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Titlen er et citat om biblioteker.  

Forfattet af Knud Romer og brugt efter aftale. 
Illustrerer, at selv en svævende drøm  

kan opfyldes med enkle løsninger,   
- såsom en vandpyt på vejen. 

Hvis blot viden, fantasi og kultur bruges  
på vejen frem til løsningerne. 

Biblioteket er en af vandpytterne på den vej. 

1. Biblioteks trend og fremtid 
 

Fremtiden kommer, og det møde kan 
enten forberedes som løbende tilpas-
ning, hvor man ikke kigger længere 
frem end man kan se. Eller mødet kan 
ske i spring, hvor man laver større æn-
dringer tilpasset en formodet fremtid. 
Det første er driftsorienteret omhu, 
det andet er projektorienteret sats-
ning. Begge modeller har hver sin be-
rettigelse. 

Kerteminde Bibliotek flyttede til de 
nuværende bygninger i 1974, ledsaget 
af et udsagn om at lokaliteterne ikke 
var ideelt indrettet til det formål. 

Spørgsmålet om hvordan biblioteket 
ser ud om 10 år stilles for derigennem 
at begrunde et projekt i forlængelse 
af de forløbne 40 års driftsstilstand. 

For 10 år siden blev der i en speciale-
afhandling om biblioteksbygninger la-
vet en 10 års fremskrivning. Progno-
sen dengang var, at biblioteket ville få 
tre meningsforståelser at udfylde 

 Bogopbevaring 
 Skift til IT-teknologi 
 Samfundsforbindelse 

I dag peger mange undersøgelser på, 
at biblioteket om 10 år vil have en ju-
steret udgave af tre opgaver  

 Bog og viden opbevaring 
 Samspil med IT-teknologi 
 Mødested og kultur 

Medmindre der kommer et dramatisk 
paradigmeskift, må det forventes at 
fremskrivningen af den gamle prog-
nose vil være holdbar som mål for den 
næste ti-års periode.  

Nu og i fremtiden er biblioteket bedst 
karakteriseret som et alment videns 
center og aktiviteter knyttet dertil. 

2. Bogen og kulturen 
 

Fremtidens bibliotek kan ikke baseres 
på en tro om, at bogen udgår. 

I en rapport om Bogen og Litteratu-
rens Vilkår 2015 påpeges tre udvik-
lingstendenser, som også er tenden-
ser der rammer bibliotekernes tilbud. 

Liberalisering, digitalisering samt glo-
balisering, som hver for sig og tilsam-
men påvirker priser og udbud, salgs- 
og formidlingskanaler samt forlagsbe-
tingelser. 

Udbuddet af ny trykt dansk skønlitte-
ratur er voksende, oversat faglittera-
tur er faldende. Generelt og totalt er 
der vækst i antal trykt og e-bogs litte-
ratur i Danmark. E-bogsudgivelser gi-
ver plads til flere nye og små forlag. 

Folkebibliotekernes bogbestand er fal-
dende, men udgifterne stabile grun-
det stor vækst i udgifterne til elektro-
nisk formidling. 

Udfordringen er, at bogbestanden 
stort set er anskaffelses omkostnin-
ger, hvorimod elektroniske medier er 
løbende forbrugsafgifter. 

Bogen, hvad enten den er fysisk eller 
elektronisk, er kun en af måderne kul-
tur og viden formidles på. Der findes 
teater, film, museum, lokalarkiver, 
skoler, musik, rejser, uddannelse, 
sport og mange andre kulturformer. 
Fælles for dem alle er, at de sammen 
med deres egen udtryksform også har 
bogen som middel. 

Biblioteket er et fælles omdrejnings-
punkt for alle udtryksformer og er på 
den måde en slags kulturens turistbu-
reau. Bøger og viden er en af kerne-
ydelserne og forudsætningerne for 
anden kultur og uddannelse.

3. Værdier og modeller 

 
Bibliotekets formål og pligter er fast-
lagt i biblioteksloven. Formålet er, at 
fremme oplysning, uddannelse og kul-
turel aktivitet ved at stille bøger, tids-
skrifter, lydbøger og andre egnede 
materialer til rådighed for børn og 
voksne. 

Folkebibliotekerne skal også formidle 
kommunal og statslig information, 
samt information om andre sam-
fundsforhold. 

Kommunen er forpligtiget til at tilbyde 
bibliotek, men har en rimelig frihed til 
selv at vælge hvordan. 

Den kommunale forvaltning er enten 
administrativ, centraliseret embeds-
vendt uden tæt borgerkontakt, eller 
service orienteret med tæt borger-
kontakt. Bibliotek hører til i sidste 
gruppe, og skal derfor fungere hvor og 
når borgeren kan færdes. 

