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NÅR FORANDRINGENS VINDE…
2012 blev et år med store forandringer for både borgere og personale. Nye selvbetjenings-
maskiner. Ny chip-teknologi. Ny organisationsstruktur. Og på Roskilde Bibliotek blev der 
bogstaveligt talt flyttet om på alting.

Men er meningen da, at vi vil lave Roskilde Bibliotekerne fundamentalt om? Dertil er  
svaret entydigt nej. Vi kan fortsat med glæde og stolthed konstatere, at vi i gennemsnit 
har 10.000 besøgende om ugen. En dugfrisk brugerundersøgelse fra februar 2013 viser – 
midt i alle forandringerne – at 95 % er enige eller meget enige i, at de får den hjælp, de 
har behov for. 92 % er enige eller meget enige i, at personalet er synligt og opmærksomt. 
87 % synes, at biblioteket er et inspirerende sted at være.  

Vi har i 2012 taget en række skridt for at gøre biblioteket endnu bedre. Med omindret-
ningen har vi skabt forskellige zoner med baggrund i, at folk har meget forskellige behov. 
Vi følger litteraturens aktuelle strømninger, der i disse år viser ind i den digitale verden. Vi 
udvikler nye ideer i tæt samarbejde med lokale aktører og, som centralbibliotek, sammen 
med biblioteker i hele Region Sjælland og på Bornholm.

Forandringer og udvikling skal der til for at følge med brugernes og tidens behov. Men tag 
ikke fejl. Roskilde Bibliotekerne har fortsat et stærkt fokus på de tilbud, som udgør kernen 
i biblioteket: Materialerne, de åbne rum og et personale, der står til rådighed med viden og 
rådgivning, når folk har brug for det. Og det bliver vi ved med.

Chef for Roskilde Bibliotekerne, Mogens Vestergaard – april 2013
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NYE TIDER

I starten af året stod den på chipning. Bibliotekerne holdt i tre uger lukket på skift, og personalet arbej-
dede på højtryk med at erstatte alle stregkoder med moderne chip-teknologi. Lukkeperioden blev desuden 
udnyttet til at etablere et stort, nyt afleveringsanlæg på Roskilde Bibliotek, som første led i en total om-
indretning af biblioteket.

Da Roskilde Bibliotekerne i slutningen af marts igen slog dørene op for borgerne, var det med nye selv-
betjeningsmaskiner og nye rutiner for brugerne. Fordelene ved de nye maskiner lod desværre vente på 
sig. Der viste sig at være fejl i maskinernes software, hvilket betød en periode med manuel betjening og 
besvær for både borgerne og personale. Men i december blev maskinerne udskiftet, og borgerne kunne få 
fuldt udbytte af den nye teknologi.

DIT DRØMMEBIBLIOTEK
I oktober 2011 bevilgede Roskilde Kommunes Byråd 1 ½ mio. kr. til en ny indretning og modernisering af 
Roskilde Bibliotek. I september 2012 bevilgede Byrådet de resterende 1 ½ mio. kr., som gjorde den sam-
lede nyindretning mulig. Helt fra start lå det fast, at borgerne skulle høres i processen. Der blev taget ud-
gangspunkt i kommentarer fra Roskilde Kommunes borgerpanelundersøgelser af kulturområdet fra 2008 
og 2010. Og der blev iværksat en række initiativer for at sikre, at den nye indretning kom til at matche 
både tidens og brugernes behov.

2012 blev et år med store forandringer og omfattende projekter. Samtlige 600.000 materialer  
fik manuelt udskiftet stregkoderne med chips. Og i december flyttede alle materialer på Roskilde 
Bibliotek plads i forbindelse med en stor nyindretning.

JANUAR FEBRUAR

Der blev chippet og chippet, så alle materialer kunne komme 
på niveau med tidens teknologi. Sidst Roskilde Bibliotek holdt 
lukket på den måde var i vinteren 1993. Her var forklaringen, at 
man indførte udlånsnotering via ”EDB” og alle lånere skulle have 
nye lånerkort. 

