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Projektperiode Maj 2016 – februar 2017 
 

 
 
Baggrund 
På Horsens kommunes biblioteker producerer vi – ligesom mange andre biblioteker – rigtig mange 
trykte flyers om vores brede tilbud og vi arbejder også bevidst med at tilrette sprog og illustratio-
ner til målgruppen. 
Vi ved, at vi når mange, men også at der er grupper, vi har rigtig svært ved at nå ud til – især de 
biblioteksuvante og de usikre læsere – som er en vigtig målgruppe i en kommune som Horsens, 
der har en så bredt sammensat demografi med baggrunden som industriby og landbrugsområde, 
og med de senere års satsning på også at skabe et image som uddannelses- og kulturby med stor 
tilflytning af børnefamilier og borgere med relativt højt uddannelsesniveau. 
 
På baggrund heraf ville vi gerne udforske andre måder både at formidle bibliotekstilbuddene til og 
også gerne komme i dialog med borgerne. 

mailto:bibvm@horsens.dk
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Her fandt vi videoer meget velegnede – bla. fordi det i ft. de trykte flyers/foldere – er lettere: 
 

 At nå borgere som viger tilbage fra lange tekster, men som i stedet tiltales af hurtig og let 
information. Dette kender vi fra den (folke)bibliotekariske hverdag og fra undersøgelser, 
der viser at læsning øges med højere uddannelsesniveau, og som er vigtig at vi tager med 
os i en kommune som Horsens, der stadig af præget af fortiden som industriby med relativt 
lavt uddannelsesniveau  

 At skabe stemning på en helt anden måde, både pga. det levende billede og tilføjelsen af 
lyd: speak, musik, lydeffekter. Fx slår horror-stemningen anderledes stærkere igennem på 
video ift. papir 

 At give et særligt tvist og bruge humor uden at det virker plat, som man lettere kan risikere 
med det skrevne ord 

 At personliggøre formidlingen og være skarp på budskab og målgruppe 

 At involvere borgerne i udformning og fremme af dialogen fx på Facebook 

 At frigøre sig fra lokale kommunale krav til design, som kan gøre det sværere at 
differentiere budskabet – især når vi som bibliotek har så bredt et tilbud og så bred en 
målgruppe ”fra vugge til krukke”.  

 
 
Formål 
Projektets formål var via video-mediet at sende et tydeligt signal om at ”biblioteket er for alle” – at 
alle kan få glæde af biblioteket, også selv om ens boglige tradition og ballast er begrænset – og at 
involvere målgruppen i udformning og produktion af videoerne. 
 
Konkret ønskede vi at: 

 Flere borgere opnåede større kendskab til biblioteket tilbud – og at undersøge den effekt, 
som forskellige formidlingsformer har på forskellige tilbud 

 Inddrage borgerne aktivt i formidlingsaktiviteterne 

 Inddrage projektets erfaringer i bibliotekets fremtidige formidlingsaktiviteter. 
 
 
Målgruppe 
Primært ikke-biblioteksbrugere og usikre læsere og mere specifikt: 
 

 Unge mænd 
En af de sværeste grupper at nå med biblioteksbudskabet, men som gerne vil arbejde med 
billede og lyd. Med Produktionsskolens udtræden af projektet inden det for alvor kom i 
gang mistede vi en oplagt måde at nå målgruppen på, så i stedet søgte vi at nå gruppe hvor 
de allerede var, fx i 8. klasse i skoletiden. Her kom vi i kontakt med lærere i samfundsfag og 
dansk på skoler, som dækker områder med lav socioøkonomi – se mere nedenfor. 
 

 Strikkere 
En gruppe, som i et vist omfang bruger biblioteket til at understøtte deres hobby, og som vi 
gerne ville gøre interesseret i nogle af bibliotekets mange andre facetter, bla. ved at lave 
reklame for nogle af de strikkebøger biblioteket har og som kan lånes gratis. Strikkebøger 
kan være meget dyre og det tiltaler målgruppen, at de har mulighed for at kunne låne dem, 
både for inspiration og opskrifter. Desuden egner mediet sig godt til strikkere, hvoraf 
mange kan se tv mens de strikker.  
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 Mødre på barsel / småbørnsforældre 
En gruppe som ikke har meget tid til at bruge bibliotekets tilbud / ikke prioriterer det på 
”egne vegne”, men som kunne nås via det som deres børn kan få ud af at bruge biblioteket. 
I projektet udviklede det sig til at nå børnene – og dermed forældrene – via dagplejerne, 
som i sig selv også er en del af den brede mål gruppe 
 

 Aktivitetsmedarbejdere og frivillige i plejesektoren 
Oplæsning af titler, der egner sig til guidet fælleslæsning – og fælles læsning i det hele 
taget – på plejecentre for både beboere og dagbrugere og hvor aktivitetsmedarbejdere og 
frivillige deltog. 

