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Igennem de seneste år har Holte Bibliotek ad flere omgange undergået 
store forandringer. Senest er biblioteket rykket i mindre lokaler samtidig 
med at der er indført åbent ubemandet bibliotek.

Biblioteket er blevet indrettet med både nyt og eksisterende inventar, 
der er blevet udnyttet på en ny måde. En god basis af hvide stålreoldele 
og krybber er blevet suppleret med bl.a. en rund reol med illustrationer 
til billedbøger og Ordrup Display til tidsskrifter. Publikumsarealerne er  
samtidig blevet fornyet med nye funktioner og tilbud. Biblioteket rummer 
nu mange studie- og læsepladser med placering både i ”orkanens øje” og 
i fred og ro.

For at imødekomme de nye krav til indretningen af et åbent bibliotek, er 
der blevet lavet et velindrettet og velordnet område til selvbetjenings-
maskiner, aflveringsvogne og reserveringer. Generelt har biblioteket nu en  
indretning, som er nem at navigere i, også i de timer, hvor der er ubemandet.

    Vi har fået god hjælp til indretningen fra BCI’s indretnings- 
       arkitekt, så vi har kunnet genanvende en stor del af vores inventar  
samtidig med at vi har suppleret med nyt. Vi har bl.a. til børnene fået  
etableret en stor rund billedbogshule med flotte illustrationer af kunstneren  
Birde Poulsen. Den er et scoop. Særlig vellykket er også tidsskriftsreolerne,  
hvor sektionen i forskudte planer giver en lethed i indretningen. Sidst,  
men ikke mindst har vi fået specialfremstillet inventar, hvor særlige mål var 
påkrævet.  

Vi har været glade for samarbejdet med BCI, der er kommet med indret-
ningsforslag ud fra vores ønsker og krav til funktioner i et moderne bibliotek.
 

Marianne Aastrup, bibliotekschef og Lis Fallesen, leder af Holte Bibliotek
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