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DEN LEVENDE BY

2016 har budt på en lang række arrangementer, 
debatter og kurser. Ambitionen var at understøtte 
og inspirere borgerne til en mere aktiv deltagelse 
i samfundslivet og målt i tal er det lykkedes. Såvel 
antal arrangementer og kurser som deltagelse i 
aktiviteterne er steget i 2016 set forhold til 2015. 
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Arrangementerne har været fordelt på alle bib-
lioteker, mens kursusvirksomheden primært er 
gennemført på Horsens bibliotek. 

Som noget nyt i år har vi valgt at udgive et sam-
let program for arrangementer og kurser efterår 
2016. Borgerne har taget vældigt godt imod 
publikationen og foreløbig er det planlagt, at 
gentage succesen og udgive et samlet program 
for aktiviteterne i forår 2017. Programmet er 
klar i december måned.

Gennem hele året er der gennemført forskellige 
samtale- og litteratursaloner i udlånslokalerne. 
Fremmødet har varieret, men som samlings-
punkt for mennesker, der prioriterer den gode 
samtale og gerne vil snakke med hinanden på 
en ny måde – har salonerne fungeret godt. 
Biblioteket har sammen med en række andre 
biblioteker bidraget til Danmarkskanonen. Via 
projektmidler fra Udviklingspuljen for folkebiblio-

teker og pædagogiske læringscentre har bibli-
oteket under overskriften ”Danskhed i mange 
former – dialog i Horsens” gennemført debat, 
foredrag og udstillingsaktiviteter.  

Det demokratiske medborgerskab er også un-
derstøttet gennem kurser i bl.a. Digital post og 
i afvikling af digitale workshops med udgangs-
punkt i relevante emner.

Som et særligt indsatsområde har der været 
fokus på at skabe kulturelle muligheder for den 
ikke-biblioteksvante del af befolkningen. Det har 
resulteret i anderledes arrangementsformer – 
eksempelvis sovekoncert, live-streaming samt 
en nørde-messe, hvor 13-14 ”smalle” interesser 
blev eksponeret. Nørdemessen indgår også 
som en projektaktivitet i forbindelse med projekt 
”Hvad nørder I med?”- et projekt som biblioteket 
har fået tilskud til fra Udviklingspuljen for folke-
biblioteker og pædagogiske læringscentre. 

Fællessang på Horsens Bibliotek med Hanne 
Korsgaard Sundbøll.
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Krimimessen havde i 2016 ca. 6.200 besøgen-
de – en forøgelse ift. 2015 på godt 14%. Et nyt 
indslag var uddeling af en pris – ”Krimimessens 
Publikumspris”, der efter afstemning bland 
krimilæsere tilfaldt Sara Blædel.  

Messen var forøget med endnu flere scener 
end de foregående år og ca. 120 danske og 
udenlandske forfattere stillede op til samtaler og 
interviews på de forskellige scener. 30-35 forlag 
og boghandlere havde valgt at købe en stand.

Mediemæssigt slog messen godt igennem. 
En opgørelse har vist at der var ca. 30 timers 
TV-dækning og ca. 300 større og mindre artikler 
i dagspressen.  

Alt i alt et meget tilfredsstillende resultat for 
Krimimessen 2016.

KANT OG KVALITET

En velbesøgt Rød Scene på årets Krimimesse i 
Fængslet.



5

Under denne overskrift har biblioteket arbejdet 
for at højne livskvalitet og den mentale sund-
hed hos børn og voksne gennem fællesskab 
omkring læsning.

I samarbejde med Dagtilbuddet er der igangsat 
et projekt for de 0-2 årige, hvor der fokuseres 
på ”early literacy”/ sprogrigt miljø. Biblioteket 
har modtaget en 2-årig projektbevilling til dette 
projekt fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker 
og pædagogiske læringscentre. Hver uge mø-
der flere hold dagplejere med børn op til højt-
læsning, læse-leg og læring.  

Sammen med Sundhedsplejen er der igangsat 
et samarbejde, hvor der også fokuseres på helt 
små børns sproglige udvikling. I overskriften 
Familieiværksætterne inviteres alle første-
gangsforældre til 1-årige børn til fyraftensmøde 
på biblioteket, hvor de får inspiration til deres 
børns sproglige udvikling. 

Kulturkuffert-projektet er afsluttet efter 1½ års 
samarbejde med lokale kulturaktører. Gennem 
projektet har børn besøgt kulturinstitutioner, 
hørt historier, set teater, spillet musik, danset, 
med mere. For øjeblikket overvejes det hvorle-
des samarbejdet kan videreføres fremover. 
Under overskriften ”At læse i 10. klasse – så 
det rykker” er der igangsat et andet projekt, der 
også har fået tilskud via Udviklingspuljen for 
folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. 
Gennem tværfaglig indsats motiveres elever-
ne til øget (lyst)læsning og til at arbejde med 
litteratur.

Gennem året er der etableret målrettede læse-
grupper og guidet fælleslæsning i samarbejde 
med Sund By og det boligsociale område (Bo 
Trivsel). 