 
 
Deltagere og de berørte – samarbejdspartnere  
Projektet blev væsentligt ændret som følge af at samarbejdet med Horsens Produktionsskole 
aldrig kom rigtigt i gang med aktiviteter for og med de unge. Skolen medvirkede godt og 
konstruktivt i planlægningsfasen før sommerferien, men var fra august og fremefter gennem flere 
besparelsesrunder så både elevtal og lærerstab blev kraftigt reduceret. Vi håbede alle at denne 
tendens ville stoppe, men i december 2016 måtte vi endeligt erkende, at det ikke var realistisk at 
få samarbejdet i gang, da der forventedes yderligere nedskæringer. 
Som aftalt med Slots- og Kulturstyrelsen søgte vi i stedet at inddrage eleverne via dialog med 
lærere i dansk og samfundsfag og har udarbejdet videoer om kildekritik og relevante emner til 
danskundervisningen, som nu er lagt på YouTube og fremsendt til lærerne.   
 
Med den viden vi har nu, ser det klart ud som om det ville have været en fordel at søge nye 
samarbejdspartnere tidligere end vi gjorde, men da Produktionsskolens situation var så uafklaret 
og da vi havde idéer til samarbejdet godt forberedt, ønskede vi ikke at inddrage en ny samarbejds-
partner før det var endegyldigt klart, at skolen ikke ville få mulighed for at deltage. 
 
Imagine Horsens – nu Bo Trivsel – det boligsociale kontor, var meget interesseret i projektet, men 
vi fandt undervejs ud af, at samarbejdet med borgerne i de boligsociale områder snarere skal 
etableres i fm. nogle af deres igangværende aktiviteter fremfor ”fra scratch” som i dette projekt. 
Var samarbejdet med Produktionsskolen kommet i gang, kunne vi nok også have fået dette 
samarbejde op at stå. 
Denne indsigt tager vi med os i kommende samarbejder i projekter og drift. 
 
 
Metoder og erfaringer 
I projektperioden har vi udviklet vores videoformidling og her opgraderet både på hardware, 
software og erfaringer.  
Vi har eksperimenteret med forskellige typer af video, bla. det faste format med uformel 
fortælling om fx en bog, "fiktion" fra biblioteket, fortløbende historier, servicemeddelelser mm.  
 
PLATFORME – YOUTUBE OG FACEBOOK 
Vi har især arbejdet med YouTube og Facebook og konkluderede hurtigt, at Facebook passede 
bedst til vores formål. Bibliotekets havde allerede en tilstedeværelse der, så videoer kunne indgå i 
den øvrige formidling og på den måde bedre kunne sammenlignes i rækkevidde.  
 
YouTube kræver en større investering af tid og produktion af videoer for at fungere som kanal på 
egen hånd. Den har dog en klar fordel, idet videoer uploadet til siden kan deles andre steder, som 
Twitter og egen hjemmeside.  
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Det kan dog ikke anbefales blot at bruge YouTube som hosting og dele til Facebook derfra. 
Facebook foretrækker tydeligvis, at man benytter siden som native hosting (vi har sammenlignet 
rækkevidden på en video, der først blev delt fra YouTube og dernæst uploadet til Facebook, og der 
er tydelig forskel). Desuden: hvis folk på Facebook deler en YouTube-video, forsvinder gerne det 
opslag, der er knyttet til (så hvis der er en pointe i teksten, forsvinder den altså).  
 
Brugen af Facebook som host giver desuden den fordel, at video starter automatisk (med mindre 
brugeren har slået det fra). Det giver mulighed for at fange brugeren hurtigt. Man får desuden 
mulighed for at tilknytte video som et preview til et link (video som preview lader også til at give 
større rækkevidde på links delt på Facebook).  
 
Forskellige typer video kan dog fungere forskelligt på forskellige platforme. Informationstunge 
videoer klarer sig ikke godt på Facebook - her bør fokuseres på korte og gerne humoristiske 
videoer, hvis man ønsker en større rækkevidde.  
 
