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VIDENS- OG 
LITTERATURHUS

BØRN OG 
LÆSNING

DEMOKRATI OG 
SAMSKABELSE

SAMARBEJDER 
PÅ TVÆRS

Kerneopgaven for biblioteket er at være borgernes hus. Biblioteksloven er grundlaget hvor 
oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet er kernen. 

GLOSTRUP BIBLIOTEKS INDSATSOMRÅDER

MØDET MED 
BORGEREN  

OG BIBLIOTEKET 24/7



Med et stærkt fokus på fri og lige adgang til viden og litteratur er Glostrup Biblioteks mål at styrke niveauet af formidling – både i format og på 
indhold. 
  
Glostrup Bibliotek tilbyder mange forskellige litterære tilbud. Biblioteket er et sted for alle – og det afspejles i arrangementsprogrammet, 
indretningen, samt de mange forskellige aktivitetstilbud. 
  
Foredrag og debatskabende arrangementer udfordrer perspektiver og oplysning, og der stimuleres til samtale mellem mennesker på tværs af 
generationer med kant, aktualitet og kvalitet. Der arbejdes aktivt med bogens plads i samfundet, og der vil med bredt favnende arrangementer 
skabes et tilhørsforhold fra personale til bruger. 
Dette gøres f.eks ved Litterære Vandringer, et tilbud hvor litteraturen mødes med naturen. Der skabes en stærk relation til Glostrup Biblioteks 
brugere ved at tage dem på en vandring gennem Glostrups mange naturområder, og sætte disse i kontekst til udvalgte litterære tekster.

VIDENS- OG LITTERATURHUS

3Facebook formidling, juli 2021 Instagram formidling, marts 2021Litteratur på bassinkanten, maj 2022
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Bogsamlingen i biblioteket skal afspejle den verden vi lever i. Det betyder at bøgerne på hylden er nøje udvalgt, så 
perspektiver, tematikker og mennesker er bredest muligt repræsenteret i bogsamlingen. Repræsentation af LGBTQ+ og andre 
minoriteter, samt diversitet i både faglitteratur og skønlitteratur, er essentiel for bibliotekets understøttelse af brugernes vej 
til mestring og udfoldelse af eget liv. Glostrup Bibliotek deltager også aktivt i relevante biblioteksnetværk der understøtter 
dette. 
  
Brugerne møder udstillinger i biblioteksrummet der varierer efter årstid, verdensbegivenheder og nationale kampagner. Udstillingerne har til 
formål at sætte fokus på et specifikt tema, og koble det sammen med sæsonens arrangementsrække. 
Glostrup Bibliotek faciliterer Borgernes Udstilling. Dette er en tilbagevende begivenhed, hvor Glostrups borgere har mulighed for at vise 
egenproducerede værker frem. Biblioteket ser denne begivenhed som en vigtig faktor i fremmelsen af perspektiver og forståelsen for 
forskellighed, samt kunstoplevelser som en naturlig del af dannelse.  
  
For at udvide brugerens videnshorisont, har Glostrup Bibliotek indgået et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening - afdeling 
Glostrup, og Demokrati i Europa - Oplysningsforbundet DEO. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening livestreames der direkte fra 
Aarhus Universitet, med det formål at formidle komplekse videnskabelige projekter. Her er formidling om alt fra det ydre rum til edderkoppens 
spind – fra tarmens flora til jordens inderste kerne. Oplysningsforbundet DEO tager brugerne med på rejser rundt i Europa og giver et indblik i 
livet langt væk fra Glostrup. 
  
I maj 2022 blev Glostrup Bibliotek FN Verdensmål-certificeret. Biblioteket forpligter sig derved til at indgå i bæredygtige samarbejder bl.a. ved 
at brugerne affaldssorterer i udlånet. Internt for personalegruppen affaldssorteres der på kontorer, i frokoststuen og papkasser sendes retur til 
leverandører. Derudover stilles der skarpt på bæredygtige initiativer i lokalsamfundet i udviklingen af samarbejder. Allerede nu bruges der ikke 
plastik service ved arrangementer, og ved Bæredygtighedsdagen sætter biblioteket fokus på affaldssortering, madspild og et liv med genbrug.