Ved seneste kommunalreform valgte 
mange nye kommuner at videreføre 
de sammenlagte kommuners bibliote-
ker af hensyn til denne nødvendige 
borgernærhed. 

Således også Kerteminde. 

Bibliotekssteder kan enten sideordnes 
med delt personale, bogbestand, ens 
funktionalitet, åbningstider osv efter 
det serviceorienterede princip, eller 
organiseres mere centraladministra-
tivt med et hovedbibliotek og under-
ordnede biblioteker med mindre funk-
tionalitet.  

Det er et principielt valg der træffes i 
lyset af bibliotekslovens formål og 
hensynet til at kunne stille materialer 
til rådighed for alle børn og voksne i 
hele kommunen. 

4. Lokaler og tilgængelighed 
 

Landet over findes biblioteker i næ-
sten alle typer bygninger, fra store 
milliard dyre nybygninger til små yd-
myge lokalbiblioteker. Der findes ikke 
nogen entydig sammenhæng mellem 
nybygning, restaurering og besøgstal, 
eller andet som ubetinget tilsiger, at 
netop en type biblioteksbygning er 
bedst. Kulturstyrelsens modelprogram 
viser en lang række forskellige biblio-
teksløsninger med hver sin kvalitet.  

Det afgørende er, at løsningen er lo-
kalt forankret og passer sammen med 
brugerens forståelse af biblioteket, en 
forståelse som i øvrigt kan ændres 
over tid. 

Bygningen skal indeholde rum og mu-
ligheder for bibliotekets tre funktions-
områder. Det betyder plads til bøger 
og adgang til elektronisk lagrede op-
lysninger. Men især betyder det plads 
til personale, præsentation af indhold 
og plads til møde og formidlingsaktivi-
teter. Bygningen skal naturligvis have 
nem adgang til ophold og materiale-
søgen for et publikum bestående af 
børn og voksne, enkeltpersoner og 
grupper uanset mobilitet. Alt sammen 
i et inviterende design tilgængeligt i 
alle publikums aktive timer.  

Beliggenheden skal være bymidte, 
fordi biblioteket er med til at skabe 
bymidte liv. En metropol kan have 
flere centre, men små købstæder kan 
kun have et enkelt midtpunkt. 

Bymidte skabes primært af indkøb, 
dernæst servicetilbud som personlig 
pleje og bank, tæt fulgt af hyggetur 
med cafe, kultur, og biblioteker. Kon-
takt med det offentlige spiller en me-
get lille rolle for besøg i bymidten. 



 

 

5. Visioner og handlinger 
 

Kerteminde kommune har tre biblio-
teker organiseret som et hovedbiblio-
tek i Munkebo i egnede lokaler, og 
biblioteker i Langeskov og Kerteminde 
i lokaler som trænger til modernise-
ring. 

Den politiske biblioteks vision er et 
godt fælles udgangspunkt, som skal 
indgå i en kommunal kulturpolitik som 
forpligtende vedtages af det samlede 
byråd. 

Visionen skal suppleres med konkrete 
handlinger i en offentlig gennemskue-
lig proces. 

Der anbefales en sideordnet model 
med tre samarbejdende folkebibliote-
ker med selvbetjening i de tre hoved-
byer, suppleret af skolebiblioteker og 
nogle bibliotekstilbud i landdistrikter. 

De tre folkebiblioteker skal ikke nød-
vendigvis udvikles helt samtidigt, men 
over tid skal der tilstræbes at forskelle 
udlignes, hvis de tre bysamfund skal 
kunne bevares på lige fod. Vi finder 
det naturligt at centraladministration 
samles, men også lige så naturligt at 
borgervendte servicefunktioner som 
biblioteker udbredes til de steder hvor 
borgene er. Et rådhus, tre biblioteker 
og 16 kirker hvis hele spektret tages 
med som illustration.  

Personalet generelt, og personalets 
aktiviteter i forhold til borgerne, skal 
understøttes og udbygges. 

Fælles kulturarrangementer for hele 
kommunen skal præsenteres på alle 
tre biblioteker. 

Bibliotekerne skal aktivt præsente-
rede kommunal information på alle 
kommunale arbejdsområder. 

6. Brugere og bibliotek 
 

Det er en givet betingelse, at Kerte-
minde kommune er blandt landets 
mindste kommuner, og selvom Kerte-
minde er kommunens største by, er 
det dog kun en lille by nationalt set. 

Biblioteksudviklingen vil kun kunne 
ske med respekt for den betingelse. 

Det afspejles tydeligt i statistikken, 
hvor Kerteminde stort set er den by 
med de laveste biblioteksomkostnin-
ger, men også en by der følger om-
egnskommunernes niveau for udlån. 
Effektiviseringer og yderlig reduktio-
ner er ikke et relevant spor. Det er en 
politisk beslutning, om niveauet skal 
hæves. Det er naturligvis vores ønske, 
og objektivt set peger meget på, at 
det vil støtte attraktionsværdien for 
yngre familier, uddannelsessøgende, 
højt uddannede og kvinder over 40 år 
som befolkningssegment. 