 
FORMATER: HUMOR – KLIP – EFFEKTER – VISUEL IDENTITET 
Hvis målet er rækkevidde på videoerne, er der én klar konklusion: Humor virker! 
Humor på video virker bedst på Facebook. Vi har sammenlignet udbredelse på humoristisk billede 
og humoristisk video, og selv med større interaktion (likes, kommentarer) på billeder, når video en 
større udbredelse. Når man har et budskab og kan pakke det ind i en underholdende video (eller i 
den dertilhørende tekst), er det altså en effektiv måde at få det ud på.  
Læringsrettede/formidlende videoer står over for den udfordring, at de har brug for noget ekstra 
for ikke at blive kedelige, og de har brug for mere målretning for at finde et publikum. Det kræver 
også en længere investering (som f.eks. med #Torsdagstegneserie eller Ugens krimi) at gøre folk 
opmærksomme på dem og opbygge miljø om dem. Læringsvideoer kræver derfor en skarpere 
målgruppeafgrænsning. 
 
Disse erfaringer var medvirkende til, at vi gerne ville eksperimentere med andet og mere end 
hurtige smartphone-videoer. Folk, der står foran et kamera og taler til seeren, kommer nemt til at 
virke kedelige, så for at undgå dette, har vi indarbejdet speak eller bevægelse, som kan bruges til 
klipning eller effekter (kan gøres med små midler). Skal der arbejdes meget med dette, kræver det 
en opdatering af software.  
 
Vi har desuden arbejdet med nogle niveauer af "visuel identitet" - titelblad, almindeligt logo (som 
kan indsættes på alle videoer), baggrund (som kan indsættes på videoer optaget på greenscreen) 
for at skabe sammenhæng mellem forskellige typer af videoer.  
 
 
KONSULENTBISTAND 
Undervejs i projektet viste det sig at der var brug for en anden type konsulentbistand end den, vi 
lagde ud med, så vi indgik samarbejde med konsulent fra firmaet Lommefilm, hvor vi inddrog 
projektets erfaringer samt flere kolleger – både for at lære af erfaringerne og for at forankre brug 
af mediet i den fremtidig driftshverdag. 
 
Her kom vi omkring både teori og praksis i ft. hvordan man målretter film på nettet til forskellige 
grupper. Videomediet kan være et tungt og tidskrævende medie at arbejde med, så vi har 
prioriteret at finde en løsning til produktion af film, som kunne passes ind sammen med vores 
øvrige arbejdsopgaver. Via dette samarbejde fik vi metoder til netop at levere et flot og færdigt 
produkt (på kort tid) uden at gå på kompromis med hverken kvalitet af indhold eller teknik.  
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Aktiviteter og antal deltagere 
Produktionsplan over en del af de optagede videoer ses nedenfor med angivelsen af statistik for 
rækkevidde og antal klik.  
Data er indhentet fra Facebooks statistikfunktion (indblik). I det tilfælde, at der har været en serie 
af videoer under samme fane er samtlige data blevet indsamlet og gennemsnittet fundet. 
 

I luften Emne  Rækkevidde  Antal klik  

2016.06 Torsdagstegneserie 1,4K 19 

2016.09 Om Søren Ulrik Thomsen 734 15 

2016.05 ”Fisketur” - Stopmotion – ”biblioteksreklame” 7,1K 219 

2016.08 Det nye efterårs-program – målrettet henhv. børn og 
voksne 

Børn 1,2K 
Voksne 8,1K 

28 
165 

2016-2017 Ugens krimi (29 videoer pr. 1.feb. 2017) 2,6K i snit 64 i snit 

2016.09 Pr for Ordblindeløb 721 35 

2016.09. Halloween- føljeton 1. del 
Der ligger flere afsnit – i alt 5 

1,2K i snit 13 i snit 

2016.09 Nørdemessen – 2 stk med Optakt og Stemningsrapport 1,8K i snit 181 i snit 

2016.09 Læs højt for børn    

2016.09 Om John Hart og rengøring    

2016.09 Om sf og Andreas Mogensen    

2016.10 Vægtløs    

2016. 11 Samtalesalon om helte    

2016.11 Bøger med kant og nerve 
Pseudonymer 

783 15 

2016.11 Besøg af Sct Ibs kor 3,8K 59 

2016.12 Julekalender 872 i snit 4 i snit 

2016.12 Julegaveindpakning – reklamer for event   

2016.12 Om bib generelt 5,5K 465 

2016.12 Stream din juleunderholdning 3K 18 

2016.12 Science fiction-anmeldelse 955 13 

2016.12 Gaver til din hund 5,7K 428 

2016.12 Det stod stille i dag (Mannequin-video) 2,0K 82 

2017.01  Stopmotion på forårsprogram 1,9K 48 

2017.01  Sprogrigt miljø for de små i dagplejen 
NB: videoen har været vist på møder og konferencer hvor 
projektet er omtalt, men må ikke offentliggøres på fb eller 
andre SoMe pga. konflikt med Horsens kommunes 
fortolkning af persondataloven 