Roskilde Bibliotek fyldes med nostalgi og minder om ungdoms

oprør, hippier i Thylejren og Occupy Wall Street, da legenden 

Arne Würgler giver en musikalsk peptalk.

>> På Roskilde Bibliotek vendes blikket mod serien Mad Men. Kulturanalytiker 

Iben Albinus giver sit bud på, hvorfor serien er blevet så populær. Fem del

tagere vinder første sæson på dvd. 

>>Den årlige Auschwitzdag markeres for tiende gang på Roskilde 

Bibliotek. Dagen byder på Morten Things personlige familiefortælling, 

klezmermusik og danseopvisning med Åben Dans. 

>>



>>
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Under titlen ”Dit drømmebibliotek” søgte Roskilde Bibliotek i april måned inspiration til indretning af det 
nye område for børn. De 8-12-årige kunne på en stor ønskevæg sætte sedler op med ideer til, hvordan bib-
lioteket skulle indrettes. Og de mindre poder kunne indlevere tegninger af deres drømme og ideer til den nye 
indretning.

DE NYE ZONER
Et af formålene med at modernisere indretningen var at opdele biblioteket i forskellige zoner. Folk har for-
skellige ønsker og behov. Nogen foretrækker ro – andre kan lide musik og mulighed for at snakke sammen. 
Nogen nyder at bevæge sig – andre sætter mere pris på en stol at sidde i. Roskilde Bibliotek er for alle. 

I stueetagen er der kommet områder med plads til musik, leg og bevægelse. Der er indrettet et særligt rum 
(Boxen), hvor bibliotekets tilbud er målrettet de 8 til 12-årige. I det store rum i husets midte (Ovalen) er 
børne- og musikbibliotekarerne samlet, så man hurtigt kan få svar indenfor flere fagområder. Musikken er 
flyttet op fra underetagen med scene, lytteposter og plads til at nyde musikken. 

Der er også kommet ny hovedindgang med en Information, hvor man kan klare de hurtige ærinder 
(billetkøb, genlån, o.l.).

RO OG FORDYBELSE
Underetagen lægger mere op til ro og fordybelse. Her er der studiezone med mulighed for at læse og arbejde 
- alene eller i grupper. Det er desuden her, man finder Lokalhistorisk Arkiv, Netværkstedet og musikmagasinet. 

Langs vinduerne i hele huset er der kommet stole, så man kan nyde husets flotte lysindfald og udsigter.

Børnebiblioteket er rykket ind midt i bygningen 
– og børnene er i den grad flyttet med. 

Grete Siegler udstiller på Gadstrup Bibliotek. 

Blandt andet kan man opleve gomaer og 

gomadyr, der er små genbrugsvæsner skabt 

af uld samt fundne vanter og huer.

>> Knud Jørgensen fra Gundsømagle deler ud af sin store interesse for 

havens specielle blomster og planter. Folk hører om alt fra alpine planter, 

vilde rododendron, jordorkideer og koldhusplanter til hvordan man 

køber disse anderledes planter på internettet. 

>>

MARTS

Jyllinge, Gundsømagle og Ågerup Bibliotek fejrer 

påskedagene med at invitere børn til at gå på jagt 

efter påskeæg mellem bibliotekernes reoler. 

>>

Som del af bibliotekets modernisering, blev det i efteråret besluttet at gennemføre 
en omfattende organisationsændring. Roskilde Bibliotekernes 120 medarbejdere 
blev fordelt i ti nye teams, der tilsammen sikrer drift, biblioteksudvikling og arbejdet 
med bibliotekspolitikken.



LITTERATUREN BRYDER UD

Der er iPad’en. Der er e-bøger. Der er sms-noveller. Litteratur på nettet. Poetry slam. Litterære happenings 
og performance… Nutidens forfattere begrænser sig ikke til pen og papir, men udtrykker sig gennem mange 
forskellige formater og medier.

