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Nyborg Bibliotek er en dynamisk og sprudlende kulturinstitution, der spiller 
en afgørende rolle i forhold til at gøre kommunen mentalt, kulturelt og socialt 
rigere. Biblioteket giver puls, inkluderer, inspirerer og inviterer alle borgere 
til debat og aktiv deltagelse. Via fysiske biblioteksrum og -materialer samt 
digitale tilbud og tjenester tilbydes borgerne adgang til viden, oplysning, 
underholdning, inspiration og kulturelle oplevelser.



Nyborgs biblioteker skal være fysiske, virtuelle og men-
tale rum i udvikling og bevægelse, der hele tiden forhol-
der sig til nye behov og udfordringer; en dynamisk og 
agil kilde til inspiration, kulturelle oplevelser, møder og 
samvær mellem mennesker. Biblioteket fremstår med 
sin vifte af fysiske og digitale tilbud, som et kraftcenter, 
der beriger og understøtter borgernes livslange læring 
samt kulturelle og demokratiske dannelse. 

Nyborg Bibliotek har borgeren i centrum, og alle bor-
gere er velkomne. Biblioteket lytter til borgernes ønsker 
og tilpasser sig deres forventninger og brugsmønstre. 
Borgeren oplever Nyborg Bibliotek som et dynamisk 
rum, hvor der sker professionel og relevant kultur- og 
vidensformidling, og hvor nye tilbud, formidlings- og 
arrangementsformer afprøves. Det giver borgeren en 
relevant og aktuel oplevelse med mulighed for at være 
deltagende, medskabende og blive udfordret. 

Bibliotekets 
vision
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Biblioteket bygger bro mellem kommunens mange 
forskellige kulturelle og foreningsbaserede aktiviteter og 
aktører og er en oplagt indgang til kultur- og forenings-
liv. Der udbydes samtidigt egentlige tilbud og arrange-
menter i samspil med øvrige institutioner og foreninger. 

Biblioteket såvel lytter til som udfordrer borgernes øn-
sker, forventninger og brugsmønstre.
Biblioteket tilbyder læring, uddannelse og vidensgene-
rering gennem relationer og personlig kontakt. Bibli-
oteket prioriterer nærvær og den personlige relation 
mellem og til borgerne. Mødet med Nyborg Biblioteks 
personale er empatisk og tillidsfuldt, men også profes-
sionelt og vidensbaseret. I alle møder med bibliotekets 
tilbud og arrangementer genkendes kvalitet, professio-
nalisme og nærvær i udvælgelse og præsentation. 
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Biblioteket skal inspirere borgerne til et aktivt liv 
såvel mentalt som fysisk. Biblioteket skal:

Biblioteket er brobygger og formidler af 
forskellige tilbud fra institutioner, foreninger og 
andre lokale og nationale aktører. Biblioteket skal:

Biblioteket skal bidrage til, at det digitale 
samfund og de digitale bibliotekstilbud formidles 
til borgerne på biblioteket. Biblioteket skal:
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Biblioteket vil være, hvor borgerne er.
Det betyder, at Nyborg Bibliotek vil borgerinddrage og med mellemrum 
opsamle viden for at få input og tilbagemeldinger på borgernes oplevelser. 
Det betyder også, at biblioteket hele tiden skal være i dialog med og have 
gode relationer til borgerne.

Ørbæk Bibliotek

• Møde borgerne, hvor de er med deres forskellige 
ønsker, livssituation og livsstil

• Have fokus på det hele menneske og formidle 
information, oplevelser og inspiration, der bidrager 
til sundhed, trivsel og livskvalitet

• Understøtte sundhedsfremmende tiltag 
• Give borgerne adgang til viden om fortiden, nutiden 

og fremtiden for at forstå eget liv og omgivende 
samfund og for at kende og videregive Nyborgs 
fælles kulturarv

• Være et dynamisk centrum for kultur, viden, 
oplevelse, vejledning og læring

Biblioteket skal være relevant og nærværende for 
borgerne. Biblioteket skal: 
• Være et attraktivt møde-, være-, lære-, 

inspirations-, fordybelses- og aktivitetssted
• Engagere sig i og skabe liv og aktivitet i 

lokalområdet
• Medvirke aktivt til god integration af nye borgere
• Medvirke til at skabe tilhørsforhold, identitet og lokal 

sammenhængskraft
• Medvirke til at skabe relationer borger og borger 

imellem
• Understøtte borgernes inddragelse, deltagelse og 

medskabelse 

Biblioteket understøtter læring, uddannelse og 
vidensgenerering. Biblioteket skal:
• Være ressourcebank og center for læring, oplysning 

og oplevelser på alle niveauer
• Være en aktiv partner og medspiller på Vibeskolen 

og 4kløverskolen   
• Skærpe nysgerrighed og indsigt
• Udvikle kulturel, demokratisk og digital dannelse
• Stimulere børn og unge til læsning og gode 

oplevelser
• Sikre, at medarbejderne er veluddannede og 

professionelle

• Via hjemmeside og digitale tjenester tilbyde 
betjening uafhængigt af tid og sted

• Yde bistand til it-svage borgere
• Vejlede borgerne i brug af offentlige 

selvbetjeningsløsninge

Strategiske 
sigtepunkter

• Udvikle sine tilbud i samspil med borgere, øvrige 
institutioner og foreninger m.fl.

• Samarbejde med daginstitutioner, skoler, 
kulturinstitutioner og andre, der arbejder med 
udvikling og læring

• Synliggøre og formidle kulturelle aktiviteter på 
Østfyn



www.nyborgbibliotek.dk
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