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Høringssvar vedrørende ny biblioteksstrategi – Fælles Om Bi-
blioteket 
 
Handicaprådet takker for modtagelse af forslag til ny biblioteksstrategi - 
Fælles Om Biblioteket i Rudersdal Kommune, og Handicaprådet skal i 
den sammenhæng knytte følgende kommentar til strategien. 
 
Med det brede samfundsperspektiv på udviklingen af bibliotekstilbuddet i 
Rudersdal Kommune efterlyser Handicaprådet stillingtagen til, hvordan 
det kan sikres, at mennesker med funktionsnedsættelse kan inddrages i 
dette demokratiske og kulturelle fællesskab, strategien åbner, og biblio-
teket bliver garant for.   
 
Handicaprådet gør derfor her opmærksom på nogle særlige hensyn, 
strategien må tage for at undgå de barrierer, der kan stille sig i vejen for 
mennesker med funktionsnedsættelse. Det drejer sig om sådanne hen-
syn.  
 

 At stå til rådighed med biblioteksfaglig assistance ved søgning af 
litteratur, musik m.v. på biblioteket, når låneren ikke selvstændigt 
kan orientere sig i samlingerne.  

 At stå til rådighed med praktisk assistance ved udlån og afleve-
ring af materialer.  

 At sikre niveaufri adgang til bibliotekets lokaler. En forudsætning 
for at brugere af kørestol og gangbesværede borgere kan få ad-
gang.  

 At den fysiske indretning af bibliotekets lokaler giver plads og 
overskuelighed fx for kørestole.  

 
De fem strategiske spor, som strategien anlægger, er det kulturelle fæl-
lesskab, som hele befolkningen i Rudersdal Kommune skal være en del 
af:  

1 Biblioteket som litteratur- og videnshus.  
2 Børn og læsning.  
3 Demokrati og fællesskaber.  
4 Det 4. bibliotek.  
5 Bibliotekets rolle i byrum og byudvikling.  
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For at opnå den hele brug af dette brede bibliotek anbefaler Handicaprå-
det, at biblioteksstrategien beskriver en målrettet kampagneaktivitet til 
styrkelse af almindelig aktiv deltagelse og udnyttelse af bibliotekstilbud-
det i Rudersdal Kommune for mennesker med funktionsnedsættelse.   
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