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Velkommen til Biblioteket
af i går, i dag og i morgen
Biblioteket er et katalog
af historier der forbinder
fortid, nutid og fremtid. På de
kommende sider kan du dykke
ned i nogle af de historier,
som har formet og rammesat
Roskilde Bibliotekernes
arbejde i 2019 og som
kommer til at definere 2020.
Tilsammen giver historierne
et indblik i bibliotek, borger
service og arkivers spænd
vidde og retning og den værdi
og forskel, vi forsøger at gøre
i samfundet.
Biblioteket er dit bibliotek
og din mening og dine input
betyder noget for os. Hvis du
har forslag, ideer eller andet,
du gerne vil dele, så skriv til os
på adm@roskildebib.dk eller
kontakt personalet på et af
bibliotekerne.
God læsning
Christian Lauersen
Biblioteks- og
borgerservicechef
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Biblioteket er dit,
kom og brug det

Det er en god tid for bibliotekerne i Roskilde Kommune.
Besøgstallene er høje. Byrådet bakker op og prioriterer, at biblio
tekerne har ressourcer og fornyer sig til glæde for borgerne.
I 2019 åbnede Roskilde Bibliotek op mod bymidten og Algade med et
nyt ude- og indeområde ved Bibliotekshaven og en ny hovedindgang
på Kulturstrøget. Samtidig blev Borgerservice i Roskilde samlet på
bibliotekerne i Roskilde, Viby og Jyllinge.
I Viby tager vi i løbet af 2020 første spadestik til det nye bibliotek,
kulturhus og lokalhistorisk arkiv på den gamle Cosmos-grund.
Et område der spiller en vigtig rolle i kommunens byudvikling.
Kreativt hus for børn – Algade 31 er allerede godt besøgt af børn
og deres voksne. Det er et unikt samlingssted for kreativitet
og kunstnerisk udfoldelse i børnehøjde.
Vi kigger på, om vi kan få mere ud af brugen af den populære
bogbus. Den er velbesøgt på de 15 faste holdepladser.
Men måske den også skal holde andre steder, til events, på skoler
og på andre dage – for eksempel i weekenden.
Det er alle projekter og prioriteringer der handler om skabe det
bedste bibliotekstilbud til borgerne i Roskilde Kommune.
Biblioteker spiller en vigtig rolle i forhold til viden, dannelse,
læring, oplevelser, demokratisk forståelse og stærke fællesskaber.
Alt sammen noget, vi gerne vil understøtte i en alletiders kommune
som Roskilde.
Brug det, biblioteket er dit!
Claus Larsen (S)
Formand for Kultur- og Idrætsudvalget
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Biblioteket
åbner mod
bymidten
I december 2019 slog Roskilde Bibliotek dørene op til 800
nye kvadratmeter, en ny hovedindgang og et nyt udeområde
i Bibliotekshaven, der vender ud mod Kulturstrøget og bymidten.
Over 300 borgere mødte op til indvielsen af de nye rammer.

Ombygningen af biblioteket skaber en
bedre sammenhæng mellem bymidten,
biblioteket, Kulturstrøget og etablerer
en direkte forbindelse fra Algade til
Folkeparken:
”Det er behovet for at skabe
de bedste rammer for at dyrke
fællesskabet, litteraturen og musikken,
og det skabende og det kreative
element, der beriger os og bringer
os sammen. Ambitiøse biblioteker er
en udvidelse af fælleskabets rum, og
biblioteket er det sted, hvor pensionisten
og punkeren rækker ud efter den
samme bog,” sagde Biblioteks- og
borgerservicechef Christian Lauersen,
inden borgmester Tomas Breddam
greb saksen og klippede guirlanden
af kasserede bøger over. Herefter
strømmede de mange besøgende ind
gennem den nye indgang.

