
Vinderup Bibliotek – et lokalt samlingspunkt for kulturen 

 

Organisation 

Vinderup Bibliotek er et folkebibliotek med en historie 
der fører tilbage til 1893, hvor byens første 
Folkebogssamling blev stiftet. Organisatorisk er 
biblioteket i Vinderup nu en filial til Holstebro Bibliotek.  

Biblioteket har til huse i den bygning der indtil 1. januar 
2007 var rådhus for Vinderup Kommune, men som nu 
også indeholder borgerservice, kulturskole, 
hjemmepleje og børnehave. 

På Vinderup Bibliotek er der fast tilknyttet fire personer, samt afløsere i ferierne. 

 

Fri adgang 

Til dagligt tilbyder biblioteket fri og 
gratis adgang til kunst og kulturen i 
form af bøger, film, tidsskrifter, musik 
og spil. Aktualitet spiller en stor rolle 
og vi prøver at have mange nutidige 
titler på hylderne. 

Er det man gerne vil låne ikke på 
hylderne, er der daglig kørsel med 
materialer mellem Vinderup Bibliotek 
og de øvrige biblioteker i Holstebro 
Kommune.  

Der er desuden adgang til pc’er med 
Internet, samt trådløst netværk, som 
besøgende på biblioteket frit kan 
benytte. 

Bibliotekets personale hjælper gerne med at finde gode materialer til skoleopgaver, 
uanset om det er faglitteratur eller skønlitteratur. Informationer fra danske og 
udenlandske databaser, kan også skaffes.  

Skal man låne e-bøger fra ebib.dk eller lydbøger fra netlydbog.dk hjælper vi gerne, 
hvis der er behov for det.  

 

Liv, men med plads til fordybelse 

På Vinderup bibliotek er der plads til fordybelse, selv om der er masser af liv, med 
f.eks. børn/unge der spiller PS3 eller netværksspil og voksne der skal have hjælp til 
at finde de nyeste krimier. 

 

Udstillinger og arrangementer 

Jævnligt har man på biblioteket desuden forskellige typer af arrangementer og 

udstillinger, henvendt til alle aldre. Lige uden for bibliotekets indgang kan man 

desuden se Vinderup Kunstforenings skiftende udstillinger.   

 

Derfor ser vi det som naturligt at have en udstilling med resultatet af de workshops 

der finder sted i forbindelse med Stedplussans-projektet i Sevel. 
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