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1. Indledning

2. Lovgivning, politiske visioner og mål

Randers Bibliotek har valgt at arbejde systematisk med fællesskaber omkring
kultur, opmærksomhed på brugerinddragelse og et fokus på mestring af eget liv.
Dermed understøtter biblioteket Randers Kommunes kultur- og sundhedspolitik.

Fri adgang til viden og information er en grundpille i et demokrati, og biblioteket
løser dermed en vital samfundsmæssig opgave. Biblioteket er samtidig
et neutralt, offentligt mødested, hvor alle er velkomne uden betaling og
tidsbestilling.

Randers bibliotek vil:
- Vække nye læsere
- Være Borgernes mødested
- Styrke livslang læring
- Understøtte ny kulturhusvision
- Styrke samarbejdet med kommunens
uddannelsesinstitutioner

Randers Bibliotek drives i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed.
Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel
aktivitet. (Lov om biblioteksvirksomhed, § 1). Med loven er det givet, at alle
kommuner skal have et folkebibliotek, at der skal etableres biblioteksbetjening
til dem, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket, og at bibliotekets
åbningstider skal tilpasses efter borgernes behov.
Randers Bibliotek arbejder systematisk med at give alle borgere i Randers det
bedst mulige bibliotekstilbud. Vi prioriterer udviklingsarbejdet højt og arbejder
strategisk med at udvikle vores tilbud sammen med borgerne og med at klæde
organisationen på til at kunne matche kravene til fremtidens bibliotek.
Biblioteket står til rådighed for enhver både for udlån, benyttelse på stedet og
benyttelse digitalt. Biblioteket er også til rådighed for byens gæster; turister,
ind-pendlere og studerende, der bor i andre kommuner, men som bruger byen.
		
Biblioteket er dermed også et repræsentationsrum, der tegner Randers
Kommune udadtil.
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Randers Bibliotek vil være en netværksskabende institution og vil være et stærkt
kort, der spilles ind i arbejdet med at realisere Byrådets politiske målsætninger:

3. Hvem er vi?

Byen til vandet: Her bidrager biblioteket ved at generere aktivitet og besøg i
midtbyen og skabe det ønskede attraktive byliv.

• 66 medarbejdere - antal årsværk i 2018
• 4 ledere plus 1 bibliotekschef (vakant).
• 1 Hovedbibliotek i Kulturhuset.
Filialer i Langå, Kristrup og Dronningborg.
Bogbus med 22 holdepladser fordelt i hele kommunen
• Administration af Kulturhuset, Fritidscentret, Helligåndshuset og
Langå Kulturhus
• Udlån af mere end 1 million materialer årligt
• Omkring 500.000 besøgende/år i de fysiske huse og ca. 500.000 unikke
brugere på hjemmesiden.
• Digital adgang til film, e-bøger, e-lydbøger, magasiner, kurser m.m.
• 500+ årlige arrangementer, undervisningstilbud, skoletjeneste
• Brugerklub, trykt magasin, avisklummer, nyhedsbreve, sms-tjeneste
• Omfattende samarbejde med institutioner, skoler og erhverv

Flere i uddannelse og beskæftigelse: Uddannelse er en af de bedste
veje til beskæftigelse. Biblioteket støtter hver eneste dag masser af elever
og studerende i alle aldre i deres bestræbelser på at kvalificere sig og blive
kompetente og vidende medborgere.
Flere skal mestre eget liv: Med en omfattende kursusaktivitet og med
personlig betjening guider biblioteket året rundt borgerne i at mestre en ofte
kompleks informationsjungle.
Attraktiv bosætningskommune: Randers vil være en attraktiv kommune med
gode og mangfoldige kulturtilbud. Biblioteket er det største og mest benyttede
kulturtilbud i kommunen. Med et lokalt tilbud 26 steder i kommunen og med et
digitalt tilbud, som ingen kommuner i Danmark har bedre, bidrager biblioteket
aktivt til at gøre kommunen attraktiv – også for bosætning.
Attraktiv erhvervskommune: Vi kvalificerer arbejdskraften og tilbyder service
ikke mindst til mange mindre og nye virksomheder.
Grøn og bæredygtig udvikling: Offentlige biblioteker er en af verdens
ældste genbrugsideer og ideen har vist sig bæredygtig gennem århundreder.
I dag realiseres ideen hånd i hånd med moderne ideer om betydningen af
fællesskaber om kultur og læring.
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Randers Bibliotek vil vække
nye læsere

Succeskriterier
- Deltagerne er både børn og voksne
- Vi har inddraget borgerne i udviklingen
af tilbuddene

Handlinger
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Opfølgning/evaluering

- Vi vil stimulere læselyst
- Vi vil sætte litteraturen i spil på nye
måder
- Vi vil afvikle skabende aktiviteter med
sprog og ord

- Vi forholder os til de nyeste nationale
læseundersøgelser og strategier
- Vi forholder os til om vi får nye læsere

Randers Bibliotek vil være
borgernes mødested

- Borgerne oplever biblioteket som en
attraktiv ramme for debat og fællesskab
- Aktiviteterne er udviklet sammen med
borgerne

- Vi vil facilitere nye fællesskaber
- Vi vil afvikle arrangementer med
samfundsrelevante emner- Vi vil arbejde systematisk med den
demokratiske samtale

- Vi vil undersøge borgernes oplevelse af
vores tilbud
- Vi vil opsøge nye brugergrupper

Randers Bibliotek vil styrke
livslang læring

- Vi har arbejdet sammen med andre
kommunale institutioner
- Vi har fået nye brugere

- Vi vil styrke borgernes mestring af eget
liv
- Vi vil stimulere borgernes lyst til at lære
- Vi vil styrke den studerendes adgang til
vejledning

- Vi vil undersøge om borgerne oplever
vores tilbud som relevante
- Vi vil udvikle tilbuddene sammen med
borgerne

Randers Bibliotek vil
arbejde for at realisere en ny
kulturhusvision

- Borgerne er inddraget i udviklingen

- Vi udbygger samarbejdet på tværs i
Kulturhuset

- Vi vil invitere borgerne til drøftelser

Randers Bibliotek vil
styrke samarbejdet
med kommunens
uddannelsesinstitutioner

- Alle skolebørn i Randers møder
Biblioteket som en del af deres hverdag
- Vi har et koncept for samarbejdet med
kommunens videregående uddannelser

- Indgå central aftale med kommunens
grundskoler
- Indgå aftaler med kommunens
videregående uddannelser

- Vi vil gå i dialog med skolechefen
- Vi vil gå i dialog med kommunens
forskellige uddannelsesinstitutioner