Med ombygningen åbner biblioteket
sig mod byens centrum og bidrager til
styrkelsen af den dynamiske bymidte.
Bibliotekshaven indbyder til ophold i
det nye byrum på Kulturstrøget og til
deltagelse i aktiviteter på og omkring
scenen, arrangeret af biblioteket,
Kulturstrøgssamarbejdet eller
borgerne selv.
Velkomstområdet ved den nye
hovedindgang inviterer til forskellige
typer ophold – alene eller sammen med
andre. På de 800 nye kvadratmeter i
stueplan kan man læse dagens avis,
mødes med sine studiekammerater
over en kop kaffe, besøge Netværk
stedet, eller få inspiration til fordybelse
i aktuelle emner – og altid få god hjælp
og vejledning i borgerservice og af
bibliotekarerne.

Borgerservice samles på biblioteket

Bibliotekssangen

Fremover vil der være fuld
borgerservice-betjening på
bibliotekerne og dermed både
øget tilgængelighed og udvidede
åbningstider for borgerne. Den
sidste del af ombygningen – ud mod
Dronning Margrethes Vej – forventes
at være færdig i foråret 2020.

Bibliotekssangen er en
gave fra børn på Absalons
Skole. De fremførte den
i Bibliotekshaven til den
festlige åbning af biblio
tekets nye hovedindgang
og lokaler onsdag den
11. december.
Midt i byen ligger der
Biblioteket for enhver
Her kan byen læse bøger
Alle finder hvad de søger
Selv en lille kaffetår
Før man ud i byen går
Lavet af 4. klasserne på
Absalons Skole, Roskilde
Mel.: ABC-sangen

Fakta
Ombygningen af biblioteket
i Roskilde gik i gang
i november 2018 og
forventes afsluttet primo
2020.
Byrådet har bevilliget 11
millioner kroner til arbejdet.
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Vi bygger
stort
i Viby
Viby er med sine 1.000 planlagte
nye boliger på vej mod nærmest at
fordoble sit indbyggertal. Samtidig er
forventningerne til det nye kulturelle
samlingspunkt i bymidten store
både fra kommunen og blandt byens
borgere. Det unikke byggeri bliver et
sted med kultur, viden, oplevelser og
fællesskab for borgerne i byen med
vokseværk 13 kilometer fra Roskilde.
Borgerne involveret
Det nye bibliotek og kulturhus er
borgernes hus. De har fra starten været
en del af processen og var, allerede
inden huset kom i udbud, involverede
i lokale møder og workshops.
Da bygherre og arkitekter var fundet,
og byggeriet tegnet sidst på efteråret,
tog borgerne i et fyldt KulturCosmos
godt imod tegninger og fortællinger.
I tilknytning til huset bliver der skabt
et nyt torv som et naturligt centrum og
mødested, mens en koncertsal og café
skal give liv i huset og aktivere pladsen
foran huset.

Et unikt byggeri er på vej i Viby. Bymidtens
nye fælleshus skal både rumme bibliotek,
borgerservice, kulturhus og lokalarkiv. Huset
er tegnet og klar til at blive bygget – og der
er stor opbakning fra borgerne.

Unikt i Danmark
”Det er visionen, at Viby Bibliotek og
Kulturhus skal være alle borgeres
åbne mødested, hvor man kan vælge
at engagere sig aktivt inden for
det kreative felt, viden, historie og
udvikling af lokalområdet. Det nye
hus bliver efter dansk målestok en
unik sammensætning af forskellige
aktiviteter, der forhåbentlig vil appellere
til stort set alle indbyggere i Viby”, siger
formand for Kultur- og Idrætsudvalget
Claus Larsen.
Byggeriet gik i gang i sensommeren
2019 og varer efter planen til sidst på
året 2021.