VIDSTE DU … at der bliver lånt 
46.135 voksenbøger om året?
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Følgende projekter realiseres i 2022 og 2023: 

• “ V i d e n o g O p l e v e l s e r , l i v e m e d 
bibliotekerne”, - livestream udarbejdet med 
midler fra Slots- og Kulturstyrelsen 

• “Hold hjernen frisk”, - midler fra DGI, 
sponsoreret af Nordea Fonden og et 
samarbejde med Aktivitetscenteret 

• “Luk verden ind”,  - livestream udarbejdet i 
samarbejde med 4 andre biblioteker 

• “L i t teratur på bass inkanten” - et 
samarbejde med Glostrup Fritidscenter 

• Læsefællesskaberne “Power-kvinder”, 
“Debatkreds”, “DR romanklubben”, 
“Krimiklubben”, samt “Forældrelæsekreds”, 

• Læsegruppe for unge - et projekt i 
samarbejde med UUE/Hjørnesten

Som videns- og litteraturhus har personalet et 
grundlæggende fokus på projekter, der 

understøtter og realiserer kerneopgaven 

Viden og oplevelser, live med bibliotekerne, marts 2021

Hold hjernen frisk, august 2021



VIDSTE DU … 

at der bliver lånt over 

58.452 børnebøger om 

året?
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BØRN OG LÆSNING
Børns læsning er en hjørnesten i Glostrup Biblioteks fundament. Ved at understøtte børns læselyst sikres de kommende generationers 
deltagelse i videnssamfundet. At lære at læse, og at opretholde lysten til at læse, er et essentielt redskab for barnets sproglige og kognitive 
udvikling. Derfor arbejder børneformidlerne meget aktivt på at være bindeleddet mellem børnefamilier og læsning.  

Børneformidlerne har direkte adgang til AULA og dermed direkte adgang til klasselærerne og forældre - og på den måde rig mulighed for at 
bistå med tilbud, der understøtter læring og læselyst.  

Glostrup Bibliotek har følgende faste tilbud til Glostrups børn - og deres forældre: 

• Børneteater - flere forestillinger årligt. Disse er finansieret af Børneteaterpuljen 
• Fortælletid - en nyindkøbt digital fortælle-platform der kan tilgås af alle børn og forældre bosat i Glostrup kommune 
• Kreative workshops - alt fra perleplader og podcasts, til toiletruller og tossede historier 
• Læsehunde - et tilbud til børn der har svært ved at knække læsekoden. Børnene læser højt for Læsehundene Sally og Molly. Et 

samarbejde med Foreningen Læsehunde 
• Åben legestue - et selvkørende samlingssted for barselsgrupper 
• Lektiecafé - i samarbejde med Ungdommens Røde Kors i Glostrup 
• Sommerferieaktiviteter - tilrettelægges i samarbejde med Team Kultur 
• Biblioteksbesøg for alle daginstitutioner og skoleklasser på Glostrup Bibliotek med spændende og alderssvarende indhold.
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Følgende projekter realiseres i 2022 og 2023: 

• BOGglad – midler søgt, og tildelt, hos Slots- og 
Kulturstyrelsen i alt kr. 448.000 til bogsamlinger 
indkøbt til børn i vuggestue, børnehave og SFO. 

• Den Kulturelle Rygsæk - et samarbejde med Team 
Kultur, for på bedst mulig vis, at præsentere 
kommunens og bibliotekets kulturtilbud til 
institutioner og skoleklasser  

• Det starter med børnene - et projekt der skal 
nytænke bibliotekernes tilgang til litteratur-
formidling på mellemtrinnet 

• Forfattermøder – f.eks tegneforedrag med Jan Kjær. 
Forfattermøderne afholdes løbende hen over året. 
Midler søges hos Statens Kunstfond 

• Sprogfitness - et samarbejde med Bibliotekernes 
Læsespor, som tilbyder sproglege til store 
børnehavebørn for at stimulere og igangsætte 
barnets sprogbrug- og forståelse  

• Videnskabstema i 2022 - workshop med robotter og 
DTU Science show

Børnevalg 2021

Fortælletid - tilbud til børn

Udviklingen af børns læring er en løbende proces. Projekterne 
i denne udvikling er mangeartede, og imødekommer de 
forskellige aldersgrupper og læseniveauer
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DEMOKRATI OG SAMSKABELSE
Glostrup Bibliotek er et frit og åbent, ikke-kommercielt mødested med uformelle 
rammer, hvor menneskers aktiviteter og fællesskaber sættes i spil. Her er fri og lige 
adgang til viden og oplevelser. 
  