LITTERATUREN FINDER STED
Siden 2010 har Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.dk - med støtte fra 
Kulturstyrelsens Udviklingsmidler - stået i spidsen for Litteraturen finder sted. Projektet har set nærmere på, 
hvor de nye litteraturformer er på vej hen og hvad bibliotekerne kan gøre for at formidle dem. 

I september måned drog en række biblioteksansatte til New York for at tage en dugfrisk temperaturmåling 
blandt førende forskere, museumsfolk og udøvende kunstnere. Både performance-litteraturen og den digi-
tale litteratur er længere fremme “over there”. Turen gav et indblik i, hvad man de kommende år kan vente 
sig herhjemme og gav inspiration til at tage en aktiv rolle i formidlingen af de nye litteraturformer.
Udviklingschef Peter Høybye fortæller,

- ”Det har til alle tider været bibliotekets opgave at stille samtidens litteratur til rådighed for borgerne. De 
nye formater kan virke besværlige, fordi de ikke passer ind på vores traditionelle boghylder. Men tænk, hvis 
bibliotekerne havde holdt fast i kun at formidle musik på kassettebånd, fordi det var dét format, vi kendte 
og var trygge ved! Bibliotekerne har et særligt ansvar for at favne og formidle de nye litteraturformer, og 
Roskilde Bibliotekerne går gerne med forrest.”

Litteratur er i dag meget andet end dét trykte papirformat, vi har kendt siden bogtrykkerkunstens 
opfindelse. I 2012 gik Roskilde Bibliotekerne forrest med at undersøge nye litteraturformer og ud-
vikle koncepter for bibliotekernes formidling af den.
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Gundsømagle Bibliotek fejrer sin 25 års fødselsdag i Rosencentret. 

Dagen fejres med ballonshow og kursus for børn og deres forældre 

samt bedsteforældre. 

>>

APRIL

Formand for Fritids og Idrætsudvalget Birgit Pedersen 

tester som den første det nye afleveringsanlæg på Roskilde 

Bibliotek. Mange møder op for at se, hvordan aflevering 

fremover skal foregå.

>>Folk fra andre lande inviteres til ”expat middag” på Roskilde 

Bibliotek. Rigtig mange tager i mod invitation til at at snakke 

med mennesker på tværs af landegrænser over en hyggelig 

fælles buffet med lokale retter.

>>

Udstillingen In Words Drown I sprængte bogstaveligt talt rammerne for, hvad man tidligere har set 
på Roskilde Bibliotek. Stavnen på en bådskulptur gik tværs gennem indgangen og markerede, at man 
i november måned kunne opleve nytænkende og anderledes litterære værker. 150 mennesker kom 
til åbningen og fortsatte med efterfest på det lokale spillested Gimle.

Værk: Forfatter Peder Frederik Jensen.



EN POESIMASKINE
Litteraturen finder sted har stået bag flere nye digitale, litterære værker. I samarbejde med forfatter Peter-
Clement Woetmann blev der udviklet en interaktiv poesimaskine, Tilfældigvis er skærmen blevet blæk. Her 
kan man ved at klikke og trykke på en digital bog udvælge tekst-stykker, der til sidst samler sig til et unikt 
digt. Via en bonprinter bliver digtet printet ud i lommeformat – lige til at tage med hjem. 

Poesimaskinen blev sammen med andre værker udstillet på Roskilde Bibliotek. Den var desuden med på 
årets Roskilde Festival, som en del af bibliotekets årlige festivalevent, Poetry Hall. Her var den døgnet rundt 
meget populær blandt festivalgæsterne og sprøjtede ikke mindre end 1200 unikke digte ud. 

