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INDLEDNING – OM PROJEKTET OG DETTE KATALOG

Projektet Mit Bibliotek – Min Scene: Nye 
veje til vidensdeling er et formidlings- og 
læringsprojekt udført af Biblioteket i Thy i 
samarbejde med webportalen Thy360. Mit 
Bibliotek – Min Scene introducerede bibli-
oteket og dets medbrugere for nye formid-
lingsformer ved hjælp af samskabelse og 
servicedesign. 

Dette katalog opsamler og præsenterer 
et udvalg af projektets vigtigste erfarin-
ger – nogle håndplukkede eksempler samt 
letlæselige do’s and dont’s. Den fuldstæn-
dige rapport kan læses på Slots- og Kultur-
styrelsens hjemmeside, hvor også projekt-
banken er at finde.

Formålet med nærværende format har 
været at lave en slags drejebog med råd, 
så den enkelte medarbejder ikke skal for-
dybe sig i en rapport for at finde frem til 
dem. Det var et vigtigt resultatmål for 
arbejdsgruppen at ende ud med denne 
manual i hånden, fordi den helt konkrete, 
praksisnære vidensdeling havde høj prio-
ritet internt hos biblioteket.

At formatet samtidig er konstrueret, så det 
er overkommelig læsning – både digitalt 
og analogt – er en anden vigtig pointe med 

at kondensere projektets output til et ka-
talog.

Fænomenet ”udpakning”
Undervejs i erfaringskataloget vil du støde 
på begrebet udpakning. Det er en term, 
der dukkede op i projektbeskrivelsen, og 
som undervejs i processen udviklede sig til 
at være en arbejdsmetode: Når vi udpak-
ker, iscenesætter vi et bestemt emne eller 
arrangement. En udpakning er således alt 
fra en temaudstilling om land art i Hanst-
holm til et heavy-DJ-arrangement i biblio-
teksrummet eller et engagement ved VM i 
pløjning.

Biblioteket – en del af KulturRummet
Du vil også støde på begrebet ”Kultur-
Rummet”. KulturRummet er det nye, 
grønne og åbne kulturhus i Thy. Et otte 
hektar område i hjertet af Thisted, hvor 
kulturaktiviteter får vide rammer og frit 
spil. KulturRummet består af stadsparken 
Christiansgave, ungdomshuset URT, med-
borgerhuset Plantagehuset samt vores 
musikskole og bibliotek.

Biblioteket i Thy er altså en del af en større 
kulturkontekst. Som vi skal se, har Mit Bib-
liotek – Min Scene virket som løftestang 
for de tværgående samarbejder i Kultur-
Rummet, hvilket netop er en del af vores 
overordnede strategi for det aktuelle pro-
jektarbejde.   
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Baggrund
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FRA BOGLAGER TIL PROJEKTARENA 

Biblioteket i Thy var indtil for få år siden 
en meget traditionel institution. Her for-
midlede man litteratur samt afviklede 
arrangementer, primært med bøger og 
forfattere som omdrejningspunkt. Medar-
bejdergruppen bestod udelukkende af to 
faggrupper: bibliotekarer og HK’ere. Hver 
gruppe havde konkrete opgaver, og den 
daglige drift fulgte en skematisk struktur 
uden store udsving.

Men så skete der noget...

I 2013 blev der søgt en række udviklings-
projekter hos Kulturstyrelsen, og samtidig 
skulle den klassiske biblioteksstruktur 
integreres i et nyt kulturhuskoncept – Kul-
turRummet. Det blev en transformations-
proces til både projektorienteret  og tvær-
fagligt arbejde, hvor biblioteket skulle 
fremhæve sin styrke som demokratisk og 
dannende rum.

Det blev også en øvelse i at trække lokal-
samfundet ind og trække sig selv ud i lo-
kalsamfundet. Der skulle etableres part-
nerskaber og arbejdes med samskabelse.

Projektarena in the making
Vi ville have nye brugergrupper og aktuali-
sere os selv. Det blev en balance mellem at 
levere det, som efterspørges, og samtidig 
præsentere nye potentialer for aktørerne. 
Arbejdet blev mere uforudsigeligt, omstil-
lingen var konkret i de nye rammer.

Biblioteket skulle desuden være et sted, 
der i højere grad skabte konsensus om 
eventinformation i lokalsamfundet – dette 
skulle blive en meget konkret udfordring.

Arbejdet blev mere uforudsigeligt, 
omstillingen var konkret.
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SAMSKABELSESTÆNKNING I SELVBETJENINGSLAND

Den traditionelle, faglige bibliotekslogik 
blev i projektets metodevalg udfordret af 
samskabelsestænkningen. Missionen var, 
at arbejdsgruppen skulle samskabe med 
arrangører fra det lokale erhvervs- og for-
eningsliv. Samskabelsen var en strategi, 
som brød med den normale arbejdsform, 
hvor biblioteket leverede en løsning til 
borgerne og ikke sammen med borgerne. 

Den alternative formidlingsscene
For os var udfordringen ved denne tilgang 
ikke kun, at de eksterne samarbejdspart-
nere skulle motiveres til at se biblioteket 
som en alternativ scene for formidling. I 
en almindelig, travl hverdag skulle biblio-
tekspersonalet også selv fungere i de nye 
alliancer og reflektere over og dele den 
nye læring.

Stikket i brugerne
Vores projekt kan ses i relation til nogle 
overordnede skift i den offentlige styring 
og bibliotekets relation til nogle omkring-
liggende samfundsbetingelser.

Generelt er biblioteksbudgetterne under 
de kommunale spareknive, og personale-
ressourcerne reduceres til fordel for selv-
betjeningsløsninger.

Det stiller store krav til institutionerne 
om at ”sætte stikket i brugerne” og finde 
ressourcerne udenfor bibliotekets egne 
rammer og økonomi. I dette krydspres kan 
projektformen fungere som en tvungen 
leg, fordi den bliver det nødvendige sted 
for afprøvning.

At lave projekter var ikke noget, vi kastede 
os over for sjov, det var ramme alvor. Med 
projektarbejdet er målet at innovere på 
kerneydelsen og styrke biblioteksinstituti-
onens entreprenørskabsmuskler. Det blev 
for os en brat opvågning til nye tider, nye 
krav, nye metoder og nye venner.

