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Fortællingen om Strib Bibliotek 2012-2015 

Strib bibliotek: 

Fra åbent bibliotek – til lukning – til genåbning – nu som 
åbent bibliotek 

• Hvad skete der ? 

• Lokalsamfundets mobilisering i foreningen ”Bevar Strib 
Bibliotek” 

• Samarbejdet mellem Middelfart Bibliotek og ”Bevar Strib 
bibliotek” 

• Vejen til samarbejde mellem de frivillige og de 
professionelle – om et aktivt åbent bibliotek i Strib 

• Betragtninger 

• Konklusioner (?)   
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Fortællingen om Strib Bibliotek 2012-2015 

Hvad skete der ? 

 

• For at spare på den fremadrettede drift, som det så ud i kriseåret 
2010, besluttede Byrådet at de tre filialer Nr. Aaby, Ejby og Strib, 
skulle omdannes til åbne biblioteker med selvbetjening henover 
2011-2012.  

• Målet var at spare personaletimer – hvilket blev gennemført som 
aftalt med Byrådet 

• Ejby åbnede som ”åbent” april 2011 og Nr. Aaby i oktober 2011 

• Planen var at også Strib skulle omdannes til ”åbent” primo 2012 – 
derfor var udlåns/afleveringsmaskine og andet teknisk udstyr 
faktisk anskaffet indenfor anlægsrammen 

MEN…. 
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Fortællingen om Strib Bibliotek 2012-2015 

Hvad skete der ? 

• Eftersom riget stadig fattedes penge, besluttede Byrådet, trods 
tidligere planer – i efteråret 2011, at Strib Bibliotek skulle 
lukkes fra 1.1.2012 

 

• Den beslutning kom uventet, og Lokalrådet i Strib gik til 
borgmesteren med deres undren over denne ”kovending” 

• => 

• Borgmesteren gav lokalrådet og den snart stiftede forening 
”Bevar Strib Bibliotek” 1 år og 1 ”skud i bøssen” til at vise at 
der var handling bag ordene fra Strib-borgernes side 
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Fortællingen om Strib Bibliotek 2012-2015 

Lokalsamfundets mobilisering i foreningen  

”Bevar Strib Bibliotek” 

Lokalrådet og den nystiftede forening samlede både medlemmer og 
midler. Snart var der 140 medlemmer og tæt på 100 frivillige, der 
målrettet gik efter at holde biblioteket åbent, selvom 
bibliotekspersonalet var trukket ud af huset (som følge af Byrådets 
beslutning om nedskæring) 

For at sikre driften af huset, besluttede Byrådet at flytte 
mødelokalerne for dagplejen i Strib til en del af huset. 

Opgaven for de biblioteksansatte blev i overgangsperioden at 
reducere samlingen (for at skabe plads til dagplejen) – og på trods 
af manglende finansiering, at sikre at kørselsordning, bestillinger 
og udlån/aflevering trods alt kunne fungere…… 

En svær balancegang !  
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Fortællingen om Strib Bibliotek 2012-2015 

Samarbejdet mellem Middelfart Bibliotek og ”Bevar Strib 
bibliotek 

Pga. konstruktiv og samarbejdsorienteret indsats fra de 
professionelle medarbejdere, besluttede vi 

• At oplære de engagerede frivillige i grundlæggende 
biblioteksdrift (påpladssætning, reservationer, udstillinger mv) 

• Det skete bl.a. ved at alle frivillige kom til introduktion/oplæring 
på hovedbiblioteket på KulturØen 

• Der blev etableret en bestyrelse for de frivillige, hvor 
biblioteksvæsenet fik 2-3 kontaktpersoner, der koordinerer med 
de mange frivillige 

• Der blev udpeget en tovholder blandt de professionelle 
bibliotekarer, der hjalp med organisering og spørgsmål en dag 
ugentligt  
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Fortællingen om Strib Bibliotek 2012-2015 

Vejen til samarbejde mellem de frivillige og de 
professionelle – om et aktivt åbent bibliotek i Strib 

• Bestyrelsen for ”Bevar Strib Bibliotek” udførte en målrettet 
opsøgende indsats overfor det politiske niveau, mhp. at få 
bevilling til at åbne biblioteket som selvbetjent- og skaffe flere 
professionelle betjente åbningstimer  

• Det medførte at Byrådet fra 1.4.2014 bevilgede midler til 
åbning af Strib biblioteksom selvbetjent bibliotek – og tilførte 
midler til mere professionel hjælp  

• Der indgås for hvert år en samarbejdsaftale mellem bestyrelsen 
for ”Bevar Strib bibliotek” og Middelfart bibliotek om hvordan 
servicen forvaltes og udmøntes 
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Fortællingen om Strib Bibliotek 2012-2015 

Betragtninger 

 

• Antallet af kulturaktiviteter på Strib bibliotek er steget markant 
siden de frivillige i lokalområdet tog ansvaret for planlægning 
og gennemførelse 

• De professionelle biblioteksansatte har gennem hele processen 
sørget for at brugen af bibliotek.dk og bestillinger, 
kørselsordning mv. har fungeret 

• Foreningen af frivillige har gennem hele forløbet insisteret på at 
de  ønskede og foretrak mere professionel assistance til de 
bibliotekariske kerneopgaver 

• ”Flydende bogbestand” opfattes som en succes i 
filialbibliotekernne 

• Frivilligforeningen har forstået at påvirke Byrådspolitikerne til 
fordel for et stærk samarbejde mellem frivillige og 
professionelle 
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Fortællingen om Strib Bibliotek 2012-2015 

Antagelser om foreløbige konklusioner 

• Et ressourcestærkt lokalsamfund har potentiale til – bla. 
gennem frivillige indsatser -at styrke kultur/biblioteksarbejdet 

• Kultur/biblioteksledelsen (og politikerne) må være lydhøre 
overfor lokalsamfundets ønsker til udformningen af 
bibliotekstilbuddene 

• Der er sandsynligvis sammenhæng mellem lokalsamfundets 
demografi (+antallet af ”ressourcestærke” borgere) og de 
forventninger vi som kultur/bibliotekschefer og politikere, kan 
have om involvering og borgerdreven innovation 

• Der er – også i Middelfart kommune – lokalsamfund, der først 
og fremmest er kendetegnet ved succes med professionelt 
drevne formidlings- og aktivitetsinitiativer. 
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