
Biblioteksstrategi – Vejen til dit bibliotek 

Vejen Kommunes Biblioteker 

Indledning

Det moderne folkebibliotek skal kunne navigere i et komplekst og digitaliseret samfund. Mere end nogensinde er der 

behov for stærke folkebiblioteker, der understøtter borgernes potentialer og livsmestring og understøtter oplysning, 

uddannelse og kulturel aktivitet, fordi kravene til kompetencer både i arbejdslivet og samfundet udvikles og forandres hele 

tiden. Biblioteket er et rum for alle, men biblioteket ønsker at have en særlig børneprofil der inviterer børn, unge og deres 

familier til kulturelle oplevelser og vise Vejen Kommune som en attraktiv bosætningskommune.

Bibliotekerne er et frit demokratisk rum og fremstår i dag som det moderne forsamlingshus, hvor kommunens borgere 

blandt andet kan få inspiration, indgå i fællesskaber, gå på opdagelse og få hjælp til læring, i en verden af viden og 

information. Biblioteksstrategien sætter retningen for bibliotekets rolle i Vejen Kommune, således at borgerne oplever 

Vejen Kommunes Biblioteker som en nyskabende, inspirerende og relevant samarbejdspartner.

Biblioteksstrategien skal understøtte og fremme kommunens øvrige politikker og strategier. Særligt på kultur- og 

fritidsområdet.

Biblioteksstrategien tager afsæt i fem strategiske fokusområder der favner, understøtter og sikrer bibliotekets fokus på 

kerneopgaven: At skabe vækst mellem mennesker og bygge på fællesskaber gennem folkeoplysning, kultur- og 

litteraturformidling.

Fokusområderne skal udvikle det moderne bibliotek med aktiviteter, arrangementer, samskabelse og nærvær. 

Biblioteksstrategien viser Vejen for biblioteksudviklingen 2019-2022.

Strategien suppleres af en årlig drifts- og udviklingsaftale, der samler en række konkrete handlinger og initiativer, som 

forbinder det daglig arbejde med strategiens fokusområder.

God Læselyst
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Biblioteksstrategi – Vejen til dit bibliotek 

Vejen Kommunes Biblioteker 

Strategien skal:

• synliggøre biblioteket som en væsentlig samfundsmæssig institution der bibringer 

sammenhængskraft og indsigt i lokalsamfundet

• motivere til at prioritere navnlig børns kulturelle dannelse og læselyst 

• skabe bedre muligheder for menneskers evne til at tage forholde sig til komplekse 

problemstillinger

• bidrage til at styrke læse- og mediefærdigheder, samt almindelig oplysning og dannelse 

• sætte fokus på kulturelle oplevelser og invitere borgere med til at udvikle kultur i det moderne 

forsamlingshus

• signalere internt såvel som eksternt at biblioteket er en vigtig strategisk samarbejdspartner for 

aktører inden for uddannelse, kultur og fritid  



Biblioteksstrategi – LæseVejen 

Vejen Kommunes Biblioteker 

LæseVejen har fokus på at biblioteket skal fastholde læselysten hos de mange borgere og brugere, 

men også på at genopfinde og kickstarte, fastholdende lystlæsning blandt nye brugere, børn og 

voksne i Vejen Kommune. LæseVejen sigter mod alle, men særligt børn og unges lystlæsning er i 

fokus for Vejen Kommunes Biblioteker.

Biblioteket har som ambition, at børn i kommunen skal have en læse- og bibliotekskultur, og at de 

skal se biblioteket som deres frirum, hvor de kan gå på opdagelse og få aktiv biblioteksfaglig 

formidling af litteratur. Biblioteket vil bidrage til at give Vejen Kommunes børn og unge de bedste 

forudsætninger for at blive lærende, udviklende og demokratisk deltagende borgere.

LæseVejen spiller sammen med øvrige kommunale strategier og sigter mod fællesskaber der styrker 

selvværd, livsglæde og trivsel. 

Læsningen er vigtig i alle livets faser! Derfor sætter Vejen Kommunes Biblioteker fokus på 

LæseVejen som er vejen ind i en verden af oplevelser, viden og fællesskaber.



