
VISION





GRUNDLAG

Folkebiblioteket er en helt central kultur- og vidensinstitution i Danmark og er tæt 
forbundet med opbygningen af det danske velfærdssamfund. Folkebiblioteket er 
også dybt forankret i den europæiske oplysningstanke forstået som forestillingen 
om, at det enkelte menneske skal have mulighed for at danne sig, tænke og handle 
selvstændigt og rationelt og herigennem også have mulighed for at ændre sit liv i 
en positiv retning. Folkebibliotekets overordnede raison d'etre er altså oplysning, 
dannelse og social mobilitet.
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VI UDVIKLER OS SAMMEN

Det fremtidige og relevante bibliotekstilbud er noget vi skaber sammen med 
borgerne. Derfor er denne vision blevet til på baggrund af mere end 1200 
spørgeskemabesvarelser og fokusgruppeinterviews med 65 borgere fra 
samråd til interesseorganisationer. 

Aalborg Kommune og Aalborg Bibliotekerne ønsker en stærk vision, der kan skabe 
en klar retning for fremtiden og give visionære mål at stræbe efter. Vi skal være 
det bedste bibliotek, vi overhovedet kan være, og alle skal opleve, at 
Aalborg Bibliotekerne er relevante i den rette kontekst.

Processen har resulteret i et udkast til en vision, der består af fire visions- 
sætninger, som sætter retning for fremtiden. 



For at give det enkelte menneske de bedste muligheder, er det bydende 
nødvendigt, at folkebiblioteket udvikler sig i takt med verden omkring os.

Tiden er moden til en ny og fremadskuende vision for Aalborg Bibliotekerne. 
En vision, der kan sikre, at regionens største biblioteksvæsen fortsat lever op til
borgernes ønsker og forventninger til et moderne bibliotekstilbud. 

Bibliotekerne skal deltage aktivt i at indfri verdensmålene, ligesom den nye vision 
tager afsæt i bibliotekslovens formålsparagraf, der lyder:

Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet 
ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed 
såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder 
internet og multimedier.
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Vision

Aalborg Bibliotekerne er 
læsekultur

Aalborg Bibliotekerne er 
diversitet og fællesskaber

Aalborg Bibliotekerne er 
arena for debat og  

demokratisk deltagelse

Aalborg Bibliotekerne er 
en aktiv del af stærke og 

bæredygtige lokalsamfund



Aalborg Bibliotekerne er 
læsekultur

Litteratur og læsning er den store fællesnævner på biblioteket og det er med 
udgangspunkt i litteraturen, vi former vores aktiviteter. 

Læsning styrker den personlige identitetsdannelse, stimulerer den kritiske sans og 
skærper evnen til at fokusere, fordybe sig og tilegne sig viden. Det er helt centrale 
kompetencer for at klare sig i et demokratisk samfund og det er kompetencer, 
som er under hårdt pres. Samtidig skaber litteratur glæde og viser vejen til både 
oplevelser og erkendelser ved at tale til menneskets fantasi, følelser og intellekt.

Læsning skaber fællesskaber, hvor man gennem tilhørsforhold og interesser 
skaber og styrker relationer på tværs af aldre, geografi, politisk ståsted osv. Vi 
ønsker at følge borgerne gennem hele livet med inspiration til læseoplevelser og 
litteratur til livsudvikling, både til de stille stunder i fordybelse, men også i fælles-
skaber med andre. Vi eksperimenterer med ordets evne til at opnå selvindsigt og 
sætte os i andres sted. 

Hvor end biblioteket er og hvad end biblioteket gør, så gør vi det, fordi vi helhjertet 
tror på at litteratur, læsning og læseglæde er med til at skabe det gode liv i 
Aalborg Kommune.



Et biblioteks primære formål, er efter min mening at introducere børn og unge til 
en verden af litteratur og kultur. Når børn og unge vokser op med gode oplevelser 
på biblioteket, så vil de oftere benytte sig af det senere i livet og introducere deres 
egne børn til biblioteket...

Visionsundersøgelsen 2022 
kommentar i spørgeskemaundersøgelsen

Hvis jeg kommer 20 sider ind i en bog, så forsvinder verdenen indtil den er færdig. 
Jeg glemmer alt. Når jeg er på vej ind i bogen, så hopper det hele rundt. Så starter 
jeg her [spiral] og bevæger mig hen til fordybelsen.