2012 blev året, hvor brugen af E-reolen.dk for alvor slog igennem. I løbet af året 
steg antallet af brugere i Roskilde Kommune fra 320 til 550. Faktisk blev succesen 
på landsplan så stor, at de store forlag trak deres titler ud pr. 1. november og plan-
lægger at etablere deres egen portal. E-reolen leverer stadig cirka 2000 titler fra 
mere end 100 forlag.
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>>

>>

Roskilde borgernes begejstring for nordiske krimier fortsatte i 2012. Blandt de mest populære forfattere 
var Camilla Läckberg, Lars Kepler, Kim Leine og Jussi Adler-Olsen. Også Christian Jungersens første roman i 
8 år, Du forsvinder, blev et hit på bibliotekets venteliste. Den vandt desuden de danske bibliotekers og Ber-
lingske Tidendes litteraturpris, Læsernes Bogpris.

På årets Roskilde Festival slog over 10.000 gæster vejen forbi 
bibliotekets Poetry Hall. Folk kredsede om poesimaskinen, 
lyttede til forfatteroplæsninger og slappede af ved videoinstal-
lationen Land over vand. Meeeen… end ikke på Roskilde Festival 
fornægter læselysten sig!

MAJ

Den finske bus NettiNysse er på besøg i Roskilde. Borgmester Joy Mogensen 

er blandt de første til at se den fascinerende bus udstyret med et topmoderne 

auditorium, 11 computere og to faste itinstruktører. 

>> I anledning af et nordisk tema inviterer Roskilde Bibliotek og Vikingeskibsmuseet på 

foredrag, vandring, museumsbesøg og middag i vikingernes tegn. Deltagerne smager 

også den lokale mjød, der vandt Danmarksmesterskaberne i mjødbrygning året før. 

>>



LEG OG LÆSELYST
Et moderne børnebibliotek er meget andet end bøger. Wii, computere og arrangementer er med 
til at gøre det til et attraktivt sted for børn og unge. Men læselysten er stadig intakt. Ikke mindst 
i sommerferien, hvor børnebiblioteket har en af de travleste perioder på året.

< 12 13 >

Den passionerede kok Trine Hahnemann giver Roskildes borgere én på opleveren, 

da hun fortæller om, hvordan vores mad og måltider former vores liv og kultur. 

Ikke mindst fordi hun har smagsprøver på ny nordisk mad med!

>>

JUNI

Smukke, sydamerikanske dansetrin finder sted mellem 

reolerne, da TotalTango byder op til dans på Roskilde 

Bibliotek to aftener i juni. 

>>

I 2012 fik børn i Roskilde for anden gang mulighed for at opleve, hvordan man laver landsdækkende live-
optagelser. Det skete da DRs Ramasjang bus slog vejen forbi Roskilde Bibliotek og sendte direkte børne-tv 
- med alt hvad dertil hører af quizzer, konkurrencer og leg på rodeogris! De børn, der fik plads i det midler-
tidige ”studie” på børnebiblioteket fik en kæmpe oplevelse. Kendis effekten ved værterne, fra et af de mest 
populære børne-tv programmer nogen sinde, var stor. 

ET COOL STED
Udover en positiv her-og-nu oplevelse har bibliotekernes flerårige samarbejde med Danmarks Radio også 
gjort en forskel i forhold til børnenes generelle opfattelse af biblioteket.

Leder af Roskilde Bibliotekernes Team Børn og Unge, Henriette Dybdal, fortæller,

- “Samarbejdet omkring Ramasjang har uden tvivl kastet meget positivt af sig. Borgerne har oplevet bib-
liotekets rum på en ny måde, og det har rykket ved opfattelsen af, hvad et bibliotek kan og skal. Vi har lært 
meget om, hvordan man kan inddrage børnene, og vi har fået anledning til at vise, at biblioteket faktisk 
også er et ret cool sted.”

I februar 2013 udløb projektperioden for Ramasjang, og bibliotekernes faste samarbejde med Danmarks 
Radio ophørte. De mange gode erfaringer fra samarbejdet vil blive brugt i den videre udvikling af biblioteks-
betjeningen for børn.