Glostrup Bibliotek arbejder også aktivt for og med frivillige. Vi ønsker at styrke 
samarbejdet med de frivillige til gavn for både dem, biblioteket og lokalsamfundet. 
  
Gennem frivillighed øger vi borgernes deltagelse og engagement i biblioteket. Det 
frivillige arbejde er med til at øge omfanget af vores aktiviteter. De frivillige bidrager 
ved at understøtte aktiviteter gennem deres arbejde i Kulturkorpset i Lektiecafeen, IT-
cafeen, Læsehunde, Kulturnatten med mere. 
  
Biblioteket faciliterer møder på tværs af interesser, kulturer, aldersgrupper og social status. Udveksling af kultur og 
viden er i højsædet, og der tilbydes rum til indholds- og meningsdannelse. Dette sker via kulturelle tilbud - foredrag, workshops, litterære 
tilbud og events.  
  
Som kulturelt mødested bidrager biblioteket til at skabe social kapital blandt mennesker i et fordomsfrit og demokratisk miljø og det er med 
til at binde mennesker sammen på tværs af forskelligheder. Biblioteket skal være med til at klæde borgerne på, så de kan agere i et aktivt 
medborgerskab. Her er Glostrup Bibliotek en aktiv medspiller og drivkraft, i at understøtte brugernes muligheder for at styrke deres 
medborgerskab, gennem mestring og udfoldelse af eget liv. 
  
Der arbejdes aktivt med fortsættelsen af den folkeoplysende tradition og faglighed i samarbejde med andre lokale aktører, for at understøtte 
væsentlige dagsordener i Glostrup Kommune. Der arbejdes også på at nå de brugere, der ikke traditionelt bruger biblioteket i disse 
sammenhænge.

MitID workshop i IT-cafeen
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Glostrup Bibliotek har følgende tilbud der støtter op 
om demokrati og samskabelse

• Juridisk rådgivning – en gang om ugen i 
samarbejde med Ret og Råd Glostrup 

• Strikkecafé – hver anden tirsdag, drevet af 
frivillige 

• IT-café – hver onsdag, drevet af frivillige 
• Slægtscafé – hver fjerde lørdag, drevet af frivillige 
• Demokratidagen for 8. klasser en gang om året, 

arrangeret af biblioteket 
• Læsehunde en gang om ugen, drevet af en frivillig 

fra Foreningen Læsehunde 
• Kulturkorpset – bibliotekets team af frivillige der 

på skift deltager i, og hjælper til ved vores 
arrangementer 

• Åben legestue, selvkørende hver tirsdag 
• Lektiecafé - hver anden tirsdag, drevet af frivillige 

fra Ungdommens Røde Kors

Læsehundene Sally og Molly

Demokratidag for børn og unge, februar 2022



MØDET MED BORGEREN  
OG BIBLIOTEKET 24/7

På Glostrup Bibliotek arbejdes der med at have en nærværende og opsøgende betjening. 
Brugeren skal opleve et imødekommende, og venligt, ansigt når de træder ind på biblioteket. 
Mødet med brugeren sker også på hjemmesiden og sociale medier - her møder brugeren 
inspirerende litteraturformidling, konkurrencer, sjove indslag og promovering af bibliotekets 
tilbud og program.  
  
Bibliotekets brugere vil blive mødt af et biblioteksrum, hvor der er plads til udvidelse af egen 
horisont via udstillinger, udfoldelse af læselysten via litteraturformidling, og plads til foredrag.  
  
På Glostrup Bibliotek vil studerende blive mødt af et rum fortrinsvis for dem. Studiezonen er 
et særligt indrettet område, hvor studerende kan mødes i grupper, eller på egen hånd, og 
fordybe sig i deres opgaver. Derudover er der indrettet et nyt studierum i bibliotekets kælder, 
hvor studiegrupper kan booke sig ind og låne et lokale. 
  