I dette krydspres kan projektformen fungere som en tvungen 
leg, fordi den bliver det nødvendige sted for afprøvning.
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THY360.DK – DIT SAMLEDE OVERBLIK

Webportalen thy360.dk giver det samle-
de overblik over områdets aktiviteter og 
fungerer som informationskanal og udstil-
lingsvindue for Thy. Her viser vi omverde-
nen og hinanden alt det, vi har at byde på.

Det har siden portalen blev oprettet imid-
lertid været en udfordring at skabe den 
fornødne synlighed og arrangørengage-
ment. En eventkalender giver kun mening, 
hvis den fremstår relevant og ajour for ar-
rangører, institutioner og publikummer – 
hver eneste dag.

Danmarks bedste webkalender
Thy360.dk er en fremragende online-ka-
lender – måske Danmarks bedste – der 
giver thyboerne det fulde overblik over 
aktiviteter og events. Udfordringen er at 
skabe konsensus om, at det er her man an-
noncerer og orienterer sig.

En webportal gør i sig selv ikke noget væ-
sen af sig, derfor kræver det en større 
indsats i det fysiske rum at skabe linket til 
borgeren. Biblioteket er netop en oplagt 
demokratisk arena, hvor der er mulighed 
for at påvirke massernes orienteringsmodi.

I projektet koblede vi vores hjerner på 
platformens univers. Vi blev bindeleddet 
mellem brugerne og den digitale flade.

Ønsket var at gøre thy360.dk virkelig og 
relevant for borgerne i kommunen ved at 
skabe større synlighed i det fysiske rum 
samt at tilbyde support og information til 
alle (potentielle) samskabere.

Lokalevents som krumtap
Portalens arrangementer skulle formidles 
både på biblioteket og i Thy generelt. Vi vil-
le skabe en bredere kontaktflade ved at fo-
kusere på kreative formidlingsformer, digi-
tale kontaktflader og serviceoptimering.

Projektets konkrete aktiviteter udsprang 
af vurderingen af, at Thy360s indhold kun-
ne fungere som materiale for bibliotekets 
læring vedrørende formidling og samskab-
te formidlingsformer.

Vi ville sikre os, at det blev konkrete aktuel-
le arrangementer, der blev udgangspunk-
tet for vores formidling. Vi ville signalere 
og praktisere føling med det omkringlig-
gende samfund og demonstrere lokal rele-
vans. Overordnet forsøgte vi at besvare to 
arbejdsspørgsmål:

1. Hvordan skaber vi et fysisk formidlings-
univers, der kan understøtte en digital 
platform?

2. Hvordan skaber vi et superbrugerkorps, 
der kan fungere som ambassadører for 
portalen?

Thy360.dk er en fremragende online-kalender – 
måske Danmarks bedste – der giver thyboerne 
det fulde overblik over aktiviteter og events.8       
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SERVICEREJSEN: FRA PAIN POINTS TIL TOUCHPOINTS

Teknologi er et middel til at opnå bedre 
service og imødekomme konkrete behov 
– hvis det bruges rigtigt. Teorien bag og 
erfaringerne med servicedesign er en del 
af den generelle biblioteksudvikling, fordi 
det også er et resursebesparende værktøj. 
I vores projekt, hvor tanken var at skabe 
synergi mellem et fysisk formidlingsuni-
vers og en digital platform, var servicedes-
ign et meget oplagt værktøj.

Servicedesign som værktøj
Servicedesign tager udgangspunkt i med-
brugernes adfærd – via digitale løsninger 
designes de konkrete services.  Vi har be-
nyttet os af teorien bag og erfaringerne 
med servicedesign i vores tilgang til biblio-
teksudviklingen – især i forhold til at skabe 
en stærkere kobling til thy360.dk.

Bibliotekets nye touchpoint 
Som en del af projektet fik vi bygget en 
computerstation. Det blev et customiseret 
kontaktpunkt, der bestod af en iMac og en 
mobil bordløsning.

Tiltaget skulle understøtte ideen om bib-
lioteket som kulturguide. Her kunne man 
få overblik, indsigt og smagsprøver. Som 
en del af det fysiske rum og de analoge ud-
stillinger viser computerstationen vej ind i 
det digitale univers.

Biblioteket skulle blive et fyrtårn i den 
eklektiske informationsjungle. Og kun en 
interaktiv platform med en fornuftig bru-
gerflade kan give et fyldestgørende og op-
dateret overblik.

Én ting er at etablere et nyt kontaktpunkt, 
noget andet er at få folk til at benytte sig 
af det. Med computerstationen har vi givet 
bibliotekets medbrugere noget, de ikke 
vidste, de gerne ville have.

Ret beset er det stadig en teori, at folk 

gerne vil have netop denne tjeneste. Det 
kræver desuden en kritisk masse af aktive 
medbrugere, før tjenesten overhovedet 
giver mening – man løber uvægerligt ind 
i en hønen eller ægget-problematik. Men 
som statistikken på side 29 viser, går det 
den rigtige vej.

Vejen væk fra det analoge
Potentialet for succes ser altså absolut ud 
til at være til stede, især hvis det i højere 
grad lykkes at gøre bibliotekspersonalet 
som helhed til stærke ambassadører for 
portalen. Også her er udfordringen, at de 
skal kunne se fremtidsperspektiverne.

På kort sigt kan det synes mere menings-
fuldt at benytte sig af traditionelle informa-
tionskanaler, fx aviserne, de er nemme at 
gå til, og ad denne vej nås flest medbrugere 
– lidt endnu. Men det er en dyr løsning.

Klassisk, analog annoncering er en tung 
post på budgetterne, og udbyttet er stødt 
faldende. Så hvordan vækker vi interessen 
hos personalet? Hvordan giver vi dem den 
tekniske knowhow, så de kan lære fra sig 
og blive kompetente pædagogiske inspira-
torer i biblioteksrummet? Her er vi endnu 
ikke i mål.  