”

”
”

”

Visionsundersøgelsen 2022 
Repræsentant for Udsatterådet





Aalborg Bibliotekerne er 
diversitet og fællesskaber 

På biblioteket rummer vi forskelligheden og det er på biblioteket, at man altid 
kan deltage i meningsfulde fællesskaber med andre borgere. Vi inviterer altid 
til samarbejde om at udvikle bibliotekerne, sammen med borgerne, så alle kan 
føle sig inkluderet og repræsenteret. 

Biblioteket arbejder for et fælles samfund, hvor alle samfundets nuancer rummes. 
Vi er et af de få steder hvor mennesker mødes på tværs af køn, etnicitet, politiske 
tilhørsforhold og indkomst.

Vi ønsker at udvikle inviterende rum, der favner mangfoldigheden, i samspil med 
borgerne. Vi skal udvikle os sammen og gå nye veje, hvor biblioteket ikke kun 
er passivt formidlende, men invitere borgere og samarbejdspartnere ind i både 
beslutnings- og udviklingsprocesser. Det gør vi ikke bare for at sikre mangfoldig-
heden og diversiteten i vores bibliotekstilbud, men for sammen at skabe det bedst 
mulige og relevante bibliotekstilbud for borgerne.

Aalborg Bibliotekerne er samlingspunktet, som borgerne opsøger, når de ønsker 
meningsfulde og udviklende fællesskaber. 



Aalborg består af mange minoriteter. De kan være synlige og opmærksomheds-
vækkende, lad os gøre det til et plus og lade dem blive opmærksomhedsvækkende 
på biblioteket. Minoriteter er et stort medfællesskab.

”
”Visionsundersøgelsen 2022 

Repræsentant for Integrationsrådet





Aalborg Bibliotekerne er 
arena for debat og 
demokratisk deltagelse 

Vi lever i et samfund og en tid, hvor demokratiet og evnen til at være uenige 
uden at blive uvenner er under pres af bl.a. falske nyheder, ekkokamre og 
stigende polarisering. 

Aalborg Bibliotekerne vil være arenaen, hvor der er plads til konstruktive samtaler, 
hvor formålet er at blive klogere frem for at få ret. Bibliotekerne er mangfoldige 
rum med plads til forskellige fællesskaber, hvor borgerne har en stemme, de kan 
bruge i en kvalificeret samfundsdebat. Biblioteket skal invitere til dialog, til 
samskabelse og samtaler i hele kommunen.

Det skal være på biblioteket, man får sine holdninger udfordret og kan møde 
nogen, man hverken er enig med eller ligner. Det er på biblioteket vi sammen 
klæder borgerne på til at navigere i informationsjunglen med lige dele nysgerrig-
hed, åbenhed og kildekritisk sans. Vi udvikler den demokratiske debat og insisterer 
på den frie samtale, der ruster os til kritisk tænkning.



Viden er jo essentielt i et demokrati. Hvis du ikke ved hvad der virkelig foregår, 
så kan du ikke danne dig en begrundet mening om det. Fake news er et kæmpe 
problem. Og I kan ikke bare sige ”nu står sandheden her”, men I kan bidrage til 
at løse det
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Aalborg Bibliotekerne er 
en aktiv del af stærke og 
bæredygtige lokalsamfund

Biblioteket vil mere end blot at være til stede i hele kommunen. Vi skal 
samarbejde med lokale aktører og ildsjæle og være det naturlige samlings-
punkt, som medvirker til at styrke nærdemokratiet, og deltagelseskulturen og 
derigennem sammenhængskraften i lokalsamfundet.

Vi forpligter os til at komme ud af vores huse og til at tilpasse os lokale behov og 
ønsker. Vi ønsker, at borgerne tager ejerskab over deres bibliotek og at de føler sig 
inviteret ind i at forme, hvordan deres bibliotekstilbud ser ud. 

Biblioteket er en synlig og aktiv partner i lokalsamfundet og er en vigtig del af det 
lokale DNA og den lokale sammenhængskraft.



Biblioteket er et dejligt levende sted. Det er bare så vigtigt at have et sted, hvor der 
liv og hvor du kan mødes. Sådan et sted er utrolig vigtigt for en bydel. Der er meget 
lokal DNA i biblioteket, og biblioteket er en del af lokalområdernes selvforståelse.
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