Fakta
Byrådet har b
 evilliget
28 millioner kroner til
byggeriet
Entreprenør: Skou Gruppen
Arkitekter:
Christensen & Co (CCO)/
Primus Arkitekter
Ingeniører: Orbicon
Landskabsarkitekt: STED
Indbyggertal i Viby:
cirka 4.600
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Totalentreprenør: Skou Gruppen
Arkitekter: Christensen & Co. / Primus Arkitekter
Landskabsarkitekt: STED
Ingeniører: Orbicon

Børnene har givet
nyt liv i bybilledet
Roskildenserne har taget Kreativt hus for børn til sig.
Huset i Algade 31 rummer alt fra stille kreative aktiviteter
i fordybelse til kunstprojekter og festivaler. Næsten
6.000 børn besøgte sammen med deres voksne huset
i årets første 11 måneder, og der var over 50 besøg fra
daginstitutioner og skoler.

Det emmer af kreativitet i Algade 31,
hvor børn har fået et skønt sted at ud
folde sig. Det sjælfulde og flotte, ældre
hus af røde mursten har siden august
2018 fået nyt pulserende liv.
Om formiddagene er det typisk
forældre på orlov eller hjemmegående,
der kommer med de mindste. Om
eftermiddagene er det oftest familier på
vej hjem fra børnehave eller skole, som
kommer forbi. I weekenderne kommer
familierne sammen.
Hænder, hoveder og hjerter bliver
inspireret af maling, billedkunst,
musik, dans, film, teater, krea med
genbrugsting og meget mere.
I april 2019 besluttede Kultur- og
Idrætsudvalget, at Kreativt hus for børn
skulle gå fra at være et udviklingsprojekt
til en kulturinstitution med bevilling og
høre under Roskilde Bibliotekerne.

”Det er et ambitiøst hus for alle børn i
kommunen. Byrådet tilbyder børnene
rammer, hvor de kan udfolde sig
kreativt. Et særligt sted i Roskildes rige
kulturliv i samspil med handelslivet i
Algade, livet i bymidten og på Kultur
strøget”, siger Formand for Kultur- og
Idrætsudvalget Claus Larsen (S).
Børnene er med til at bestemme
”I Kreativt hus for børn er børnene selv
med til at skabe indholdet af aktiviteter,
og i forhold til derhjemme kan de
nogle gange gøre ting, de ikke troede
var muligt, som for eksempel at male
på væggene. Vi udfordrer børnene
på at tænke i nye baner. Det handler
om fortællinger, at bruge sanserne og
slippe kreativiteten og kunsten løs”,
siger børnekulturhuskoordinator Line
Røijen. Hun fortsætter:

10

11

Algade 31
Kreativt hus for børn sam
arbejder blandt andet med
Museet for Samtidskunst,
Gimle, Roskilde Museum
og Aaben Dans.

”Det er ikke, fordi børn skal være
kunstnere, eller huset leder efter
fremtidens talenter. Børn er kreative
af natur, og kunsten og kulturen er
med til at udvikle dem, give dem
følelsen af at kunne noget og have en
stemme til at fortælle historier fra deres
udgangspunkt”.
Dialog om millioner
Det bliver spændende at følge med, når
børnenes hus udvikler sig endnu mere
i 2020. I sommeren 2019 bevilligede
den filantropiske fond RealDania
200.000 kroner til en undersøgelse af,
om Kreativt hus for børn får udnyttet
sit fulde potentiale. Det arbejde fører
til en ansøgning og dialog om en
eventuel milliondonation til at udvikle
og renovere huset.

Et liv med bøger
– portræt af en
lokal superlæser
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Biblioteket har inspireret Bente Theilgaard gennem et helt
liv. Hun har været igennem alle romanerne på Gadstrup
Bibliotek: ”Alt det du går og undrer dig over i livet og om
menneskene, kan du få svar på i romanerne”, fortæller hun.

Bente Theilgaard er en særlig slags,
hvad læselysten angår og med et
livslangt forhold til biblioteker.
Hun var 5 år, da hendes far
satte hende til rette og lærte hende
og hendes søster at læse.
Det var under krigen, og før de kom i
skole. De læste blandt andet Brødrene
Grimms eventyr og Frændeløs.
I barndomshjemmet var læsning
en del af den daglige rytme og det er
fortsat gennem 77 år.
Som barn gik Bente 3,5 kilometer til
det nærmeste skolebibliotek sammen
med sin mor. Biblioteket havde et
budget på 40 kroner, der rakte til tre
nyindkøbte bøger om året.
Fordi hun var så flittig en læser,
sørgede bibliotekaren for, at hun fik
førsteret til de nye bøger.