Biblioteket skulle blive et fyrtårn i den 
eklektiske informationsjungle. 
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Aktiviteter
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UDVIKLING VERSUS DRIFT

Thy Bordet
Thy til Ord
By Night Hurup
Bang & Betty
Heavy Agger
Lady Walk
Pinse i Nationalpark Thy
Land-shape Festival
Dyrskuet Thy-Mors
Thy Rock
Art-i-Bus
Ocean Rescue Camp
Høfde 90 Skulpturfestival
Kammermusikfestivalen (Thy Master Class)
Alive Festival
Kulturmødet Mors
Nationalpark Thy Marathon
Cold Hawaii PWA World Cup
VM i Pløjning
KulturEkspressen
Flygtningefokus i KulturRummet

I projektet har vi arbejdet med samskabel-
se og etableret samarbejde med en lang 
række aktører. Noget har været simpelt, 
spontant og ad-hoc, andet har været kom-
plekst, omfattende – og er forløbet over 
flere måneder.

Det er et fortolkningsspørgsmål, når de 
konkrete projektaktiviteter skal listes. Der 
er nemlig et tydeligt cross over mellem 
aktiviteterne i nærværende projekt og de 
aktiviteter, der formelt er blevet afviklet 
i regi af andre samtidige projekter – hel-
digvis. Personalet har ligeledes arbejdet 
på tværs af projekterne, ligesom aktivite-
terne har flettet sig ind i den traditionelle 
eventavikling.

Ingen skarpe skel
De aktiviteter, der pt. er en del af udvik-
lingsarbejdet, vil med tiden flyde sammen 
med den regulære drift. I projektperioden 
er dette allerede sket i nogen grad, fordi 
biblioteket er vant til at håndtere arran-
gementer. Dette bidrager til at udviske det 
skarpe skel mellem projekt og drift. Det er 
ingen ulempe, da udviklingsaktiviteterne  
netop gerne skal blive fuldt integreret med 
den regulære drift og dermed opfattes 
som en del af dagligdagen.

En samlet redegørelse over aktiviteterne 
bliver for omfattende, men her følger en 
oversigt over vores væsenligste partner-
skaber – på de næste sider går vi lidt dy-
bere ned i samarbejdet med tre udvalgte 
aktører.
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Thy Rock finder det vigtigt at understøt-
te initiativer, der kan være med til dan-
nelsen af unge som gamle i Danmark. 
En væsentlig del af dannelsen sker gen-
nem litteraturen i alle dens afskygninger. 
Formidling af vores fælles kulturskat, er 
også en af de ting, der er vigtig for dan-
nelsen.

Thy Rock er med til at formidle musik-
kens mange facetter og strømninger til 
et publikum, der via deres deltagelse får 
bekræftet dele af deres gamle dannelse, 
samtidig med at de henter nye impulser 
fra oftest nye musiknavne og -strømnin-
ger, der kan udfordre et menneskes dan-
nelse.

Det er i det lys, man skal se vores samar-
bejde med Biblioteket i Thy og projektet 
Mit Bibliotek – Min Scene.
 
Vi har været utroligt glade for samarbej-
det med biblioteket og dets kompetente 
medarbejdere, og vi vil med stor glæde 
også fremover gerne samarbejde om-
kring projekter, der passer ind i den kul-
turelle DNA, Thy Rock udvikler fra år til år.
 
Hans Peter Jarl Madsen, daglig leder, Thy Rock

”



#1: THY ROCK

Hver sommer afholdes der Thy Rock, en 
todages-festival i juni med ca. 10.000 gæ-
ster begge dage. Det er Thys største kul-
turbegivenhed med hovedsageligt danske 
poprock bands.

I foråret 2015 blev det i arbejdsgruppen 
besluttet, at vi ville forsøge at etablere et 
samarbejde med eventen, da det virkede 
som en oplagt mulighed for at få trukket 
noget nyt ind i biblioteksrummet – og få 
trukket noget bibliotek ud i lokalsamfun-
det.

Det skulle vise sig at være en rigtig god idé, 
hvor vi vovede os ud på ukendt terræn. Og 
oplevede en stribe af succeser. Lad os kig-
ge lidt nærmere på nogle af dem.

Nye legekammerater
Det er meget menneskeligt, at man under-
tiden kommer i tvivl om sine kompetencer. 
Måske har man slet ikke noget at tilbyde? 
Det er en tvivl, der også kan opstå på orga-
nisationsniveau – især hvis den vare, man 
tilbyder, er diffus og fritaget for markeds-
logikken. Heldigvis er usikkerheden ofte 
uberettiget, og Thy Rock kunne da også 
straks se potentialet i samarbejdet.

Det er i projektet en generel erfaring, at 
langt de fleste aktører betragter det som 
en win-win-situation at slå pjalterne sam-
men med biblioteket.

Biblioteket som musikscene  
En del af samarbejdet gik ud på at skabe 
noget festivalopvarmningsstemning via 
pop up-koncerter i biblioteksrummet. Her 
teamede vi op med musikskolen, da flere 
af deres elever skulle optræde på selve fe-
stivalen.

Desuden bliver den nye musikskole koblet 
fysisk sammen med biblioteket, hvorfor vi 
så en passende mulighed for at kickstarte 
fremtidens tættere samarbejde.

Koncerterne gav et friskt pust til bibliote-
ket. Den praktiske afvikling blev varetaget 
i fællesskab mellem bibliotek og musik-
skole, og musikerne var generelt glade for 
at få lov til at optræde – det blev en form 
for produktionsøvere, hvor der var frihed 
til at teste de sidste detaljer foran et tak-
nemmeligt publikum.

Tilhørerne bestod nemlig primært af fa-
milie og venner, der naturligvis kommer 
pga. relationen til de optrædende. Det gør 
den slags events taknemmelige at arbejde 
med – her kræver det ofte en større PR- og 
kommunikationsindsats, når man invite-
rer mere professionelle kunstnere og op-
lægsholdere ind på biblioteket.