Glostrups børn har fået et opdateret børnebibliotek, hvor der er plads til udfoldelse af 
kreative evner, og hvor børnene har nem adgang til alverdens børnelitteratur, samt plads til at 
lege. Der afholdes kreative workshops løbende hen over året. 
  
Glostrup Bibliotek tilbyder attraktive åbningstider, og rig mulighed for selvbetjening. Ved at indrette biblioteksrummet med tanke på, at 
brugeren skal kunne søge efter litteratur og andre tilbud, selv når personalet ikke er til stede, er der skabt et rum, hvor brugeren har 
medejerskab. Biblioteket har både plads til avislæseren tidligt om morgenen, og den unge som smider skoene, og slænger sig i sofaen sent om 
aftenen.
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VIDSTE DU … 

at Glostrup Bibliotek har 

over 180.000 besøgende 

om året?

Studiezonen 
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Mødet med brugeren er noget der hele tiden skal vedligeholdes og udfordres. Derfor skal vi løbende arbejde med det 
professionelle møde med brugeren, og derved sikre den bedst mulige service.

Følgende projekter realiseres i 2022 og 2023 

• Relationsbaseret værtskab, et samarbejde med Sussi Nyled, der arbejder med personalet for at styrke det 
relationsbaserede værtsskab. Det skal sætte fokus på den fagprofessionelle relation, herunder værtsskabet, i mødet 
med brugeren.  

• Pop-up bibliotek i byrummet, indkøbet af ladcyklen blev til på baggrund af en idé om, at bringe biblioteket ud af de 
faste rammer. Børneformidlerne smider gerne en kasse bøger på ladet og kører til børneinstitutionen Perlen for at 
læse højt. Der arbejdes aktivt med, hvordan vi bringer biblioteket fra Kildevældets Allé 5, ud til andre adresser i byen. 
Senest kan nævnes “Litteratur på bassinkanten” - et projekt hvor en litteraturformidler læser op fra særligt udvalgt 
litteratur for brugerne af Glostrup Svømmehals “Stille Aften”. 
Glostrups borgere møder litteratur og bibliotekets personale ude i byen, til Kulturnatten, på Glostrup Festival, til 
Børnekulturfestivalen, og på vandringer i byens natur. 

• Mødet med det digitale bibliotek - Glostrup Biblioteks hjemmeside er stedet hvor brugerne selv kan søge efter 
relevant litteratur og informationer. Sidens aktualitet er en løbende proces, hvor besøgstal, brugerundersøgelser og 
statistikker ligger til grund for hjemmesidens indhold. Bibliotekets digitale ressourcer udvælges specifikt til både 
børn, unge og voksne.



SAMARBEJDER PÅ TVÆRS

• AOF  
• Skolerne i Glostrup 
• BOGglad puljen 
• Musikskolen 
• Svømmehallen 
• Fritidscenteret 
• Aktivitetscenteret 

• Byhistorisk Hus 
• Røde Kors 
• Ret & Råd 
• Glostrup Apotek  
• S u n d h e d s p l e j e n - 

Babyfredage 
• Andre folkebiblioteker
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Hold hjernen frisk, september 2021  

Offentliggørelse af BogGlad, december 2021

Øjeblikket bag Glasdøren

Glostrup Bibliotek er, og skal fortsat være, en naturlig, attraktiv, tilgængelig 
samarbejdspartner, der ser muligheder i at samskabe både internt og eksternt, og 
også gerne i samarbejde med utraditionelle partnere. 
  
Glostrup Bibliotek er en central drivkraft i samarbejder og arrangementer der 
styrker fællesskaber – f.eks. Kulturnatten og Litteratur på Bassinkanten. Der er et 
kontinuerligt fokus på bæredygtighed – herunder FN’s verdensmål. 

Glostrup Biblioteks samarbejdspartnere inkluderer: 



MASKINRUMMET
På Glostrup Bibliotek er vi 15,4 årsværk ansat. Fordelt på 21 ansatte - 1 leder, 17 medarbejdere, samt 3 timelønnede bog-opsættere. Huset er 
bemandet med en bredde i uddannelser og erfaringer. Dette afspejler sig både i arrangementerne og i bogsamlingen på reolerne.  
De ansatte understøttes hen over året af 23 frivillige. De frivillige hjælper til ved arrangementer og vores frivilligt drevne caféer.  
  