”Ja, jeg tænker ikke mere, at det er sådan et sted med 
spindelvæv over det hele…” (Dreng 10 år, Roskilde)

”Jeg tror ikke, at jeg vil forestille mig biblioteket, som jeg 
gjorde før. Der vil nok være lidt mere livligt heroppe.” 
(Dreng 11 år, Roskilde)



>>

>>
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JULI

I løbet af skolesommerferien bliver byens parker traditionen tro fyldt 

med glade børn. Dyr i drift er en af de grupper, der fyrer den af i 

forbindelse med børnebibliotekets sommerunderholdning. 

>>

AUGUST

De 7 til 13årige får deres helt egen smsservice om Roskilde Bibliotekernes 

arrangementer, konkurrencer og workshops, så de kan høre om netop det, 

de synes er fedt. 

>>

SOMMERBOGEN
Traditionen tro fik alle børn mellem 8 og 13 år tilbuddet om at læse 5 bøger i løbet af sommerferien og 
skrive anmeldelser af dem. Tilbuddet hedder Sommerbogen og betyder, at når alle 5 anmeldelser er af-
leveret, får børnene lov til at vælge en rigtig god bog, blandt bibliotekernes store udvalg af bøger indkøbt 
til projektet. 

Formålet er at give børnene læseglæde og vedligeholde deres læseevne, så de ikke glemmer det, de har lært, 
i den lange ferie. I 2012 gennemførte i alt 488 børn fra Roskilde, heraf var 159 drenge og 329 piger.

Som noget nyt kunne man i 2012 anmelde bøger på nettet via bibliotekernes fælles børnesite, PallesGave-
bod.dk. Her skriver børnene direkte ind i en formular, og det ligner det, som børn ellers ser på nettet. Børn 
fra hele landet får på den måde mulighed for at læse hinandens anmeldelser, og mange benyttede sig af det. 

STOR LÆSELYST
Generelt oplever børnebibliotekarerne på Roskilde Bibliotekerne, at forældre til de yngste skolebørn er 
meget opmærksomme på læsning. I skolesommerferien var alle letlæsningsbøger revet væk. Men Læse-
lysten blandt familierne og børnene er stor hele året rundt i Roskilde, og der er stor interesse for al den 
nye litteratur, der hvert år udkommer for målgruppen.

Antallet af børn fra Roskilde Kommune, der har en profil på Palles Gavebod, steg fra 41 til 207 
hen over sommeren og er nu over 260. Aktiviteter som Sommerbogen er med til at øge kendskabet 
til Palles Gavebod og vise børnene de mange attraktive tilbud, bibliotekerne tilbyder på nettet.

Igen i år var sommerunderholdningen i byens parker meget populær. Her er det Palle 
Pirat, der er sejlet i land i Folkeparken og vækker begejstring blandt tusinder af børn 
fra nær og fjern.

Bibliotekets tilbud til børn starter i en meget tidlig alder... I 2012 lancerede Jyllinge 
Bibliotek baby bio, så de små allerede fra barnevognen kunne nyde en god film på bib-
lioteket. Det var dog nok mest de barslende forældre, der nød godt af tilbuddet om 1½ 
times afslapning til en god film.

I september måned blev Roskilde Bibliotekerne inviteret til at være med i 
Kulturstyrelsens projekt: Bogstart. Det går ud på, at biblioteket forsyner 
børn i udsatte områder med gratis bogpakker fire gange om året, inden 
barn et fylder fire år. Udover bøger, indeholder bogpakkerne også oplysning 
til forældrene om børns sprog og læsning.



VI SES PÅ BIBLIOTEKET!

Hvert kvartal sætter Roskilde Bibliotekerne fokus på et nyt tema, som på én gang formidler bibliotekets 
aktuelle tilbud og fanger en tendens i tiden. I juli, august og september måned var temaet ”Ska’ vi dele? 
Om tidens nye fælleskaber”. Det handlede om de fællesskaber, hvor man ikke behøver at være medlem 
af en formel forening og hvor man udnytter de sociale medier til at skabe synlighed og dele interesser på 
kryds og tværs af grænser. 