Heldigvis er usikkerheden 
ofte uberettiget, og Thy Rock 
kunne da også straks se 
potentialet i samarbejdet.
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På festivalpladsen
Samarbejdets vigtigste element var natur-
ligvis engagementet på selve festivalen. 
Vi brainstormede løbende og endte med 
et setup, hvor en litteraturquiz og vores 
nybyggede computerstation var omdrej-
ningspunktet, vi sørgede desuden for 
både boggaver og andre goodies.

Vores telt, der var placeret mellem indgan-
gen og den store musikplads, blev hurtigt 
et populært forum for en bred skare af in-
teresserede, især quizzen var et hit.

”Køretilladelsen ligger korrekt placeret bag 
forruden, og vi får et anerkendende nik fra 
festivalvagten med den pangfarvede vest. 
Kristian drejer varevognen mod venstre og 
vi passerer backstage-området…” 

Sådan starter den reportage om festi-
valoplevelsen, vi efterfølgende fik publice-
ret via Bibliotekarforbundet. ”Med biblio-
teket på festival” kan læses på www.bf.dk.

Men det stopper ikke her
Skæbnen ville, at en journalist fra Weeken-
davisen bl.a. brugte ovenstående reporta-
ge som udgangspunkt for en kritisk artikel 
om folkebibliotekernes udviklingsarbejde 
(se side 22). Det kan kun betragtes som en 
lille sukkulent appelsin i vores projekttur-
ban! – hvis vi med dette lille samarbejde 
har været med til at aktualisere den natio-
nale debat, bør vi klappe os selv og hinan-
den ihærdigt på skuldrene.

Det er en smagssag, om biblioteket har no-
get at skaffe på fx en festival. Men det er 
jo netop det, projektet har skullet under-
søge. Og så har vi i øvrigt pænt mange ar-
gumenter, der taler for slige samarbejder. 
Så vi er nok også at finde på pløjemarken 
i 2016. 

Det kan kun betragtes som en lille 
sukkulent appelsin i vores projektturban!

#1: THY ROCK
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#2: KULTURMØDET MORS

Kulturmødet er kunst- og kulturområdets 
lille folkemøde. Her debatterer en række 
fremtrædende personligheder inden for 
dansk kunst- og kulturliv, erhvervsområ-
det og politik på store og mindre scener i 
og omkring Musikværket i Nykøbing Mors. 
I de 48 timer Kulturmødet varer, afvikles 
sideløbende en mindre professionel kura-
teret kulturfestival. 

Under tidspres i Æblehaven
Vi besluttede at tage af sted til Kulturmø-
det med meget kort varsel for at deltage i 
Morsø Biblioteks setup i det udendørs om-
råde ”Æblehaven” ved siden af hovedsce-
nen i Musikværket.

Der var således intet i vejen med den fy-
siske placering for vores programpunkt: 
højt til den skyfri himmel, hyggelig sofa-
stemning i den hjemlige æblehave og en 
scene, der vendte lige mod passagen til 
Musikværkets hovedindgang.

Et perfekt sted at formidle et projekt, der 
på så mange måder stemte overens med 
ideerne bag et arrangement som Kultur-
mødet: borgerdeltagelse, kultur for alle, 
demokratiske processer, arrangementer 
og initiativer i lokalområdet. You name it!Bliver KulturRummet inviteret 

til Æblehaven igen, vil vi 
medbringe aktiviteter til at 
inddrage publikum eller i 
højere grad underholde som 
trækplaster. 
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Erfaringen fra Kulturmødet blev dog en 
sviende læring om tidsfaktoren: Der skal 
være afsat tid ikke kun til planlægning, 
men også til udpakning og test af udstyr 
– låsen på vores computerstation var fx 
blevet ændret, og vi nåede derfor aldrig at 
få den stillet op. Vi havde simpelthen ikke 
nok tid i Æblehaven, inden vores ene sce-
dulerede time var gået. Det blev  en yderst 
rudimentær formidlingsindsats!

No pain, no gain
Vi oplevede Kulturmødet som den optima-
le scene for formidling af vision og indhold, 
men samtidig måtte den fremmødte del 
af arbejdsgruppen erkende, at selve tids-
rammen var urealistisk (det gjaldt både 
planlægningstid, opstillingstid og formid-
lingstid). 

Bliver KulturRummet inviteret til Æbleha-
ven igen, vil vi medbringe aktiviteter til at 
inddrage publikum eller i højere grad un-
derholde som trækplaster. For eksempel 
ved at sætte stikket i vores musikskolelæ-
rere og lade dem give en koncert.  

#2: KULTURMØDET MORS  
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#3: FLYGTNINGEFOKUS I KULTURRUMMET

I september 2015 planlagde vi at arbejde 
med et flygtningefokus henover efterårets 
måneder i forbindelse med den tilspidsen-
de flygtningesituation i Europa og Dansk 
Flygtningehjælps Landsindsamling i no-
vember.

Udgangspunktet voksede dog hurtigt til et 
omsiggribende tema – det blev et klude-
tæppe af lokale og globale begivenheder, 
og vores lille idé endte med et forløb over 
flere måneder.

En nuancering af debatten
Som pendant til al den negative opmærk-
somhed og politiske debat udfoldede vi i 
projektet en række små events, der alle-
sammen skulle bidrage til det nuancerede, 
veloplyste, medmenneskelige og tolerante 
perspektiv. 

Aktiviteterne bestod blandt andet i sam-
arbejder med Dansk Flygtningehjælp, 
Hanstholm Asylcenter, HAV (Hanstholm 
Asylcenters Venner), kunstner Henrik We-
stergaard, BMMK (Børns Møde med Kun-
sten), Hanstholm Skole, Thy Billedskole, 
Tingstrup Skole, fotograf Andreas Hou-
mann, CPH:DOX samt Unicef/de danske 
børnebiblioteker.

MultiKulti, kaffemik og musik
Allerede fra den første brainstorm om 
flygtningefokusset var vi forhippede på at 
lave et socialt arrangement for både flygt-
ninge og almindelige danskere i Thy.

Vi tog derfor kontakt til Hanstholm Asyl-
center (dette var i september og dermed 
før, Thisted blev sted for Danmarks første 
teltlejr for asylansøgere) og måtte jublen-
de erkende, at vi havde fundet en samar-
bejdspartner, der havde masser af erfa-
ringer med at iværksætte interimistiske, 
multikulturelle møder, der per se arbejde-
de løsningsorienteret, og der – ligesom os 
– lagde vægt på en effektiv arbejdsforde-
ling for at kunne mobilisere resurser nok 
til, at samskabelsen skulle lykkes.
 

