
1 

 

Aalborg Bibliotekernes udviklingsplan 2021  
I 2021 har Aalborg Bibliotekerne været midlertidigt nedlukket pga. COVID-19-pandemien. Det har 
betydet, at mange tiltag er blevet udsat, samtidig med at andet er opstået. Nedlukningen har kaldt på 
anderledes og mere digital formidling, og etablerede koncepter er testet af i digitale udgaver. I 2021 
har vi særligt fokus på at genstarte de fysiske og udskudte aktiviteter og samtidig viderebringe de 
mange nye erfaringer, digitale kompetencer og potentialer, så de bliver en integreret del af Aalborg 
Bibliotekernes praksis fremover. 

Litteratur, sprog og læsning 
Det er indlysende, at et folkebibliotek skal arbejde for at fremme litteratur, sprog og læsning. Særligt når 
læsekulturen er udfordret, som den er nu – blandt andet på grund af et enormt udbud af indhold og 
platforme, der konkurrerer om alles opmærksomhed.  

Aalborg Bibliotekerne tager udfordringen op for at få flere til at elske bøger og til at læse af lyst. For læsning 
styrker den personlige identitetsdannelse, stimulerer den kritiske sans og skærper evnen til at fokusere, 
fordybe sig og tilegne sig viden. Alle sammen helt centrale kompetencer for at klare sig i et demokratisk 
samfund. Samtidig skaber litteratur glæde og er en vej til både oplevelse og erkendelse, da litteratur taler til 
hele mennesket – dets fantasi, følelse og intellekt.  

I 2021 sætter vi fokus på glæden ved at læse igennem en række projekter: 

• Nyindretning af hovedbiblioteket 
I nyindretningen af Hovedbiblioteket sættes både skøn- og faglitteratur i spil på nye måder. Projektet 
skal sikre en ny, mere tidssvarende og sammenhængende indretning med fokus på borgernes 
adfærd, behov og forventninger.  

• Temakampagne: Sammen i bevægelse 
Sammen i bevægelse er et nationalt samarbejde, hvor biblioteker, DR og en række 
idrætsorganisationer sætter fokus på, at danskernes mentale og fysiske sundhed er påvirket under 
COVID-19-pandemien. Gennem kampagnen Sammen i bevægelse sigter vi mod at styrke borgernes 
livskvalitet i en hverdag præget af social afstand og ændrede fysiske udfoldelsesmuligheder. Det gør 
vi ved at sætte fokus på, hvilken positiv effekt litteratur og bevægelse har på vores mentale 
velbefindende. Når kampagnen er slut, er målet, at vi har medvirket til at bevæge danskerne på det 
emotionelle og fysiske plan. 

• De pædagogiske læringscenter (PLC) og biblioteket arbejder sammen om læsekoncepter 
Udviklingsgruppen for PLC og folkebibliotek har arbejdet sammen om at udvikle læsekoncepter til 
både indskoling, mellemtrin og udskoling. I 2021 skal vi teste, videreudvikle og kvalificere det 
udskolingsforløb, vi lavede inden Corona ramte os. 

• Den aktive bogreol 
I samarbejde med fem DUS’er i Aalborg ser vi på, hvad vi kan gøre for børns læselyst og 
læsefællesskaber. Målet er at skabe læselyst hos børn ved at præsentere dem for litteratur gennem 
forskellige indgange, formidlingsformater og temaer. Alt sammen med en genkendelig ramme: 
Bogreolen. Hver DUS har fået en reol, som børnene selv har personliggjort. Indholdet er skabt til at 
åbne litteraturen og gøre den levende og aktiv gennem fællesskabende aktiviteter, der er forankret i 
den pædagogiske praksis. Børnene er gennem hjemmesiden denaktivebogreol.dk med til at 
udvælge en del af de materialer, de gerne vil have på reolen. Den aktive bogreol skal i løbet af 2021 
udbredes til flere DUS’er i Aalborg Kommune. 

  

https://denaktivebogreol.dk/
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Aalborg Bibliotekerne samarbejder og samler 
På det nationale plan arbejder Aalborg Bibliotekerne som centralbibliotek efter fireårige rammeaftaler med 
staten. Staten har sammen med landets seks centralbiblioteker lagt op til en radikalt anderledes måde at 
samarbejde på i rammeaftalen for 2021-2024, hvor vi bl.a. skal udfolde de kulturpolitiske ambitioner gennem 
tre nationale temaspor. Derfor vil 2021 blive brugt på at igangsætte og øve os på nye former og modeller for 
nationale og kommunale samarbejdsformer.  

• Regionale læringsfællesskaber 
En væsentlig del af centralbibliotekernes arbejde foregår på regionalt niveau. Derfor vil vi sammen 
med regionens biblioteker gøre de nye nationale temaspor relevante og aktuelle i en lokal kontekst. 
Af den grund igangsætter og udvikler vi en ny regional samarbejdsmodel, hvor vi etablerer 
læringsfællesskaber, der skal sikre, at de kulturpolitiske ambitioner i de nationale temaspor forankres 
og forandrer lokalt i regionen. 

