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Til Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg
Bibliotekerne i Roskilde og museumskoncernen ROMU indledte i 2013 et samarbejde, der
under navnet BIMUS siden har sigtet på at definere og perspektivere de to institutioners
relationer. En væsentlig målsætning er at udfordre gældende formaliteter og sædvane, og
BIMUS har i sit udgangspunkt ikke fastsat grænser for, hvor langt samarbejdet kan
udstrækkes, fagligt, strukturelt eller formelt.
Det er målsætningen, at de to institutioners viden og kompetencer tilsammen vil kunne
skabe en merværdi for borgerne i form af opkvalificeret vidensformidling i en bredere
kontekst og i form af en øget brugerinddragelse.
Der er tillige hensigten gennem BIMUS-samarbejdet at demonstrer bredden i
dannelsesbegrebet og synliggøre dets betydning for det daglige liv.
BIMUS-samarbejdet har været støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og har været orienteret og
drøftet på landsdækkende konferencer.
Det har allerede resulteret i flere fælles initiativer.
Samarbejdet møder bred opbakning i de to personalegrupper og medarbejderne har dannet
projektgrupper, ligesom mellemlederne på de to institutioner indarbejder fællesprojekter i
deres arbejds- og perspektivplaner.
Både biblioteket og museet har afsat økonomiske midler til samarbejdet.
BIMUS-samarbejdet går nu ind i næste fase, hvor der bl.a. skal drøftes de næste skridt og
herunder, i hvilket omfang en yderligere integrering af samarbejdet vil få betydning for
lovgivning, andre regler og sædvane for de to institutionstyper. Der skal også drøftes, hvor
samarbejdsrelationer til andre institutioner (uddannelse, forskning) og private partnere
(handelsliv, erhverv, turisme, kulturformidlere) kan udvikles og styrkes.
Til at drøfte og rådgive i de spørgsmål vil BIMUS nedsætte et rådgivende organ, advisory
board, som over en række på 2-3 møder, vil behandle spørgsmål, som enten formuleres af
BIMUS og/eller af deltagerne i det rådgivende organ.
Med denne henvendelse skal BIMUS forespørge, om Roskilde Kommunes Kultur- og
Idrætsudvalg vil udpege et medlem til rådet.
Første møde forventes indkaldt til afholdelse efter sommerferien.
Undertegnede står til rådighed for yderligere oplysninger. Der kan også rettes henvendelse
til BIMUS-sekretariatet på najabn@roskilde.dk
Med venlig hilsen
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Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK - museet for pop, rock og
ungdomskultur,
Lützhøfts Købmandsgård, Håndværkermuseet, Skt. Laurentius, Domkirkemuseet, Tadre Mølle.

www.romu.dk