  

2017.01 Teaservideo til arrangementsrækken ”Lyt i mørket”  5,2K 173 

2017.01 Video til januarlister 895 i snit 17 i snit 

2017.01 Sæsonens bøger 1,7K 52 

2017.01 Lyt i mørket 1,7K 173  

2017.02 2X strikkevideoer  YouTube  

2017.02 4 x Booktalk UNGE - Undervisningsrettet YouTube  

2017.02 Slægtsforskning - Undervisningsrettet YouTube  

2017.02 Kildekritik / digital dannelse - Undervisningsrettet Youtube  

2017.02 I fm North Dakota-forfatterbesøg  - Undervisningsrettet 3K 94 

2017.02 Kort måned, fem musiktips 1,8K 44 

2017.02 Teaser til klassisk for begyndere, arr. 2,8K 165 

2017.02 Bøger du skal læse pga forsiden 5,2K 453 
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Talmaterialet giver ikke belæg for at træffe vidtgående konklusioner, men vi vil dog fremhæve flg.:  

 Videoer på Facebook giver en længere rækkevidde på opslag end blot links eller billeder. 
Dette er ikke ensbetydende med, at flere ser hele videoen, men det gør det muligt at 
formidle et budskab i fx den tilhørende tekst eller videoens preview-billede.   

 Det er klart bedre at bruge Facebooks egen hosting. Samme video får en langt større 
rækkevidde på denne måde (dertil kommer, at evt. tekst bliver delt sammen med videoen 
– eksternt hostede videoer bliver delt uden tekst) 

 I ft. effekt kontra tidsforbrug: kan ikke opgøres på tal, bla. fordi vi ikke registrerer effekt og 
tidsforbrug på øvrig markedsføring via flyers, trykte programmer, hjemmeside mm. Vi kan 
dog registrere en positiv modtagelse fra de borgere, vi har været i dialog med (live og via 
likes og kommentarer på Facebook, se mere nedenfor) – at det løbende er blevet lettere 
og hurtigere at producere videoer – og at det har haft afledte positive virkninger på det 
tværgående samarbejde i organisationen.  

 
 
Projektets relevans for målgruppen 
Målgruppen udgør en del af befolkningen, som vi formoder i høj grad indsamler viden og info via 
bla. videoer (YouTube, Facebook mm.) og som i samme ombæring ikke har kendskab til 
bibliotekets tilbud og muligheder. Selv med de udfordringer som projektet stødte ind i, er det 
lykkedes at få gode erfaringer med at korte og målrettede videoer kan viderebringe information 
om biblioteket på en letfordøjelig måde, som borgerne reagerer positivt på.  
 

 Unge 
Det lykkedes som nævnt ikke at involvere unge direkte i produktion af videoerne, men vi 
har i anden sammenhæng haft rigtig gode erfaringer med at ikke-bogligt stærke elever i 10. 
kl. begynder at engagere sig i litteratur når de arbejder med videoformidling af det læste.  
Desuden når biblioteket ud til unge i skolen via videoerne om undervisningsrelaterede 
emner (se mere nedenfor) hvor den lystbetonede brug af biblioteket er anslået som en 
tone i videoerne. 

 

 Mødre på barsel / småbørnsforældre 
De ”nye” forældre når vi via dagplejerne, hvor videoen om børnenes tidlige sproglige 
udvikling er gået rent ind, igen via den lette og positive tone med et anstrøg af humor. 
Mange dagplejere er ufaglærte og ikke særligt boglige, og derfor er det ekstra ærgerligt at 
videoen – og andre af samme type – ikke kan anvendes i formidlingen (se mere nedenfor). 

  

 Strikkere 
Videoformidling er meget velegnet til gruppen, både set ud fra at gøre opmærksom på 
bibliotekets tilbud og som inspiration. Det sociale aspekt betyder ofte meget for 
målgruppen, så når vi kan koble det op på noget socialt, er der gode udviklingsmuligheder.  