• Fokusområder fra Kulturpolitikken 
Aalborg Bibliotekerne tager aktivt del i Kulturlivets prioriteringer. Bibliotekernes har en unik 
kommunedækkende placering og booster derfor genåbningsaktiviteternes aftryk på landdistrikterne. 

• Genopdag bibliotekerne i hele kommunen 
Den lange COVID-19-nedlukning af bibliotekerne har påvirket gæsternes adfærd, hvilket har medført 
tab af gæster og nedgang i fysiske udlån. Vi skal derfor have fokus på at genvinde gæster gennem 
målrettede indsatser særligt rettet mod de målgrupper, der ikke automatisk er vendt tilbage til 
bibliotekerne. Samtidig vil vi undersøge potentialer for nye bibliotekstiltag afledt af de vaner, COVID-
19 har medført bredt i befolkningen. En del af kampagnen laves sammen med resten af 
bibliotekerne i region Nordjylland og indeholder bl.a. både tv- og biografreklamer. 

Platform for demokratisk deltagelse 
Aalborg Bibliotekerne har en stærk tradition for at skabe et frit uafhængigt rum til den demokratiske samtale. 
I 2021 udvider vi vores fokus med nationale samarbejder, der skal løfte den nationale og lokale debat i 
tilknytning til kommunalvalg 2021 og Verdensmålene.  

• Bibliotekerne og kommunalvalg 2021 
Aalborg Bibliotekerne er som altid en aktiv medspiller i forbindelse med valg og giver borgerne 
mulighed for at afgive brevstemmer decentralt på alle biblioteker. Biblioteket afholder altid mindst to 
vælgermøder i forbindelse med årets kommunalvalg. Denne gang udbygger vi desuden med et 
nationalt samarbejde mellem Danmarks Biblioteksforening og de danske folkebiblioteker om en 
fælles Demokratiuge i uge 43 for at skabe rum for den demokratiske debat. Demokratiugen 
indeholder bl.a. Danmarks største vælgermøde med fokus på Verdensmålene, ligesom der afholdes 
lokale demokrati-aktiviteter i løbet af ugen. 

• Verdensmålscertificering 
Aalborg Bibliotekerne udvikler og afprøver sammen med 19 andre biblioteker, Danmarks 
Biblioteksforening og Chora 2030 en model til at engagere lokale borgere i Verdensmålene. 
Formålet er at skabe folkeligt engagement og forandring gennem bibliotekerne dels gennem 
oplysning om verdensmålene og dels ved at bidrage til konkret handling. I løbet af 2021 skal vi 
verdensmålscertificeres, hvorigennem vi forpligtiger os til at implementere bæredygtige løsninger i 
eget hus, ligesom vi skal udvikle inddragende koncepter og fællesskaber, der ansporer gæsterne til 
at engagere sig i verdensmålene. 
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Aalborg Bibliotekerne digitaliserer og transformerer 
Aalborg Bibliotekerne udnytter allerede digitale muligheder i vores service til borgerne. For at fortsætte 
udviklingen vil Aalborg Bibliotekerne udforske og implementere digitale løsninger, der kan lette og udvide 
borgernes adgang til vores bibliotekstilbud. 

• Automatisk indmeldelse af alle børn i Aalborg Kommune 
I 2017 fik folke- og skolebiblioteker i Aalborg for første gang fælles bibliotekssystem. Det giver 
mulighed for synergi, som vi gerne vil udnytte sammen med Skoleforvaltningen. For at give alle 
skolebørn let adgang til biblioteket, vil vi undersøge muligheden for, at de automatisk oprettes som 
lånere på deres folkebibliotek, når de starter i 0. klasse. I processen vil vi både afdække potentielle 
gevinster og mulige udfordringer. 

• Digitale arrangementer 
Nedlukningen af bibliotekerne har givet os et uventet digitaliseringsboost og har flyttet kendte 
formater over på nye formidlingsplatforme, ligesom nye formater er opstået. I 2021 vil vi forfølge de 
erfaringer og potentialer, som de digitale arrangementer har givet os, og indarbejde dem som en del 
af vores fremtidige formidlingspraksis.  

Biblioteket i hele kommunen 
Aalborg Bibliotekerne er til stede i hele kommunen. Vi vil gerne være en aktiv del af det, der skaber 
velfungerende og attraktive byer, og være en medvirkende faktor til, at det fortsat er attraktivt at leve i alle 
hjørner af kommunen. 

• Kombibibliotek 2.0 
Hvad sker der, når skoler og folkebiblioteker går sammen om at gøre litteratur tilgængelig? Vi 
undersøger nye former for bibliotekskoncepter i samarbejde med Skoleforvaltningen. 

• Biblioteksvision 
Sundheds- og Kulturforvaltningen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny vision for bibliotekerne. 
Visionen skal sikre samklang mellem Aalborg Kommunes nye kulturpolitik, borgernes ønske til 
biblioteksudvikling og Aalborg Kommunes prioriteringer i relation til udvalgte strategiske 
indsatsområder med henblik på at levere et fortsat væsentligt og relevant bibliotekstilbud til borgerne 
i Aalborg Kommune. Udviklingen af visionen vil være dialogbaseret og inddrage Sundheds- og 
Kulturudvalget, borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere. 
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