Biblioteksstrategi – TilgængelighedsVejen 

Vejen Kommunes Biblioteker 

TilgængelighedsVejen er Vejen Kommunes Bibliotekers fokus på borgere med særlige behov. 

Alle har ret til et reelt bibliotekstilbud, også hvis man lider af ordblindhed, midlertidig hjemløshed, 

ensomhed, eller et fysisk eller psykisk handicap der begrænser det enkelte menneske. 

I bestræbelserne på at være inkluderende vil biblioteket udvikle målrettede tilbud der henvender sig 

til borgere med særlige behov.

Princippet om det tilgængelige folkebibliotek forpligter. Derfor vil biblioteket til stadighed indtænke

chancelighed for alle mennesker.

TilgængelighedsVejen tager afsæt i det enkelte menneskes styrker ved at guide og vejlede, og 

udvikle bibliotekstilbud der viser biblioteket som inkluderende social løftestang.



Biblioteksstrategi – FællesVejen

Vejen Kommunes Biblioteker 

FællesVejen er Vejen Kommunes Bibliotekers fokus på biblioteket som et demokratisk mødested og 

en arena, der skaber relationer og nye fællesskaber.

Biblioteket vil i rollen som ikke-kommerciel facilitator bidrage til at nye fællesskaber og relationer 

åbner sig op, og at gamle fællesskaber fornyes og vedligeholdes.

Biblioteket er borgernes hus. Et moderne forsamlingshus der summer af samhørighed, fællesskab, 

aktiviteter og arrangementer for hele kommunen. På bibliotekerne vil vi skabe dialoger der bygger 

på uformelle samtaler, møder og samvær.

Biblioteket vil være synligt i hele kommunen, blandt andet i den åbne skole, på daginstitutioner og 

ved kulturelle events, og vil udfordre og invitere til det aktive fællesskab både i og udenfor 

biblioteksrummet.



Biblioteksstrategi – KulturVejen 

Vejen Kommunes Biblioteker 

KulturVejen er Vejen Kommunes Bibliotekers fokus på biblioteket som kulturgenerator og 

kulturskaber. Med KulturVejen stiller biblioteket sig til rådighed med rum, knowhow og vilje til at den 

brugerdrevne kultur udvikles og løftes. 

KulturVejen er bibliotekets indsats for at skabe sammen med borgerne, samt bidrage og inspirere til 

udvikling og biblioteksservices.

KulturVejen skal bidrage til at styrke borgernes ejerskab og engagement i forhold til bibliotekerne. 

Vejen Kommunes Biblioteker vil med KulturVejen udvikle tilbud til alle aldre, hvor det ”at gå til 

bibliotek” bliver en naturlig del af dagliglivet.



Biblioteksstrategi – VidensVejen 

Vejen Kommunes Biblioteker 

VidensVejen er Vejen Kommunes Bibliotekers fokus på biblioteket som det lokale videnscenter med 

fri og lige adgang til viden og læring for alle. Med VidensVejen sætter biblioteket samtidig et særligt 

fokus på børn og unges digitale dannelse, og på unges informationskompetencer. 

Biblioteket sikrer studiepladser med plads til ro og fordybelse. 

Biblioteket vil blandt andet i samarbejde med ungdomsuddannelserne og folkeoplysningsforbundene 

udvikle formater og samarbejder med temaer indenfor informationssøgning og FakeNews, og tilbyde 

debat- og læringsskabende aktiviteter.



Biblioteksstrategi – Værdier 

Vejen Kommunes Biblioteker 

Bibliotekernes værdier tager afsæt i Vejen Kommunes overordnede værdier som Nytænkning, 

anerkendelse, sammenhæng og ansvarlighed.

Nytænkning 

Vi tænker skævt 

Vi er det lærende bibliotek

Vi har mod

Anerkendelse 

Vi tænker på andre

Vi er empatiske

Vi er det åbne og imødekommende bibliotek

Sammenhæng 

Vi er det fælleskabende bibliotek

Vi er fælles faglighed 

Vi er medskabere

Ansvarlighed 

Vi løfter i flok 

Vi giver rum til muligheder 

Vi holder ord 