MultiKulti blev en sand fest, der strakte 
sig ud over hele KulturRummet: Oplæg i 
Bibliotekets Søndergaardsal, fakkeloptog 
gennem Christiansgave og kaffemik i Plan-
tagehuset store sal, hvor asylansøgere 
havde bagt de fineste kager, som selv Rosa 
fra Rouladegade ville misunde.

Under kaffen blev alle de mange fremmød-
te underholdt af et musikskoleband og to 
sammenspilsgrupper fra de respektive 
asylcentre (nu var vi pludselig i november, 
og flere af beboerne fra teltlejren deltog i 
arrangementet).
 
Når mennesker mødes
Det giver en helt særlig fornemmelse i ma-
ven, når en masse mennesker mødes på 

Som pendant til al den 
negative opmærksomhed 
og politiske debat udfoldede 
vi i projektet en række små 
events.
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tværs af nærmest alle tænkelige synlige 
eller usynlige forskelle og hygger sig. 

De mange asylansøgeres deltagelse og 
hjælp i afviklingen af aftenens forløb var 
overvældende for en underbemandet ar-
bejdsgruppe. Og efter den sidste stol var 
sat på plads, stod vi tilbage med ønsket 
om, at alle havde været med – alle vores 
kollegaer, alle asylansøgere i området, alle 
borgere i Thy.

For der sker det helt særlige, når menne-
sker mødes, at de holder op med at være 
grupper og i stedet bliver mennesker med 
et ansigt, en historie, et talent, et liv.

Samskabelse par excellence
Et andet eksempel på en konkret sam-
skabelse fra projektets flygtningefokus er 
vandreudstillingen af fotografier af asyl-
ansøgere fra Vesthimmerlands Asylcenter.

Portrætterne er taget af fotograf Andreas 
Houmann, som stod for alt det kunstfag-
lige og praktiske omkring udvælgelse af 
fotografier, valg af print og materiale samt 
transport. Biblioteket fik til gengæld, mod 
betaling af print, lov til at låne billederne 
på ubestemt tid.

I samarbejdet med Andreas kom der altså 
et reelt produkt (trykte billeder på vandre-
udstilling) ud af samskabelsesmetoden. 

Det har krævet lidt koordinering, til gen-
gæld er portrætterne kommet ud på en 
længere rejse og har været ophængt i 
mange forskellige institutioner og miljøer. 

På en subtil måde har vi sat ansigter på en 
problemstilling, der jo netop handler om 
konkrete mennesker, selvom tal, semantik 
og etymologiske sonderinger over forskel-
len mellem flygtninge og migranter ofte 
kommer til at skygge for det ret virkelig-
hedsnære faktum.

I skrivende stund hænger portrætterne i 
caféen i Plantagehuset, der er vores med-
borgerhus i Thisted.

De mange asylansøgeres 
deltagelse og hjælp i afviklingen af 
aftenens forløb var overvældende 
for en underbemandet 
arbejdsgruppe.

#3: FLYGTNINGEFOKUS I KULTURRUMMET
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Der opstår mange niveauer af læring i et 
projekt som Mit Bibliotek – Min Scene, og 
vi har et par gange undervejs stemplet os 
selv ud af dagligdagstrummerummet for 
at reflektere over egne erfaringer og dele 
den nyerhvervede viden med andre. 

Som arbejdsgruppe er disse obligatoriske 
tænkepauser et velegnet rum til at samle 
op på processen og samtidig få mulighed 
for at præsentere aktiviteter, udfordringer 
og ideer for de kollegaer, der i dagligdagen 
ikke sidder med rundt om det konkrete 
projekts arbejdsbord.

At få nye input udefra har også været en 
del af formålet med at invitere udefrakom-
mende ind i projektets motorrum, og det 
har givet gevinst på overskudskontoen at 
høre om og forstå, at andre står med man-
ge af de samme udfordringer, som vi har 
haft på Biblioteket i Thy.

Hinsides lokalsprøjten
Mit Bibliotek – Min Scene haft fin lokalpres-
sedækning af mange af projektets initiati-
ver og aktiviteter. Et skridt længere ud i det 
nationale medielandskab kom vi dog med 
kunstworkshoppen ”ORD – det nye fæl-
les”, hvor asylbørn og danske skolebørn 

fra Hanstholm Skole lavede et kunstværk 
guidet af kunstner Henrik Westergaard. 
Fagbladet Folkeskolen opsnappede en 
pressemeddelelse fra KulturRummet og 
lavede en mini-reportage om forløbet. Det 
er sjældent, vi kommer ud over kanten af 
regionen med vores historier, og dæknin-
gen var derfor en kærkommen succes for 
projektets formidlingsmål.

Vidensdeling på mange niveauer 
Projektekstratet har givet anledning til to 
artikler forfattet fra kernen af projektet, 
udgivet i Bibliotekforbundets fagblad Per-
spektiv. Det første skriv, der var forfattet 
som en reportage, greb fat om de konkrete 
formidlingsaktiviteters mange former og 
faglige frekvenser. De konkrete oplevelser 
fra indlægget blev lidt tilfældigt, men gan-
ske belejligt, en del af den nationale bibli-
oteksdebat, se næste side.

Den anden artikel kaster et blik på bib-
lioteksudviklingen fra et idehistorisk 
perspektiv og forsøger at trække nogle – 
konkrete og abstrakte – linjer mellem det 
antikke Alexandria, Københavns semigen-
trificerede enemærker og en pløjemark i 
Thy.

Artiklen er netop blevet færdig og vil blive 
bragt i nærmeste fremtid. “Insidecauseri-
er fra et udkantsbibliotek” er projektets 
akademiske blikke på en institutionstrans-
formation, hvori biblioteket skal åbne sig 
op mod den virtuelle projektøkonomiske 
fremtid uden at bortkaste sin historiske 
funktion, som sted for litterær formidling 
og social ligeværd.