 

 Aktivitetsmedarbejdere og frivillige i plejesektoren  
For dem har vi oprettet en Facebook-gruppe med videoer med oplæsning og med 
litteraturlister til brug for fælleslæsning. Denne form blev vurderet som den bedste 
platform for information og videndeling. På forhånd viste vi at der lå en barriere i at nogle 
ansatte – helt legitimt – ikke ønsker at bruge deres private Facebook-konti i arbejdsmæssig 
sammenhæng (også selv der var tale om en lukket gruppe), og at institutionerne ikke 
havde ”arbejds-fb-konti”.  
Praksis viste også at der skal findes lokale løsninger herpå, og at en Facebook-gruppe af 
denne type skal markedsføres internt på plejecentrene for at give værdi. 
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Problemer undervejs – og læringer 
Forud for projektstart havde vi arbejdet lidt med denne form og også set os om i biblioteks- og 
museumsverdenen for at indhente inspiration, så vi havde derfor ambitioner om at lave noget 
andet og mere ambitiøst. Det viste sig dog at give en række problemer, som vi har bestræbt os på 
at lære af. 
 
OM VIDEOPRODUKTION: TEKNIK – KOMPETENCER – STRIKKE- OG UNDERVISNINGSSVIDEOER 
Det er let at fremstille videoer, der er billige (i omkostninger: arbejdstid, software mm.) og ser 
billige ud. Det er desværre også let at fremstille videoer, der er dyre – men ser billige ud. Og det 
kræver en del flere ressourcer at fremstille videoer, der er overkommelige i omkostninger og 
samtidig ser godt ud. Dette kræver dog investering i både hardware, software og kompetencer. 
Idéer har vi ikke manglet, og vi har flere spændende manus liggende, som vi har fået positiv 
respons på fra eksterne (bla. i skoleverdenen), men vi har måttet konstateret, at springet i indsats 
mellem de to typer og til at realisere idéerne, er meget stort.  
 
Videoproduktion kræver hardware og software og viden om begge dele. Hardwaren er rimelig 
enkel at gå til, men i det øjeblik man ønsker mere avancerede redigeringsmuligheder, bliver 
softwaren eksponentielt sværere at omgås. Det har derfor krævet en del tid at blive fortrolig med 
værktøjerne.  
Desuden kræves ideer til indhold – og at indholdet forarbejdes til visuel fremlæggelse – og nok 
vigtigst af alt, at der i organisationen er folk, som er villige til at optræde foran kameraet og 
fremlægge materialet. Det er en formidlingsmetode, som vi i personalet skal vænne os til at bruge, 
og hvor vi i projektet er kommet godt i gang, men også fortsat skal arbejde videre på. 
 
Ved videreførelse af fx strikkevideoerne vil kontinuitet være en stor fordel. Det handler om at 
finde målgruppen, fange deres opmærksomhed, give dem genkendelse ved gentagelser og holde 
dem fast og gerne få dem til at dele i deres netværk. 
 
I forberedelsen af undervisningsvideoer var vi i dialog med lærere i samfundsfag og dansk (8. kl.) 
om hvad de kunne have glæde af at bruge i undervisningen samt idéer til videoer rettet direkte 
mod de unge. Her har vi taget lærernes tilbagemeldinger til os, bla. om længde på henholdsvis 
appetitvækker-videoer og undervisningsvideoer og om mere ”action” i ft. ”billede af en 
bibliotekar, der læser”, ex: bladre i tegneserien fremfor at tale om den.  
 

 
OBS PÅ PERSONADATALOVEN 
I vores SoMe-tider er rettigheder noget af det, som vi skal være opmærksomme på, og det blev vi i 
fm. produktionen af en video om sprogaktiviteter på biblioteket for børn og deres dagplejere. 
 
Forud var indhentet forældretilladelser til at gøre videoen tilgængelig på bibliotekets hjemmeside, 
men ikke på Facebook eller andre sociale medier (hvilket vi var blevet frarådet), og det var først 
undervejs, at vi blev klar over at videoer ikke kan uploades direkte på hverken bibliotekets eller 
kommunens hjemmeside, men skal via skyen.  
Flere eksperter blev inddraget og vi fandt ud af, at dette område stadig er gråzone, bla. fordi  
kommunerne har forskellig tolkning af persondataloven. I Horsens kommune tolkes den sådan at 
billeder af børn ikke må være tilgængelige via skyen – heller ikke på sites, der er beskyttet med 
password. Hverken på biblioteket eller i Dagplejen havde vi forudset dette problem, da vi havde 
set lignende og offentligt tilgængelige videoer fra andre kommuner. 
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Derfor var det anstrengelserne værd – vurdering af projektets succes 
Som det fremgår har projektet ikke manglet udfordringer, men det har været givende og samlet 
set positivt fordi vi har været tvunget til at afprøve forskellige strategier og formodninger vedr. 
brug af video i biblioteksformidlingen.  
 