NYE NETVÆRK
I forbindelse med temaet afholdt Københavns Fødevarefællesskab et arrangement, der helt i tråd med 
tidens trend satte fokus på bæredygtighed og madspild. Arrangementet blev samtidig første spadestik til 
at starte et fødevarefællesskab i Roskilde op fra grunden. To samtaleeksperter fra foreningen Borgerlyst 
stod bag en række samtalesaloner, hvor borgere blev inviteret til at tale sammen ud fra generelle emner 
som ”helte” og ”grundloven”. Det var arrangementer, hvor den summende lyd af snak spredte sig mellem 
reolerne og resulterede i nye møder og netværk mellem mennesker udenfor biblioteket.

Fællesskabstemaet omfattede også en foreningsaften, hvor salen på Roskilde Bibliotek var fyldt op med 
ildsjæle fra Roskildes mange frivillige foreninger. Mange brugte anledningen til at overveje, om de selv 
ville lægge frivillige kræfter og tage aktiv del i Roskildes rige foreningsliv. 

Roskilde Bibliotekerne samarbejder tæt med lokale borgere, institutioner, foreninger og aktører. 
Ideer bliver udviklet og realiseret på kryds og tværs i nye netværk. 2012 kom på mange måder til at 
stå i fællesskabets tegn. 
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Fire kæmpe siddeskulpturer rykker på Roskilde Biblioteks initiativ fra Roskilde 

Festival til Folkeparken overfor biblioteket. Sommeren igennem danner de 

ramme for livet i parken. 

>>

SEPTEMBER

Den årlige Ageforcedag for alle over 50 løber af stablen. Deltagerne hygger med fælles 

frokost og et inspirerende foredrag om indisk litteratur  krydret med lækre smagsprøver
>>

I ugen op til Roskilde Festival har Roskildes butikker og institutioner skabt en ny tradition – Orange 
Route – der går ud på at underholde roskildenserne og de mange tilrejsende. Roskilde Bibliotek bød 
på mobilopladning, gratis wi-fi, hængekøjer og læsestof. Tilbuddet om saltlakrids, koldt vand og rene 
toiletter var dog klart det mest populære!
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BYENS KULTURINSTITUTIONER
I april måned så et helt nyt samarbejde mellem lokale kulturinstitutioner dagens lys under navnet Kultur-
strøget. Kulturstrøget følger en rute, der løber ad stier og gader fra Domkirken og Palæet forbi museerne 
til Klosteret og biblioteket. Til indvielsen var der ”smagsprøver” på de fine oplevelser, som byens institu-
tioner gemmer på. På Roskilde Bibliotekerne var der dækket et eventyrligt tebord i bibliotekshaven under 
det gamle rubiniatræ. Mange trodsede regnen og fik en kop varm the, mens de lyttede til haveekspert 
Mette Østergårds historier om det 350 år gamle “Robinia pseudoacasia”.

Også et andet initiativ så dagens lys, nemlig Roskilde Folkeuniversitet. Folkeuniversitets Landssekretariat 
havde opfordret til at gendanne Roskilde Folkeuniversitet. Sekretariatet kom til at ligge på Roskilde Bib-
liotek, der i samarbejde med en lokal komite skal arbejde for at udbrede kendskab til forskning og fremme 
demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. 

Opstarten blev officielt markeret i september, hvor billedkunstner Bjørn Nørgaard fortalte interesserede 
borgere om sit kunstneriske virke i samtale med museumsinspektør Birgitte Anderberg.

VI SES!
Samtalesaloner, foredrag, uformelle møder, koncerter, film… Nutidens bibliotek er mere end blot et sted, 
hvor man har adgang til viden og materialer. Biblioteket er også et fysisk rum, hvor man kan fordybe sig, 
have det sjovt, blive inspireret eller bare hænge ud – alene eller sammen med andre. 