KREATIVE BØRN OG VOKSNE
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Nøgletal
2014 2015 2016

(anslået)
Udlån (fysiske materialer) excl. fornyelser:
Pga. skift til nyt bibliotekssystem er tallene meget 
usikre, og kan ikke opgøres for de enkelte biblio-
teker i kommunen

483.759 468.317 480.000

Download af digitale medier:
Fordeling på typer:
Musik (2015-> udbydes ikke længere)
Lydbøger
Film
e-bøger

83.200

55.000
11.000
6.200

11.000

44.985

-
21.675
7.272

16.038

48.200

-
25.500
8.300

14.400
Besøg: 
Fordeling på biblioteker:
Horsens
Brædstrup
Hovedgård
Østbirk
Søvind
Gedved

302.000

211.000
51.000
16.000
16.000
3.000
5.000

285.649

200.275
47.583
12.195
10.685
1.935

12.976

297.753

204.965
48.730
13.595
15.401
2.000

13.062
Bibliotekets hjemmeside:
Besøg

255.000 325.993 324.000

Horsens Leksikon (hjemmeside):
Besøg

37.501 26.408 90.000

Arrangementsdeltagere 6.500 5.130 5.500
Krimimessedeltagere 5.600 5.400 6.200
Kursusdeltagere (kurser og vejledninger for bor-
gere i kommunen)
Hertil kommer en lang række biblioteksintrodukti-
oner for grupper samt individuel nethjælp

1.260 920 1.250

I 2016 har biblioteket arbejdet med fusionspro-
cessen med borgerservice. Gennem works-
hops, oplæg og internat er såvel visionsgrund-
lag som ledelsesværdier og ledelsesstruktur 
samt opgavefordeling blevet formuleret og 
beskrevet.

Teknologiprojektet BiblioTech er i årets løb 
afsluttet. Aktiviteterne videreføres bl.a. i sam-
arbejde med den tværkommunale vidende-
lingsgruppe (Fængslet, Engineering Lab, IKT 
og Tværgående enhed for læring). Der er 

endvidere lavet en plan for det fremadrettede 
samarbejde specifikt med IKT. Planen omfatter 
såvel fælles borgerarrangementer som løbende 
dialogmøder. Herudover planlægger biblioteket 
særlige aktiviteter og events omkring ny tekno-
logi. 

Justering af serviceniveauet på de fysiske bibli-
oteker (jf. 1% besparelsen på driften) er gen-
nemført via reduceret vagtbemanding på såvel 
Horsens bibliotek som lokalbibliotekerne.

VI LØFTER I FLOK – 
endnu flere løfter endnu mere
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Finansiering:
R2015 FR2016 B2017 p/l

Kommunalt driftstilskud 37.665.083 37.800.000 37.436.544 netto
Øvrige kommunale midler* 554.902 569.248 335.000
Statslig/anden off. Finansiering** 1.824.435 1.742.200 512.881
Brugerbetaling mv.*** 1.569.468 1.389.040 1.014.956
Sponsor-/fondsmidler 34.000 38.838
I alt 41.647.888 41.539.326 39.299.381 brutto

* Indtægter vedr. IT-support for Tværgående Enhed for Læring samt Rådhuskørsel.     
   
**Biblioteksbetjening for Gymnasier og fængslet samt projektindtægter for 2015 og 2016.  
Projektindtægter er ikke indarbejdet i budgettet for 2017.        

***kopi og øvrige indtægter, deltager betaling, bøder og erstatninger.

Bilag
Mission:
Vi er her for borgerne. Vi fremmer den kultu-
relle og demokratiske udvikling ved at formidle 
viden, inspiration og oplevelser.

Vision:
Horsens kommunes biblioteker skal være kendt 
for at skabe mødesteder der overrasker – lokalt 
og digitalt.

Overordnede mål for Horsens 
kommunes biblioteker:
• Bibliotekerne vil arbejde med at tiltrække 

nye og fastholde nuværende biblioteksbru-
gere gennem attraktive services

• Bibliotekernes vil gøre en særlig indsats for 
børn

• Bibliotekerne vil fremme borgernes livslange 
læring

• Bibliotekerne vil samarbejde med andre 
kulturudbydere, institutioner og erhvervsliv

• Bibliotekerne vil bidrage til at skabe fælles-
skaber om kulturarven og den lokale historie

Lovgivning:
Biblioteksloven er rammen for folkebibliote-
kernes fysiske såvel som digitale tjenester. 
Folkebibliotekerne skal ”fremme oplysning, 
uddannelse og kulturel aktivitet” (§ 1) og ”fol-
kebibliotekerne formidler kommunal og statslig 
information og information om samfundsforhold 
i øvrigt” (stk. 3).

Organisation:
Horsens kommunes biblioteker har 7 betje-
ningssteder: Hovedbiblioteket i Horsens, lokal-
biblioteker i Brædstrup, Hovedgård, Østbirk, 
Gedved, Søvind og Endelave. 
Endvidere er der betjeningsoverenskomst med 
Statsskolen, Horsens Gymnasium, Sct. Ibs 
Skole, Statsfængslet Østjylland, og DSV.



Horsens kommunes biblioteker
Tobaksgården 12

8700 Horsens

Telefon: 76 29 24 00

bibliotek@horsens.dk
https://horsensbibliotek.dk


