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Debatmøde om Biblioteket i Kerteminde by 
Mandag 14. september 2015 kl 19.00 

Hvorfor ? 
Biblioteksloven er skabt for at tilbyde borgerne fri adgang til kvalificeret og alsidig vi-

den og oplysning, og loven forpligtiger kommunalbestyrelsen til at drive et bibliotek 

med afdelinger for børn og voksne. Bibliotekerne skal desuden formidle kommunal og 

statslig information samt information om samfundsforhold i øvrigt. 

De 700 biblioteker er Danmarks mest besøgte kultur institution og har i århundreder 

været en integreret del af samfundet uafhængigt af teknisk udvikling. Bibliotekerne 

opstod før bogtrykkerkunsten og eksisterer efter digitalisering.  

Der har i Kerteminde kommune og i særdeleshed i Kerteminde By været en politisk 

biblioteksdebat alene om salg af bygning, og delvis begrundet i et udsagn om at digita-

liseringsformen skulle reducere det danske biblioteksbehov til blot et bibliotek.  

Kerteminde Biblioteks Venner vil gerne have debatten om biblioteksfunktionen tilbage 

på et reelt grundlag i naturlig fortsættelse af den politiske biblioteksvision der blev 

vedtaget før bygningens salgsværdi blev vigtigere end bibliotekets funktion. 

Vi synes det er skammeligt at 

 sælge den bygning der symbolsk placerer bibliotek og samfundsopgaven i en histo-

risk samfundsbygning uden økonomisk ramme for genplacering 

 investorhensyn kan fravige den lokalplan der skulle sikre en rekreativ kulturelt by-

midte (”Bedre Byrum” projektet som støttet af Realdania-fonden 2003) 

 kulturudvalgets vedtagne vision ikke indgår i de skiftende tanker om placeringen af 

biblioteket i andre og mest reducerede størrelser uden funktionshensyn 

 Kertemindes meget lave placering på landstatistik for biblioteksindsats ikke er un-

der overvejelse i bygningsdebatten  

Meget af dette kan vi formentlig ikke ændre, men vi kan prøve at få biblioteksfunktio-

nen ind i en åben og offentlig debat, så slutresultatet rammer et funktionelt mål og 

ikke  drives af regneark og økonomiske styringsmodeller der skal dække andre formål.  



 

 

Lige nu består Kerteminde biblioteksvæsen af et hovedbibliotek i Munkebo og to lokal-

biblioteker i Langeskov og Kerteminde. Det er Kerteminde Bys bibliotek der er i fokus 

for os.  

Derfor afholder Kerteminde Biblioteks Venner et åbent debatmøde med den vedtagne 

vision som udgangspunkt. Formålet er at finde forslag til konkrete realiseringer, som 

efter mødet kan videregives som borgernes bidrag til kulturudvalgets opgave. 

Den politiske Vision 
Borgerne har på kommunens temamøde og biblioteket tilkendegivet at de ønsker et 

bibliotek, der er center for kulturelle og sociale arrangementer. Det har kultur- og fri-

tidsudvalget sammenfattet og formelt vedtaget i en overordnet vision, som skal danne 

rammen om de aktiviteter, der vil være fokus på i biblioteksudviklingen. Visionen i sig 

selv har ingen økonomiske konsekvenser, men fritids- og kulturudvalgets udmøntnin-

gen af visionens perspektiver kan medføre behov for finansiering der formentlig vil 

indgå i det kommunale budget. 

Visionen hedder ”Det levende Bibliotek” og består af fire indsatsområder: 

 Brugernes mødested 
Bibliotekerne skal understøtte og facilitere de frivillige aktiviteter, hvor borgere laver 

noget for borgere. 

 Kulturelle partnerskaber 
Kultur er mange ting – museer, biograf, idrætsliv, musikskole osv. Biblioteket skal søge 

øget samspil med de øvrige kulturinstitutioner omkring events, mærkedage, festivaler 

og temaarrangementer. 

 Nærværende faglighed 
Fagligheden skal være synlig og nærværende overfor brugerne af biblioteket ved at 

vægte den personlige vejledning til viden, oplysning og information, og stå til rådighed 

for grupper og den enkelte bruger samt samarbejde med skolerne. 

 Biblioteket ud af biblioteket 
Bibliotekets formidlingsopgave skal bringes ud af institutionen ved at stille materialer 

og vejledning til biblioteket til rådighed udenfor de vante rammer.  

Hvordan 
Det er så der vi står. Med et bibliotek der naturligvis stadig har den historisk traditio-

nelle biblioteksopgave med udlån af bøger og tidsskrifter i papir og digitale formater 

sammen med de etablerede tjenester for musik, film og lydbøger. Og derfra skal det så 

bevæge sig og udvikle sig som center for kulturelle og sociale aktiviteter. 

Det kan givetvis gøres på mange måder indenfor mange rammer. De fysiske rammer 

kan forsvinde, men blot for at erstattes af andre omgivelser. Bygningsrammerne omta-

les ikke i visionen. Svaret på hvordan visionen opfyldes skal findes i funktioner, opga-

ver, samarbejdspartnere, personale. Men som det tydeligt demonstreres ved salget af 

det eksisterende biblioteks lokaler, så kan man ikke undgå at inddrage nye bygnings-

krav og omkostninger i visionens realisering. 

Derfor arrangerer vi et offentligt debatmøde med oplæg fra andre der har været igen-

nem tilsvarende overvejelser om hvordan tidens bibliotek også er fremtidens bibliotek. 

Debatmødet  
Kerteminde Bibliotek, Den gamle Byrådssal 

Langegade 13-15, 5300 Kerteminde 

Mandag den 14. september 2015 kl 19.00 
Arrangør: Kerteminde Biblioteks Venner 
 

Som oplæg til debatten om realiseringen af visionen om biblioteket i Kerteminde by vil 

der være en kort præsentation af erfaringer og løsninger i tilsvarende små kommuner. 

Det kan suppleres af inspiration fra større kommuner med flere lokalbiblioteker. 

Desuden vil der være præsentation af kulturstyrelsens projektmuligheder, målsætnin-

ger og ideer om det levende bibliotek realisering i små kommuner. 

Debattens deltagere vil derefter være enhver interesseret borger, uanset om man i an-

den sammenhæng er biblioteksansat, politiker, skoleelev, bibliotekslåner. 

Efter mødet vil Kerteminde Biblioteks Venner sammenfatte udsagn og forslag og øn-

sker, med henblik på at formulere en handlingsplan og ansøgning om støtte til indfri-

else af visionen om det levende bibliotek indenfor den lille købstads muligheder. 