Læste alt på seks måneder
Efter 7. klasse stoppede Bente i skolen.
Det forhindrede hende dog ikke i at
fortsætte med at læse. Bente kom
nemlig ud at tjene i et hus, der var nabo
til et bibliotek. Hun lånte 10 bøger ad
gangen og havde læst alt, hvad biblio
teket kunne byde på af romaner efter et
halvt år. ”At læse romaner bragte mig
ind i voksenlivet. Alt det du går og un
drer dig over i livet og om menneskene,
kan du får svar på i romaner”, fortæller
Bente.
Da hun blev voksen og mor,
lærte hun sine børn at læse med Pixi-
bøgerne som hjælp. Hendes drenge
elskede især Susy-bøgerne.
Da hun mistede sin mand i vinteren
2009, gik hun i gang med reolerne
på Gadstrup Bibliotek. Startede ved

Læselysten lever
På biblioteket er der altid
masser af inspiration til din
næste læseoplevelse, og
vores bibliotekarer står klar
til at hjælpe dig videre.
Året rundt tilbyder vi
desuden booktalks for
skoleklasser og børnehaver,
pædagoger og lærere,
og faciliterer en række
forskellige læseklubber for
alle, der har lyst.
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A og lånte fem romaner ad gangen.
For at holde styr på det hele, fører hun
notesbog med krydser og V-tegn, så
overblikket er intakt. Der er ikke flere
ulæste romaner tilbage, så nu er hun
i fuld gang med krimierne.
Bentes favoritbøger
Hendes favoritter for tiden er Danielle
Steels bøger, Maria Hellebergs
historiske romaner, krimier af Lotte
og Søren Hammer og Sara Blædel.
Det hun mindst kan lide at læse, er
bøger, der er svære at følge med i
på grund af udenlandske navne. Hun
laver navnesedler for at finde rundt i
persongalleriet. Det hjælper.
”Jeg læser hver dag. Jeg læser før
jeg skal sove og hvis jeg vågner om
natten og ikke kan sove, læser jeg.
Også mens jeg spiser”, siger Bente
Theilgaard.
Tid til veninder og folkedans
Man skulle tro, hun ikke har tid til at
lave andet end at læse. Men jo, hun
powerwalker, går til folkedans, besøger
veninder til omkring midnat og er aktiv
i Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv,
som hendes far var med til at starte.
Bente har i øvrigt flere gange optrådt
i programmet for Gadstrup Bibliotek ,
hvor hun har fortalt om, at holde flotte
haver ved hjemmet i Gadstrup.
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Bogbussen
på nye veje

Fakta
Kilometertælleren viser, at
bogbussen i 2019 kørte
tæt på 9.000 km.
I 2019 besøgte over
31.000 borgere bog
bussen. Det er over 2000
flere end året før.
Fra 2018 til 2019 steg
udlånstallet fra 42.158
til 44.355.

Bogbussen er en populær gæst på sine
15 faste stoppesteder. De fortsat stigende
besøgstal og udlånstal vidner om, at det
rullende bibliotek har en særlig betydning for
at bringe borgerne i de mindre byer endnu
tættere på litteraturen. I 2020 tester vi derfor
et helt nyt stop – og giver samtidig borgere
i Hyrdehøj og Trekroner mulighed for at
besøge Bogbussen om lørdagen.