SMÅMEDITATIONER OG NATIONALDEBAT 
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Af PERNILLE STENSGAARD

H vis et ungt menneske træder 
ind ad døren og ved synet 
af den kunstige pejseild 
og lænestolene overrasket 
udbryder: »Det er jo slet 
ikke et bibliotek, det her!«, 

så kan biblioteket ikke blive lykkeligere. Så 
har det lagt tydelig afstand til den oprindelige 
funktion som bogsamling.

I kampen for overlevelse er bibliotekerne ved at 
forvandle sig til fritidshjem for børn og voksne, 
også benævnt »oplevelses- og begivenhedsrum«, 
hvor folk kan møde hinanden og falde i snak. 
Mødet med andre er ved at blive vigtigere end 
mødet med bogen. Derfor bruger bibliotekerne 
årsværk efter årsværk på at undersøge folks 
adfærd i lokalerne og give dem et skatteyderbetalt 
»kærligt skub« i retning af hinanden. 

Det nyeste greb er »Makerspace« – et møde-
sted for nørder, gør-det-selv-folk og iværksættere 
– hvor folk kan fremstille egne designs, hvad 
enten det er en 3D-model, en illustration 
eller »deres egen unikke T-shirt«. 

Hvad laver en vinylskærer på Aars 
Bibliotek i Vesthimmerland? Hvad laver 
et helt nyindrettet rum med »plads til rod« 
på Aars Bibliotek? Hvorfor står biblioteka-
rerne og uddeler goodiebags med myslibar, 
æble og vandflaske foran gymnasiet?

Det korte svar er: fordi de ikke vil dø. 
Hverken i Aars eller andre steder. De vil 
ikke ende samme sørgelige sted som 
træskomagere og ledvogtere, typografer 
og fotohandlere, glemte og overflødig-
gjorte. 

Når udlånet af bøger falder taktfast 
med to-tre procent om året, og folk 
sidder hjemme og finder alt, hvad de 
har brug for, på deres egen computer 
eller selv låser sig ind på biblioteket om 
aftenen, må biblioteker og bibliotekarer 
legitimere sig på en radikalt anden måde 
og uden om bøgerne. 

Hvor Statsbiblioteket i Aarhus fra 1902 
er udsmykket med ugler på gesimsen, og 
facaden på Det Kongelige Bibliotek bærer 
symboler for videnskaberne, arbejder bib-
liotekerne nu på at få hånden og kroppen, 
højlydt samtale og debat ind i de før så tyste 
bogskrin. 

Mange af de projekter, bibliotekarerne 
begejstret deler med hinanden på deres forbunds 
hjemmeside, har intet med bogen at gøre. 

Quiz med de fulde
Denne sommer pakkede Thisted Bibliotek 
servicebilen med »alskens habengut – quizspil, 
kondomer og lekture« og kørte til Thy Rock. 

»Pludselig er klokken 16, festivalen er i gang, 
og de glade gæster strømmer lystigt forbi. Vores 
telt er placeret til højre for indgangen, hvilket 
umiddelbart giver os fin eksponering, i hvert 
fald i nogle sekunder,« skriver Martin Arthur 
Andersen, kommunikationsmedarbejder i 
Thisted Kommune, på Bibliotekarforbundets 
hjemmeside »Del din viden«. 

»Standen ved siden af os har dog større tiltræk-
ningskraft på de mange unge, der her kan få et af 
de populære armbånd, der beviser, at man er over 
18 år – hvilket som bekendt letter logistikken, 
når lækkertørsten skal slukkes.«

De udsendte vil »aktivere gæsterne« og med-
bringer Smart Parat Svar – en quiz, de plejer at 
lave med de lokale 6. klasser. Fredag eftermiddag 
har biblioteket fem medarbejdere på vagt. 

»Vi fanger simpelthen festivalgæsterne, før de 
når ind på selve pladsen. Stor succes. Fire unge 
gutter er klar til at dyste mod hinanden, og snart 
er der kø for at komme til. Ret hurtigt må vi 
nedjustere mængden af spørgsmål for at sikre 
flowet i vores aktivitet. Der bliver quizzet igen-
nem, og tidligt på aftenen løber vi tør for vores 
regulære præmier.«

Tålmodigheden bliver nogle gange sat på eks-
tra prøve, når fulde og snøvlede festivaldeltagere 
tumler ind i teltet for at quizze.

»Det er ikke en del af vores daglige drift at tage 
på festival – endnu. Men med vores projekt ’Mit 
bibliotek – min scene’ håber vi netop at nedbryde 
nogle af de forventninger, der er til biblioteksar-
bejdet.«

Her må man tro, at »forventninger« skal forstås 
negativt, fordi de skal nedbrydes. 

»Vi eksperimenterer med formidling i og 
uden for biblioteksrummet. Og selvfølgelig er vi 
relevante på en rockfestival, hvis bare vi forstår at 
moderere vores arbejde uden at udvande det.« 

De vil selv fortælle
På den københavnske vestegn arbejder to biblio-
teker med rebranding (og som de andre bibliote-
ker forbløffende ofte på engelsk). 

Rebranding er en marketingsstrategi, hvor et 
nyt navn, symbol eller design skal udvikle en ny 
identitet for et gammelt mærke. 

Og det gamle mærke her? 
Det er bogsamlingen. Bogen er svær og lugter 

langt væk af støv og højtidelighed. Man sidder 
med den alene, det er ikke direkte festligt, ikke 
»aktivt«, ikke »dynamisk«, ikke »innovativt«, men 
en gammel opfindelse, der kræver koncentration 
og stilhed. 

Biblioteker over hele landet holder spaghetti-
arrangementer for hele familien med underhold-
ning og spisning, kendt fra folkekirken, der som 
led i sin rebranding også føler sig nødsaget til 
at facilitere indgangen til de hellige haller med 
andet og mere end ordet. 

Vestegnen har fundet på noget, de kalder »den 
levende historie«. I stedet for læsning og udlån af 
andres bøger, vil bibliotekarer selv ud og fortælle 
– i fængsler, på vandringer i nabolaget og på 
lokale arbejdspladser. 