Filmvisningerne på Jyllinge Bibliotek var en kæmpe succes med mere end 
700 besøg ende. Folk stod i kø for at få fingre i de eftertragtede billetter 
allerede før biblioteket åbnede kl. 14 – og billetterne var ofte uddelt i 
løbet af den første halve time. 

Tidligere års succes med strikkecaféer fortsatte 
i 2012, hvor der blev afholdt i alt 16 strikke-
arrangementer fordelt mellem bibliotekerne 
i Ågerup, Gundsømagle og Roskilde. Af og til 
mødes strikkerne også på biblioteket på eget in-
itiativ. I februar fik de lov til at sætte deres eget 
præg på Roskilde Bibliotek, da der blev inviteret 
til ”strikke-graffitti”, og pindegymnastikken fik 
frit løb til at udsmykke rummet på alverdens 
kreative måder.

>>

OKTOBER

Gundsømagle Bibliotek lægger lokale til den afsluttende konference 

om Gundsømagle som ”Den bæredygtige landsby” – et projekt 

udarbejdet af Zealand Business Connection. Blandt gæsterne er 

borgmester Joy Mogensen.

>> Ågerup Bibliotek hopper med på den aktuelle bølge indenfor 

selvudvikling, meditation og afslapning. Keld Poulsen fra Ågerup 

giver sit bud på, hvad mindfulness er og kan bruges til. 

>> Sjov Ferie arrangerer rollespil for børn på Roskilde Bibliotek, hvor 

børnene bygger deres eget rollespilssværd og er med i ”eventyret 

mellem bøgerne”. 

>>
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FORSKELLIGHEDENS DYNAMIK

Tilbage i 2009 blev der lagt en 4-årig strategi, hvor det bærende mantra lød ”Roskilde Centralbibliotek 
leverer, eksperimenterer og involverer”. I arbejdet hen imod at blive Den Kompetente Region, var det i 2012 
blevet tid til at fokusere på involvering.

SPARRING OG MØDER
Bag begrebet involvering ligger et ønske om at bringe regionens biblioteker endnu tættere sammen og 
rea lisere det kæmpe potentiale, der findes i et område med så mange forskellige kompetencer og erfar-
inger. Konkret førte det i 2012 til, at de populære ledermøder og enkelte netværk blev omorganiseret, så 
grupperne blev mere fokuserede og effektive. Faglig teamleder af Roskilde Centralbiblioteks- og Projekt-
sekretariat, Christine Bruun, fortæller, - ”I en tid, hvor mange kommuner har måttet skære i budgetterne, og 
bibliotekerne er økonomisk trængte er det ekstremt vigtigt at udveksle erfaringer. På Roskilde Centralbibliotek 
lægger vi stor vægt på at bringe folk sammen og mødes. Det er her udfordringerne kommer på bordet - og ofte 
også her, løsningerne bliver udviklet”.

ÅRSKONFERENCE
Udover mange faglige møder, inviteres alle regionens biblioteker en gang om året til en heldags konfe rence, 
der i år fandt sted på Bosei – den japanske idrætshøjskole i Præstø. Konferencen giver et fælles fagligt 
indspark og er med til at udvikle kompetencerne hos de biblioteksansatte i regionen. Samtidig giver årskon-
ferencen mulighed for at møde kolleger fra regionen og styrke det personlige netværk. 70 medarbejdere fra 
hele regionen deltog og fik inputs fra alt fra konsulenter, fremtidsforskere og antropologer.

Centralbiblioteksområdet Region Sjælland og Bornholm spænder over store geografiske afstande 
og rummer store kulturelle forskelle. Bibliotekernes hverdag er vidt forskellige. Heldigvis. For det er 
netop forskelligheden, der giver dynamik i Centralbibliotekets arbejde med at skabe de bedst mulige 
betingelser for regionens biblioteker.
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Strik – nu med smartphone! Roskilde Bibliotek afholder en strikkecafé, 

der handler om hvordan internet og smartphone kan gøre en strikkers 

hverdag nemmere. 