Børnene fra børnehaven i Hyrdehøj
slappede af og nød det i bogbussens
trygge rum, da børnebibliotekaren
læste højt for dem i starten af 2019.
Det var et af de stop, hvor chauf
føren parkerede bussen præcis, hvor
de små purke og deres pædagoger har
deres hverdag og gjorde bibliotekets
muligheder nærværende for dem.
Hyrdehøjs børnehavebørn er nogle af
dem, der har glæde af Bogbussens
ugentlige besøg. Her kommer biblio
tekaren ud til dem og læser højt og
giver tip til, hvad pædagogerne kan
læse for dem i hverdagen. I 2019
testede vi, om bogbussen kan bruges
endnu mere – til glæde og gavn for
flere borgere i kommunen.
God ro i bussen
I løbet af foråret kørte bogbussen på
en lille maraton til Tjørnegårdsskolen,
Vindinge Skole og Vor Frue Skole, hvor
medarbejderne fortalte skolebørnene
om læselyst-kampagnen ”Vinterbogen”
og gav inspiration til læsning med

booktalks, som biblioteket tilbyder
skoleklasser.
Formålet med afstikkerne fra
de normale stoppesteder er at
bidrage til at styrke læselysten blandt
børnehavebørn og skoleelever.
Det rullende bibliotek var også parkeret
ved julemarkedet i Hal 9 på Musicon
og en lørdag formiddag på havnen i
Roskilde, for at give familier og voksne
inspiration til nye læseoplevelser.
Også om lørdagen
I foråret 2020 undersøger vi om vi kan
få endnu mere læseliv og fællesskab
ud af bussens mobilitet. Det sker med
forsøgsvise ture til Hyrdehøj Centret og
Trekroner Centret foran SuperBrugsen
om lørdagen for at se, om det giver
besøg og liv i bussen og anledning til at
udvikle bogbussens køreplan.
Se hvor og hvornår bogbussen kører
på roskildebib.dk.

Unikt bibliotek
med flygtninges
livsfortællinger
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Roskilde Bibliotekerne har før stået i spidsen for stort
europæisk projekt, der mangfoldiggør den offentlige samtale.
Deltagerne har indsamlet livsfortællinger fra 650 flygtninge i
Danmark, Sverige, Tyskland og Grækenland. Fortællingerne
er nu et online bibliotek – det største af sin art i verden.
A Million Stories er et menneskeligt
bibliotek. I lighed med det i Roskilde,
Gadstrup eller Jyllinge, der også er
hjemsted for bøger, viden og fortællinger.
A Million Stories bærer vidnesbyrd
fra krig og flugt, fra hverdags- og
familielivet og giver indblik i Danmark
set udefra. De 650 flygtninges
fortællinger er deres egne uredigerede
historier.
Det uredigerede er en vigtig pointe.
Hensigten har været at vise den fulde
kontekst og den hele historie.
Med egne ord
I medierne bliver beretninger om
flygtningenes liv og omstændigheder
ofte fortalt fra en politisk vinkel eller
redigeret af journalister og fortalt af
andre. Med de personlige, uredigerede
livsfortællinger har projektet, med

Roskilde Bibliotek i spidsen, bidraget
med personlige beretninger, du kan
identificere dig med.
Projektet har sat ansigt og stemme
på flygtninge, der er blevet vores
naboer, og gjort det muligt at finde lig
heder, frem for at fokusere på forskelle.
”Fortællingerne i A Million Stories
bidrager til folkeoplysningen og det
vidensgrundlag, den demokratiske debat
hviler på. På historisk plan dokumenterer
vi de personlige sider af en historisk
flygtningekrise, og på personligt plan
giver vi dig muligheden for bedre at
forstå kulturelle nuancer. Både i forhold
til os selv og i forhold til andre”, siger
projektleder Melanie Holst fra Roskilde
Bibliotekerne.
Bibliotekets hjemmeside:
refugeelives.eu

Fakta
Projektet er ledet af
Roskilde Bibliotekerne i
samarbejde med biblioteker
i Malmö, Köln og Athen. Det
er støttet af EU’s Creative
Europe-pulje med 195.000
Euro. De interviewede er fra
blandt andet: Syrien, Iran,
Irak, Eritrea, Afghanistan,
Albanien.
De er blevet interviewet
på: Dari, Farsi, Arabisk,
engelsk, svensk, dansk,
tysk, græsk og soryani.