Igennem halvandet år har fem ansatte lært 
at fortælle historier af en professionel fortæller, 
Anette Skov Friis, der selv er uddannet biblio-
tekar: »Det handler om at give kommunens 
borgere smukke oplevelser med den mundtlige 
fortælling,« siger hun. 

I dag fortæller bibliotekarerne kvarterlange 
historier for voksne, de aldrig har set før, for 
eksempel en flok medarbejdere fra Driftsbyen i 
Høje-Taastrup kommune. 

»Jeg håber, at det her skaber et mere spæn-
dende bibliotek i fremtiden,« siger en fortæller/
bibliotekar. En anden synes, der kommer flere 
borgere nu. »Det er, som om de er mere trygge 
ved biblioteket nu.«

Datingcentral
Ingen taler om at skære ned på antallet af biblio-
tekarer, i takt med at de overflødiggøres. I stedet 
indleder de jagt på de 22 procent af befolknin-
gen, der ifølge Kulturvaneundersøgelsen fra 2012 
aldrig bruger biblioteket, plus de 23 procent, der 
kommer sjældnere end en gang om året. 

Derfor banker bibliotekarer på døren for 
uanmeldte hjemmebesøg i udsatte boligområder, 
derfor skal de »ud over skranken« og »ud af 
biblioteket« og møde folk, »der hvor de er«. Om 
de så skal quizze med fulderikker på Thy Rock 
eller dele goodiebags ud foran erhvervsskolerne. 
Bibliotekarer taler om »det relationelle bibliotek«, 
som om det var en datingcentral, hvor 
bibliotekets rolle er at påvirke folks adfærd og 
få dem til at mødes. De skal bare nudges lidt, 
det vil sige have et puf. Ifølge Hvidovre 
Bibliotekerne kan det gøres ved at »kompetence-

udvikle personalets relationskompetencer«. 
De taler om det »transformative bibliotek«, som 
identificerer målgrupper i rummet og forvandler 
det. 

»Hvis for eksempel input til systemet indikerer, 
at det er familier med børn, der er dominerende 
i biblioteket lige nu, forandrer formidlingen på 
storskærmene sig, så indholdet for netop denne 
gruppe bliver top-relevant, måske starter der 
også musik op i børnebiblioteket, og højtalerne 
annoncerer et børnearrangement på tirsdag,« 
skriver projektleder Henrik Secher Nielsen, for 
»kun fantasien sætter grænser«.

De taler om »rum og relationer« og om at 
»undersøge og udvikle scenarier for det multi-
funktionelle ankomstrum i fremtidens kultur-
huse«. De gør det sammen med Laboratoriet for 
social inklusion på Designskolen i Kolding, og 
det hele ender med en rapport med anvisninger 
på optimal indretning og et diskussionsspil – et 
brætspil – som kan anvendes som »dialogredskab 
i indretningsprocessen«.

Forskningslektor Flemming Svith og biblio-
tekar Ketty Jensen fra Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole efterlyser simpelthen et nyt 
samfundsproblem at løse: 

Frem til midten af 1990erne stod bibliotekaren 
i porten og slap borgerne ind til informationer, 
hvad enten det drejede sig om en paragraf i loven 
eller en roman af Henrik Pontoppidan. Bag por-
ten herskede kaos i bøger og oplysninger opstillet 
og gemt efter uforståelige regler og utilnærmelige 
kataloger. Her huserede eksperten. Det krævede 
indsigt i søgeord, databaser og klassifikationssy-
stemer at finde rundt.

Og nu? 
Nu leveres informationer af koncerner som 

Google, og folk overtager selv bibliotekarprofes-
sionens arbejde. De finder selv rundt i verdens 
største bibliotek med lettilgængelige søgema-
skiner, og de efterspørger og får hjælp af andre 
brugere i digitale, sociale netværk. 

De nye generationer overtager funktionen med 
at prioritere i informationsmængden gennem 
delinger, »likes« og kommentarer på de sociale 
medier.

»Bibliotekarerne løste det alvorlige problem 
for samfundet, at informationsmængden vok-
sede, samtidig med at den var utilgængelig for 
langt den største del af befolkningen,« skriver 
Flemming Svith og Ketty Jensen.

»Meget tyder på, at bibliotekarerne skal lede 
efter et nyt samfundsmæssigt problem på et mere 
intellektuelt krævende niveau end at systemati-
sere og fremskaffe.« 

Have det sjovt sammen
Bibliotekarer taler om »gamification« – at bruge 
elementer fra computerspil til at puste liv i fore-
tagendet.

Aarhus Kommunes Biblioteker afprøvede me-
toden på arrangementet International Breakfast, 
hvor udenlandske familier spiser morgenmad 
sammen med andre tilflyttere. Meningen er, at 
familierne – ved bibliotekets indgriben – får et 
bedre netværk i byen.

Forskydningen fra at stille materialer til rådig-
hed hen imod at »skabe netværk« er fuldt erkendt 
alle steder. I Aarhus blev gamification anvendt til 
at »motivere deltagerne til at dele viden, snakke 
og have det sjovt sammen«.

Bibliotekarer taler om behovet for at inddrage 
»vores borgere«, og det lærer de af Roskilde 
Centralbibliotek via et forløb på fire moduler, der 
giver deltagerne »en række hands-on-redskaber 
til at sætte fokus på det samskabende og bruge 
det litterære makerspace aktivt i deres lokale 
kontekst«.

Et enkelt eksempel: 
En gruppe arbejdede med makerspacet 

»SnORDetrækket«, hvor biblioteksbrugerne 
skulle færdiggøre sætningerne: »Jeg tror...« og 
»Og derfor...«, skrevet på to stykker pap. Herefter 
blev udsagnene hængt op på en tørresnor, hvor 
forfatteren Jesper Sternberg satte dem sammen på 
nye måder og således dannede helt nye sætninger. 

