Pressemeddelelse, torsdag 21. maj 2015

Bibliotekschefforeningen ønsker Randers tillykke med titlen som
Danmarks bedste læsekommune
Randers Kommune bliver 30. maj kåret som Danmarks bedste læsekommune med projektet Nordbyen
Læser. Bibliotekschefforeningen ønsker dem stort tillykke med titlen.
Mogens Vestergaard, Formand for Bibliotekschefforeningen, siger:
”På vegne af Bibliotekschefforeningen vil jeg gerne ønske stort tillykke til Randers Kommune, der har
formået at sætte fællesskabet omkring læsning i centrum på fornemste vis. Med projektet Nordbyen Læser
har Randers Bibliotekerne bevæget sig ud over sine vante rammer og vist, at man ved at møde borgerne
der, hvor de er, kan få læselysten frem – også i et område, hvor der normalt ikke læses så meget.
Engagerede medarbejdere i biblioteker over hele landet har fostret mange, spændende projekter.
Vinderprojektet fra Randers illustrerer, hvorledes bibliotekerne spiller en fremtrædende rolle i styrkelsen af
borgernes læselyst i kraft af stærke biblioteksfaglige kompetencer, en solid forankring i lokalområderne, og
tæt samarbejde med lokale aktører. Nordbyen Læser er kort sagt et godt eksempel på, hvordan Danmarks
biblioteker formår at fremme læsningen blandt nye målgrupper ved at tænke ud af boksen og møde
borgerne på deres egne præmisser.
Bibliotekerne i Danmark er dynamiske frirum med kompetente medarbejdere, der inviterer til fællesskab
omkring det at læse, og vi er løbende i gang med at udvikle og afprøve nye koncepter for styrkelse og
understøttelse af borgernes læselyst. Bibliotekschefforeningen vil hermed gerne opfordre alle biblioteker
landet over til at blive inspireret af projektet Nordbyen Læser, så vi sammen kan styrke hele Danmarks
læselyst.”
Fakta om Danmarks bedste læsekommune:
Gennem det sidste års tid har 12 kommuner landet over afprøvet nye ideer, der skal få folk til at læse mere,
og samtidig dystet om at blive Danmarks bedste læsekommune. Randers Kommune er netop blevet udråbt
til vinder af konkurrencen med projektet Nordbyen Læser. Kåringen finder sted den 30. maj 2015. Projektet
er en del af kulturminister Marianne Jelveds kampagne Danmark Læser, der skal få flere til at læse
skønlitteratur.
Fakta om Bibliotekschefforeningen:
Bibliotekschefforeningen er en faglig interesseorganisation, der arbejder på at skabe et velfungerende
netværk blandt biblioteksledere på tværs af den kommunale, statslige og private sektor. Medlemskredsen
omfatter det strategiske ledelsesniveau i folkebibliotekerne.
Yderligere oplysninger, kontakt venligst Formand for Bibliotekschefforeningen, Mogens Vestergaard: 3084
1228