Videomediet giver andre muligheder, da det er et lettilgængeligt medie med bred appel. I 
hverdagen er de fleste i stigende grad vant til ”flygtige” registreringer af den info vi indsamler, og 
video ”kræver mindre” af vores opmærksomhed end tekst gør, og videoformidling ligger i fin 
forlængelse af YouTubes dominans.  
 
Projektet har givet os gode erfaringer med brugen af videoformatet på SoMe – både teknisk set og 
indholdsmæssigt – erfaringer som vi kan bruge fremover i biblioteksformidlingen, og som vi gerne 
giver videre til andre biblioteker, der ønsker at arbejde videre med video som er mere end blot 
enkle smartphone-optagelser.   
 
Brugen af video har vist sig at give flere fordele. Det er ikke et medie, der er begrænset til blot en 
afdeling eller en fremgangsmåde – det kan tilpasses mange forskellige situationer og inviterer til 
mere tværgående samarbejder både internt og med eksterne samarbejdspartnere.  
Kravet til kombinere forskellige kompetencer har betydet, at folk fra forskellige steder i 
organisationen er blevet inddraget, og det har givet mere samarbejde på tværs. I det hele taget 
har projektet medvirket til at arbejdet med sociale medier og digital formidling er blevet mere 
indarbejdet i organisationen.  
 
Tillige har videoproduktionen kaldt nogle medarbejdere frem, som normalt ikke står i første række 
i forhold til lånerne. Dette har været med til at give at mere varieret arbejdsindhold – og så afgjort 
også til at sætte nogle ansigter på biblioteket i forhold til lånerne på en mere uformel måde. 
 
Og så er der udtalelser fra brugerne, som gør det hele værd! Se bla. disse citater – først fra lærere: 

 Videoen om kildekritik er oplysende, giver godt overblik over pointerne og giver god grobund 
for debat om kildekritik i undervisningen. Den kan jeg helt sikkert bruge med mine elever   

 Videoen om læsning og fantasi kan jeg også godt bruge. Den er dejlig kort og giver stof til 
eftertanke og debat om hvad læsning kan give os 

 Videoen med anmeldelse: Opbygningen og sekvensernes længde er god.  
 

Og her et udpluk af kommentarer fra Facebook: 

 ”Elsker jeres anbefalinger” /Eva (om Ugens Krimi) 

 ”Tak. Du inspirerer mig i forhold til at vælge krimier, som gør turen til arbejde underholdende 
” /Anette (om Ugens Krimi) 

 ”Jeg har læst Færgen – den holdt i hvert fald i forhold til forsiden – GYS” /Marianne (om 5 
bøger, du skal læse pga. forsiden) 

 ”Genial” / Serina (om Mannequin-video Stop-og-stands-videoen) 
 ”Den er SUPER fed” /Jacob (om Fantasien som fluesmækker)  
 
 
Videreførelse af erfaringer – på Horsens kommunes biblioteker og hos andre 
Biblioteket kan som nævnt gøre god brug af de erfaringer vi har indhentet i projektperioden. Vi 
har eksperimenteret med både teknik og indhold i formatet og vil fortsat gøre stor brug af 
biblioteksformidling via video da det audiovisuelle medie rummer mange muligheder på nettet og 
samtidig giver betydelig flere views og kliks end andre opslag/indlæg.  
 

https://www.facebook.com/eva.t.rasmussen?fref=ufi&rc=p
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I og med at vi har produceret en del videoer, har vi oparbejdet mere erfaring, lært af vores fejl og 
opbygget en vis umiddelbarhed og faglighed i ft. mediet. Vi er flere, der ikke længere er skræmte 
ved tanken om at stå hverken foran eller bag ved et kamera, og vi vil fremover ikke tøve med at 
anvende mediet i andre sammenhænge og overfor relevante målgrupper.  
 
Der er ingen tvivl om Horsens kommunes biblioteker fremover kommer til at anvende video-
mediet langt mere end tidligere – fx som optakt til arrangementer, hvor der forud kan sendes 
videoer ud til en specifik målgruppe eller på Facebook samt i dokumentation af forløb og 
erfaringer. 