Kerteminde by får mest bibliotek for 
pengene ved en modernisering og ud-
bygning af den eksisterende bygning.  

Selvom det er billigst, er det ikke bil-
ligt. Men det falder sammen med in-
teressen for ny udnyttelse af funkti-
onstomme bygninger, og det vil være 
værd at undersøge muligheden for at 
etablere et projekt, der inkluderer alle 
Langegade 11-13 bygninger og udvi-
delser til brug for bibliotek og beslæg-
tede kulturelle partnerskaber. 

Mødelokaler skal bruges af mange for 
at sikre en høj udnyttelsesgrad.  

Et moderniseret bibliotek og kulturelt 
servicecenter beliggende på torvet, 
sammen med museum og lokalarkiv, i 
en historisk stemningsfuld bygning, vil 
være i fin overensstemmelse med 
Kerteminde by. 

Resume 
 

Ønsker for Kerteminde Bibliotek:  

1. Biblioteksvisionen skal indgå i en 
kommunal kulturpolitik vedtaget af 
byrådet. 

2. Visionen skal realiseres i en offentlig 
gennemskuelig proces. 

3. Samarbejdende ligeværdige folke-
biblioteker med selvbetjening i de 
tre hovedbyer, suppleret af lokal 
biblioteksservice i landdistrikter. 

4. Kerteminde by får mest bibliotek for 
pengene ved en modernisering og 
udbygning af den eksisterende byg-
ning til gavn for bymidten.  

5. Biblioteket skal indgå i kultur part-
nerskab for hele byen og turister. 

6. Personalet og dets aktiviteter i for-
hold til borgerne skal understøttes 
og udbygges som en vigtig kvalitet. 

7. Flere mødelokaler og en mødesal 
skal kunne bruges af mange for at 
sikre en høj udnyttelsesgrad. 

8. Fælles kulturarrangementer for hele 
kommunen skal præsenteres på alle 
tre biblioteker. 

9. Bibliotekerne skal aktivt præsente-
rede kommunal information på alle 
kommunale arbejdsområder. 

 

 

A. Den politiske biblioteksvision  
 

Som vedtaget af fritids- og kulturval-
get ved Kerteminde Kommune. 

Ikke behandlet eller vedtaget eller del 
af en samlet kommunal kulturpolitik 

Formuleret og behandlet som resultat 
af et temamøde om fremtidens biblio-
tek. Visionen indeholder også et kata-
log med forslag til aktiviteter. 

Der henvises til kildereferencer for 
det samlede indhold. 

 

Det levende Bibliotek 

 Brugernes mødested 
Bibliotekerne skal understøtte og faci-
litere de frivillige aktiviteter, hvor bor-
gere laver noget for borgere. 
 

 Kulturelle partnerskaber 
Kultur er mange ting – museer, bio-
graf, idrætsliv, musikskole osv. Biblio-
teket skal søge øget samspil med de 
øvrige kulturinstitutioner omkring 
events, mærkedage, festivaler og te-
maarrangementer. 
 

 Nærværende faglighed 
Fagligheden skal være synlig og nær-
værende over for brugerne af biblio-
teket ved at vægte den personlige vej-
ledning til viden, oplysning og infor-
mation, og stå til rådighed for grupper 
og den enkelte bruger samt samar-
bejde 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.  

B. Om denne pamflet 
 

Udgivet 28. oktober 2015 

Denne pamflet er lavet af  
Kerteminde Biblioteks Venner v. 
 Lucy Bergstrøm 
 Inge van Dijk 
 Birgitte Flindt Pedersen 
 Jørgen Holm 
 Jonie Kristensen 
 Inge Laurvig-Borch 
 Anita Hellum Nielsen 

 Susanne Pilegaard. 
 
Den samlede beskrivelse er en kombi-
nation af denne pamflet i ukurant pa-
pir format samt digitale henvisninger. 
 
Indholdet er inspireret af et offentligt 
debatmøde afholdt 14. september 
2015 i Den gamle Byrådssal på Kerte-
minde Bibliotek, suppleret med de un-
dersøgelser og synspunkter der frem-
går af referencelisten på hjemmeside.  
Se:  www.kertbibvenner.dk/biblioteket 

 
De generelle betragtninger i afsnit 1-4 
stammer fra andres erfaringer og 
kommentar fra borgere og personale. 
I afsnit 5-6 er der på det grundlag 
sammensat biblioteksønskerne fra 
Kerteminde Biblioteks Venner. 

De to sidste afsnit A-B er bilag 
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