Bibliotekets lovgrundlag er oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet - fra fysiske bøger til arrangementer, hvor viden bliver foldet ud på 
forskellig vis. Alle ansatte har hver sin rolle, der får maskinen til at køre. Ved aktiv deltagelse i netværk, er der løbende mulighed for at få nye 
perspektiver på løsningen af kerneopgaven.  
  
Medarbejderne udvælger bøger og digitale ressourcer, der indkøbes til Glostrup Bibliotek. Denne udvælgelse sker på baggrund af den allerede 
eksisterende samling, tendenser i samfundet og med medarbejdernes indblik i den bestandigt foranderlige bogbranche. Når et materiale 
ankommer til biblioteket, om det er bragt af det nationale lånesamarbejde eller nyindkøbt, mødes det af en medarbejder. Materialet indgås i 
samlingen og stilles dernæst på hylden. Således er materialet nøje udvalgt og gjort klar til lån for bibliotekets brugere. 
  
Den daglige bogpleje varetages af bibliotekets ansatte og dette inkluderer alt fra vedligeholdelse af bogsamlingen, sortering, fremfinding af 
bestillinger, vejledning, samt på-plads-sætning efter udlån. 
  
Biblioteket arbejder aktivt med RPA (robotter i systemerne) så vi i videst muligt omfang automatiserer processer, til gavn for brugerne, der på 
nemmere og hurtigere vis kan få fat i det materiale de ønsker, og som muliggør at personalet kan frigøres fra administrative processer. Vi har et 
konstant blik på en nemmere, hurtigere, mere effektiv og bedre løsning af kerneopgaven. 

VIDSTE DU … 

at der i 2020 og 2021 var 

112.702  

fornyelser af allerede  

lånte bøger?

VIDSTE DU … at der i 2020 og 2021, via det nationale lånesamarbejde, blev leveret 11.725 bøger fra andre biblioteker til Glostrup Biblioteks lånere?

VIDSTE DU … 

at der i 2021 blev bestilt 

27.250 bøger af borgerne 

i Glostrup?
13



14

FREMTIDEN PÅ GLOSTRUP BIBLIOTEK
Med afsæt i eksisterende samarbejder og visioner for Glostrup 
Bibliotek er det vores intention for fremtiden, at bevare fokus på 
litteratur, aktualitet, kvalitet, lokale samarbejde, udvidelse af 
perspektiver og grænser, udforskning af samarbejder internt og i det 
private erhvervsliv, og mødet med brugeren for den bedst mulige 
service og nærvær.  
  

Allerede planlagte samarbejder: 
• Den litterære folkehøring – et samarbejde med 

Albertslund Bibliotek 
• Samarbejde med Ungdomsskolen i Glostrup, som søger at 

understøtte Glostrups unge borgere med hjælp til 
uddannelsesvalg, nye perspektiver og dannelse. 

På tegnebrættet: 
• Litteraturfest Glostrup Har Ordet 
• 7-eleven, hvor pendlere møder både bøger og litterære 

events på togrejsen

Bibliotekets 100 års fødselsdag, fejret i april 2021

Bibliotekets 100 års fødselsdag, fejret i april 2021
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I takt med tidens tendenser ser Glostrup Bibliotek et kæmpe potentiale for udvikling der kan realiseres ved at søge fonde, f.eks Slots- og 
Kulturstyrelsen, bruge allerede etablerede partnerskaber, samt søge kulturpuljer internt. 
  
Som en del af et helt nyt eget center for kultur, idræt og fritid i Glostrup Kommune er biblioteket i endnu højere grad en aktiv, og naturlig, 
del af udviklingen af interne samarbejder. Centeret skal konsolidere sig som en samlet kulturenhed i kommunen, hvor der er kort og 
konstruktiv vej fra tanke til handling, og hvor vi vil vise, at ikke bare biblioteket, men også kulturen bredt, har en samfundsøkonomisk værdi.  
Denne værdi kommer vi til at tale meget mere om. 

Offentliggørelsen af Verdensmål-certificering, maj 2022 



GLOSTRUP BIBLIOTEK 
2022


