til din 
rådighed.

Handlinger:
•	Skabe relevans omkring bibliotekets nytteværdi
•	Skabe gode rammer for biblioteksvirksomhed
•	Biblioteket som møde-, være- og oplevelsessted
•	Det uforpligtende og uformelle aspekt skal  

udspilles og anvendes.



Borgerne er i centrum!
Det vigtigste aktiv er borgerne, derfor skal vi 
kende dem og vores tilbud skal være relevante  
og vedkommende.

Handlinger:
•	Brugerfokuseret udvikling
•	Udvikling gennem fokusgrupper
•	Åben dialog og kommunikation
•	Være mere bevidste om differentierede behov
•	Servicere borgerne med lokal information.



Vi vil stå for kvalitet, alsidighed og aktualitet!
Vores udbud og tilbud skal spænde fra underholdning 
til debatskabende og tankevækkende oplevelser.

Handlinger:
•	Overraskende formidlingstilbud og aktuelle temaer
•	Flere	’live-arrangementer’	for	flere	målgrupper
•	Aktiv formidlingsindsats overfor børn og unge
•	Modernisere materialebestanden.



Vi vil udbrede kendskabet til  
og brugen af biblioteket!
Vi vil være et oplevelsesorienteret brugervenligt og 
attraktivt kulturtilbud og hjælpe borgerne til at blive 
superbrugere af information og viden.

Handlinger:
•	Mere målrettet og effektiv markedsføring
•	Flere ’Sådan bruger du Biblioteket’ kurser
•	Oplevelsesorienteret og brugervenlig indretning
•	Nytænkning af hjemmesiden og dens indhold  

med fokus på interaktivitet og brugervenlighed
•	Udarbejde kommunikationsstrategi og -plan
•	Fælles kommunikativt fodslag hos personalet.



Vi vil samarbejde og servicere!
Vi vil arbejde tæt sammen med kommunens skoler, 
institutioner og øvrige samarbejdspartnere - være 
servicebevidste i alt hvad vi gør.

Handlinger:
•	Tæt samarbejde med skolerne omkring faglig 

udfoldelse på biblioteket
•	Tæt samarbejde med Trommen og Musikskolen
•	Samarbejde på tværs med kommunens  

institutioner
•	Levere ’ud-af-huset’ ydelser overfor institutioner 

og samarbejdspartnere
•	Være opsøgende og formidle vores ekspertiser 

aktivt
•	Være informationsstedet i kommunen.



Oplysning og oplevelse på biblioteket.

Læs hele bibliotekspolitikken og få mere 
information på vores hjemmeside

www.biblioteket.horsholm.dk
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