17

18

19

Tallene er
en historie
i sig selv
616.000 besøgende på de
seks biblioteker tilsammen
Besøgstallene er vokset de
senere år – også nationalt,
hvor vi kan tælle over 38
millioner besøg på folke
bibliotekerne årligt.
Det vidner om, at biblio
tekerne fortsat er et vigtig
sted i samfundet, hvor både
børn, unge og ældre kan
blive klogere og få inspiration
– sammen eller hver for sig.
På biblioteket er alle velkomne
uden at skulle noget særligt og
vi er stolte af borgernes store
opbakning til vores mange
tilbud.
669.982 i samlet udlån af
materialer
Samlet set falder udlånet
i Danmark. Men i Roskilde
oplever vi en lille stigning i
udlån af skønlitteratur og en
markant stigning i udlån af
tegneserier, graphic novels og
bøger med stor skrift. Når man

sammenligner mellem tal fra
januar-august 2018 og samme
periode i 2019.
Udlånet af e-bøger og
lydbøger er også stigende
ligesom databaser som Film
striben og eReolen er meget
populære.
Roskilde Arkivernes samling
fylder 826 hyldemeter
Det svarer til to gange rundt
om løbebanen ude hos
atletikklubben IK Hellas og
siger noget om, hvor meget
lokalhistorien fylder i bevidst
heden. Der er over 112.000
fotos i Roskilde Arkivernes
samling. Mere end 13.000
af dem er scannet ind på
den digitale billedplatform
Fototeket. Der blev impone
rende nok foretaget 474.880
søgninger i 2019. Fototeket
indeholder fotos fra slutningen
af 1800-tallet og frem til
nutiden.

8.238 roskildensere
I løbet af 2019 afholdt biblio
tekerne 308 arrangementer
af mangfoldig karakter for alle
aldersgrupper. Tilsammen
deltog 8.238 roskildensere.
535.000 besøg online på
roskildebib.dk
Hjemmesiden er meget
besøgt. I al ubeskedenhed
ligger den højt i besøgstal
sammenlignet med andre
folkebiblioteker i forhold til
kommunernes størrelse.
Den bliver mest brugt til den
enkelte låners gøremål på
sit login. Den er dog også
en vigtig kilde til at blive
inspireret, informeret, finde
og tilmelde sig de mange
arrangementer på biblio
tekerne. Det digitale besøgstal
er ikke langt fra det fysiske
antal besøgende, og mere.
Mere end hver anden
besøger hjemmesiden fra
deres mobiltelefon. En stigende
tendens de senere år.
Det moderne bibliotek er
en spændende blanding af
fysiske og digitale møder og
materialer – alt sammen for
alle mennesker, der vil benytte
sig af muligheden for viden,
læring, inspiration, oplevelser
og læsning.

Tidslinje 2019
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Januar
Musikbiblioteket fyldte 50 år
Det er 50 år siden musik
afdelingen åbnede på
biblioteket. De der har alderen
husker, hvordan du engang
skulle have din pickup med
for at få den godkendt, før du
kunne låne LP’er.

Februar
Merete Pryds Helle i Viby
Store forfattenavne er populære på lokalbibliotekerne.
Merete Pryds Helle fyldte
Viby Bibliotek, mens hun
fortalte om sin seneste roman
Vi kunne alt.

Marts
4. b fra Klostermarksskolen
vinder Vinterbogen
Børn på Klostermarksskolen er
skrappe læsere.
Det er anden gang, de vinder
en klassepris i den nationale
læselyst-kampagne Vinter
bogen. I snit havde hver elev
delt over 12 læseoplevelser
med andre.

April
Snak med den venlige robot
Robotten Kommune Kiri
begyndte at svare på hen
vendelser fra borgerne. Kiri er
en såkaldt chatbot, program
meret med så meget data,
at den kan svare på gængse
spørgsmål til borgerservice
og giver borgerne brugbare
svar. Roskilde Kommune har
projektledet udviklingen af
Kommune Kiri i samarbejde
med en række andre kom
muner.
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Juni
Brevstemmer boomede til
valgene

Maj
Vi stod for lyrik og
talk-scene på Roskilde
Unplugged
For første gang var biblioteket
med og kuraterede programmet
på scenen på Klosterstien
til musikfestivalen Roskilde
Unplugged i bymidten.
Der var både talks, lyrik og
koncerter under temaet ”musik
ken i litteraturen og litteraturen i
musikken”.

