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Med udgangspunkt i bibliotekernes traditi-

on for dannelse og oplysning vil vi gennem 

samarbejder og partnerskaber til stadighed 

undersøge, hvordan Koldingbibliotekerne kan 

bidrage til at løfte vigtige, aktuelle samfunds-

opgaver.

Borgerne møder Koldingbibliotekerne gen-

nem hele livet, og bibliotekerne vil være den 

røde tråd og faste base, når borgerne har 

brug for inspiration, viden og litteratur i både 

traditionelle og nye formater.
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Et demokratisk mødested
Koldingbibliotekerne vil styrke demokratisk 

dannelse og aktivt medborgerskab ved at 

have og skabe rammerne for møder mellem 

borgerne. Koldingbibliotekerne skal være et 

naturligt sted at samles. Relevante kulturelle 

tilbud skal inspirere til fællesskab, dialog og 

debat.

Biblioteket er det sted, man kan møde alle 

slags mennesker. Også dem der ikke ligner 

én selv. Attraktive fysiske rammer skal indby-

de Kolding Kommunes borgere til at besøge 

bibliotekerne, uanset om det er for at fordybe 

sig med en opgave, finde nyt læsestof eller 

for at mødes med andre til kulturelle arrange-

menter eller samfundsrelevante debatter. 

På Koldingbibliotekerne kan borgerne udfor-

dre sig selv og hinanden gennem litteratur, 

kultur og dialog. Både mindre fællesskaber 

om litteratur og store politiske debatter udvik-

ler aktive medborgere.

I fællesskab med lokale samarbejdspartnere 

vil vi arbejde for at skabe et aktivt og lokalt 

forankret liv i centerbyerne og på lokalbiblio- 

tekerne med tilbud og aktiviteter tilpasset lo-

kalområdernes behov.

Digital mestring
Koldingbibliotekerne vil også være et digitalt 

inspirationsrum, hvor borgerne kan få viden 

om nye digitale muligheder. Samtidig ønsker 

vi at styrke borgernes kompetencer til at kun-

ne begå sig i et digitaliseret samfund. 

Koldingbibliotekerne vil være borgernes GPS 

i et dynamisk og digitaliseret samfund. Vi vil 
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fremme borgernes kendskab til nye teknologi-

er blandt andet ved at samarbejde med andre 

aktører med særlig viden.

Koldingbibliotekerne vil sikre, at alle borgere 

kan være en aktiv og betydningsfuld del af 

det moderne samfund gennem digital og 

kulturel dannelse. Gennem samarbejder med 

skoler og ungdomsuddannelser vil vi styrke 

børn og unges informationssøgningskompe-

tencer og kildekritiske sans.

Læseglæde hele livet
Koldingbibliotekerne vil sætte et øget fokus 

på glæden ved læsning. Vi vil skabe bevidst-

hed om, at man kan læse både bøger, 

e-bøger og lydbøger, men at læsning også 

er oplæs ninger, skrivning og at fortælle hinan-

den historier.

Børn og unge læser mindre end tidligere, og 

Koldingbibliotekerne vil arbejde målrettet for 

at styrke børns læsning og tilegnelse af littera-

tur gennem samarbejde med dagtilbudsom-

rådet, skoleområdet og forældre. 

I disse år forskes der på litteraturens virkning 

over for eksempelvis stressramte. Koldingbib-

liotekerne ønsker at gøre brug af denne viden 

i tilbuddene til borgerne. 

Det er Koldingbibliotekernes mål at formidle 

gode litteraturoplevelser og facilitere fæl-

lesskaber om litteraturen for både børn og 

voksne. 
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