>> Designer Marlene Voigt besøger Jyllinge Bibliotek og fortæller om 

9 årtiers stil og kulturhistorie – om kassebukserne, kitlerne og det 

laksefarvede undertøj. 

>>

Roskilde Centralbibliotek fik 8,4 mio. kr. i tilskud 
fra staten til at løse centralbiblioteksopgaven i 
2012. Centralbiblioteket servicerer i alt 18 kom-
muners biblioteker (77 biblioteker og bogbuss-
er) og deres ca. 700 ansatte
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FOKUS PÅ LÆRING
Det rullende multimedielab har i flere år tilbudt medarbejdere i centralbiblioteksområdet at prøve alverdens 
moderne it-udstyr lige fra e-bogslæsere til mini-robotter. Efterspørgslen har været stor, og i 2012 blev til-
buddet videreudviklet. Som det er tilfældet med al kompetenceudvikling fra Roskilde Centralbibliotek med 
særligt fokus på læring og udvikling. Christine Bruun fortæller,

- ”Vi forsøger hele tiden at tænke læringsperspektiver ind i det, vi laver, så der udover praktik også kom-
mer læring og udvikling ud af det. Ved at medarbejdere får it-gadgets i hænderne og arbejder med dem i 
konkrete, faglige sammenhænge over længere tid opnår de en tryghed og en indsigt i brugen, som uden tvivl 
fremmer formidlingen overfor brugerne.” 

NATIONAL IT-INDSATS
En af de helt store opgaver i biblioteksvæsnet har de senere år været at understøtte den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi, der skal ruste danskerne til fremtidens digitale velfærd. Centralbibliotekerne har stået 
for at koordinere de mange tiltag gennem et veletableret nationalt netværk med en kontaktperson fra hver af 
landets 98 kommuner. Kontaktpersonerne er erfarne it-undervisere, der arbejder med at understøtte borgernes 
it-parathed – ofte i samarbejde med andre lokale aktører, så som borgerservice og ældreorganisationer. 

SENIOR SURF
Hvert år samarbejder landets biblioteker om en uges Borger.dk kampagne, der hjælper borgerne i gang og  
videre med offentlig, digital selvbetjening. Et andet samarbejds projekt er den nationale Seniorsurf-dag, der  
går ud på at inspirere ældre til at bruge internettet aktivt. 

På Roskilde Bibliotek dukkede mange borgere op til seniorsurfdagen, da de – udover hjælp og 
vej ledning til it – også fik mulighed for at høre dansk show business’ grand 

old lady, Lisbeth Dahls erfaringer med at surfe på nettet.

På landsplan er der en tendens til øget samarbejde mellem biblioteker, borgerservice, ældreorganisation-
er og ikke mindst de involverede styrelser (Kulturstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen). 

Lokalt indgik Borgerservice og Roskilde Bibliotekerne et samarbejde, der skal arbejde for at gøre Roskilde 
borgerne (endnu) mere digitale. Det betyder blandt andet, at de nu arbejder sammen om at udbyde både 
åbne cafe-arrangementer og kurser i nemID, brug af digitale selvbetjeningsløsninger og adgang til det 
offentlige på nettet.

Viby Bibliotek får besøg af Pia Friis Laneth, der 

beretter om fire generationer af kvinder i sin 

egen familie siden 1880’erne og frem til i dag. 

>>
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Roskilde Lokalarkiv opfordrer borgerne til at komme med genstande, foto

grafier, breve og beretninger fra perioden 19141918. Det handler om at 

udvide den digitale samling af minder fra 1. verdenskrig i den europæiske 

base, Europeana. 

>> Bibzoom.dk sætter en spritny bærbar computer på højkant 

i en landsdækkende konkurrence. Karl Frederik fra Roskilde 

bliver den heldige vinder. 

>>Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv genåbner i nye ram

mer på Jyllinge Bibliotek. Samtidig præsenteres den nye 

arkivleder, fuldmægtig Dorthe Basland.

>>
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