Det var populært at brevstemme
både til EU- og Folketingsvalget.
Til Folketingsvalget brevstemte
5.568 i Roskilde Kommune.
Lidt flere end ved sidste valg.
Til EU-valget var det 4.178
brevstemmer. Det er markant
flere end i 2014.

Juli
Sommerunderholdningen
fyldte 40 år
Det er en god og stærk
tradition med sommer
koncerter om torsdagen i
Amfiteatret i Folkeparken.
De er for børn, daginstitutioner
og familier. I 2019 kunne vi
fejre 40 års fødselsdagen
for koncerterne i kommunen,
som biblioteket står for at
arrangere.

August
Kreativt hus for børns
1 års fødselsdag
Livet er blevet lidt mere
kreativt for børn i Roskilde
og omegn efter Kreativt hus
for børn åbnede i Algade 31.
Responsen fra de mange
brugere er virkelig positiv.
I august kunne vi glædes over,
at huset fyldte 1 år.
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September
Golden Days-
kultursamarbejde i bymidten
Aktørerne på Kulturstrøget
viste stor sammenhængs
kraft, da vi gik sammen om
en række af Golden Days-
arrangementer i september
med temaet 1989.
Som en særlig geografisk
fløj af den kæmpe festival,
der ellers mest trives i det
københavnske.

Oktober
Lån en mulepose til at bære
bøgerne
På Ågerup Bibliotek kan
du låne en mulepose til at
bære dine bøger og andre
materialer hjem i. Ligesom
med bøgerne, låner du posen
med den stregkode, der er på
den. På Jyllinge Bibliotek blev
det indført i juni og viste sig
hurtigt at blive populært blandt
lånerne.

November
Halstørklæder luner på rette
sted
På biblioteket står et strikke
tøj, som alle, der har lyst, kan
strikke på. Det bliver med
tiden til halstørklæder til dem,
der lever på gaden. Vi var forbi
Kafé Klaus i Roskilde med to
farverige halstørklæder. Det
ene var kreeret af lånere på
Ågerup Bibliotek. Det andet af
lånere på Roskilde Bibliotek.
En tradition vi fortsætter med.
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Det g
 læder vi os især til i 2020
Roskilde Festival fylder
50 år i 2020

December
Åbningsfest
11. december slog vi dørene
op mod Algade og Kultur
strøget. Borgmester Tomas
Breddam klippede guirlanden
og åbnede officielt Roskilde
Biblioteks nye hovedindgang,
der vender ud mod Biblioteks
haven. 4. klasser fra Absalon
Skole sang en helt særlig
bibliotekssang.

Det store tema om natur

Det vil mange af byens
kulturhuse være med til at
fejre. Også på Roskilde Biblio
tekerne vil vi både i foråret og
efteråret markere jubilæet.
Du kan deltage i lytte
klubber, en aften med festival
fortællinger og flere andre
arrangementer.

Danmarks Radio fejrer
den danske natur med
programserien Vilde,
vidunderlige Danmark. Vi
griber muligheden og hylder
naturen fra insekterne i
Gadstrup Mose til fuglene ved
Gundsømagle Sø.
Det sker ved en række
arrangementer, udstillinger
og meget mere på Roskilde
Bibliotekerne fra marts til maj.

Så syng da Roskilde!
I 2020 afholder vi i samarbejde med
Roskilde Museum en række sang-
arrangementer i byrummet. For at
bringe fællessangen ud til borgerne
og byde roskildenserne op til sang.
Vi mødes om glæden ved at synge med
afsæt i varierende temaer forskellige
steder i Roskilde bymidte.
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