»Da makerspacet blev afprøvet på Roskilde 
Bibliotek, kunne forbipasserende biblioteksbru-
gere tage en helt ny sætning med hjem, hvis de 
havde lyst.« 

I erkendelse af, at mange mennesker ikke 
længere kommer på biblioteket for at låne bøger, 

kaldes de ikke »lånere« længere, ordet er forsvun-
det ud af bibliotekernes eget sprog. De taler, som 
om folk ikke selv kan finde ud af at mødes – på 
arbejdet, over hækken, til sport, med børnene, 
med vennerne, med familien. Som om de er 
ensomme og kontakthungrende.  Bibliotekerne i 
Køge kalder det at give dem »et kærligt skub«.   

Dér bestilte man et møbelsnedkerbord til 
24.000 kroner og brugte bagefter et halvt års-
værk på at dokumentere, hvordan folk opførte sig 
ved bordet. 

»Vi har erfaret, at biblioteksrummet har en 
betydning for, hvordan brugerne når frem til 
deres mål, og hvordan de impulsivt lader besøget 
udvide sig i tid og aktivitet. Nu ved vi, at vi kan 
skabe møder mellem vores brugere, vi ved, at 
brugerne har en interesse i at mødes, og vi har 
lært metoder til at afkode og dermed understøtte 
brugernes behov for at mødes,« skriver Mikkel 
Fabritius Sørensen, innovationskoordinator ved 
KøgeBibliotekerne.

Ved at sidde ved samme bord bringes de ellers 
forskellige målgrupper sammen, og nye fællesska-

ber opstår. Innovationskoordinatoren giver 
eksempler på heldige følger af bordet:

»Vi oplevede en del børn blive tiltruk-
ket af indholdet på bordet, som trak deres 

voksne med, hvorefter de voksne begyndte 
at tale sammen. En ting står klart. Der er 
forskel på folks oplevelse og deres adfærd. 
Flere af disse forældre blev først opmærk-
som på, at de havde talt med andre, da vi 
fortalte dem det.«

Med fællesbordet opnåede biblioteket 
med egne ord flere ting på en gang: 

En »scene«, som tydeligt bryder med 
rummet i design og placering. En anled-
ning til at studere møder. En anledning 

til at teste »en flerhed af sammenhænge 
mellem rum og brugernes adfærd«.
Der er langt fra disse adfærdsstudier af 

lånerne til ærefrygten for bogen og de livs-
vigtige folkebiblioteker, som fungerede som 

»Planteskoler for Moral og Intelligens« (H.O. 
Lange, 1914) og gav »den jævne Mand Brugsret 

til selv den kostbareste Bog« (Julius Bomholt, 
1932). 

Ifølge lektor Nan Dahlkild var bogen et 
privilegium for de velhavende, men blev i 
Bomholts og arbejderbevægelsens øjne »socia-
liseret« gennem bibliotekerne. Det var gratis og 
for alle. Man kunne læse sig opad i samfundet 
og ud af sin egen klasse. Man kunne læse sig 
ind i demokratiet og måske endda ud af krige, 
håbede bibliotekets stærkeste agitatorer. Hvad er 
meningen i dag? Hvorfor vil bibliotekerne være 

fritidshjem?
Tine Jørgensen, formand for 

Bibliotekarforbundet: 
»Biblioteker i dag er mere end litteratur, men 

litteratur er stadig vigtig. Der kan sættes spørgs-
målstegn ved, om vi indimellem glemmer den 
kerneopgave. Når man ser de projekter, der ligger 
på DelDinViden, viser det mangfoldigheden i bib-
liotekerne, og det ser jeg overordnet som en styrke« 

– Hvad er ideen med »makerspace«?
»At man får brugerne til at skabe nogle ting på 

biblioteket, hvor de får adgang til ny teknologi, for 
eksempel en 3D-printer. Bibliotekerne opererer 
efter fri og lige adgang til viden, også viden om ny  
teknologi, der gør at man kan klare sig i samfun-
det.« 

– Hvorfor skal bibliotekerne give folk et kærligt 
skub?

»Uden for København er biblioteket jo mange 
steder det eneste kulturhus, der er tilbage. Så kom-
mer biblioteket hurtigt til at fungere som forsam-
lingshus også, og det flytter fokus fra samlingen til 
brugerne.« 

Direktør Per Hasle fra Biblioteksskolen, for 
længst omdøbt til Det Informationsvidenskabelige 
Akademi, siger, at spørgsmålet om, hvad bibliote-
kerne nu skal lave, deler folk:

»Mange griber til kulturhus og forsamlingshus-
tankegangen, og jeg kan følge den tanke et stykke 
ad vejen, men det vil afgjort være en fejl at skille 
bøger helt ud. Vi har undersøgelser nok, der viser, 
at det er kolossalt vigtigt for børn at komme i 
kontakt med bøger.«

Per Hasle kalder sit standpunkt »konservativt« 
eller »klassicistisk«, for enhver kan se, at »der er 
noget andet på radaren«.

– Man kunne også spare og skære ned, når biblio-
tekarer bliver overflødige?

»Det er i høj grad faldet kommunerne ind,« 
svarer han. »De har skåret ti procent af årsværkene 
væk de sidste fire-fem år.« 

Men Per Hasle ser et nyt og mere avanceret 
behov trænge sig på. 

»Vi taler meget om, at alle kan google og søge 
informationer, men man er ikke informations-
kompetent, fordi man kan google. Man skal vide, 
at der ligger en algoritme bag Google og tilsva-
rende systemer, og at de har nogle kommercielle 
præferencer. Man skal vide, hvad de kan gøre og 
ikke kan gøre for én.« 

Rebranding. Udlånet af trykte bøger falder, så bibliotekerne leder efter noget andet at være. De indretter hobbyrum, hvor folk kan lave »deres egen unikke T-shirt«. De deler kondomer ud 
på rockfestivaler. De giver gæsterne »et kærligt skub«, så de kan møde hinanden. De laver dialogspil om »det multifunktionelle ankomstrum i fremtidens kulturhuse«. De vil ikke dø.   

De overflødige

Højtlæsning
Hvis De er abonnent, kan De 
høre Pernille Stensgaard læse 
sin artikel på Lydavisen.dk

ILLUSTRATION: GITTE SKOV

LAYOUT: ANDREAS PERETTI KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT

Samfund4  # 36  4. september 2015 WeekendavisenWeekendavisens Pernille 
Steensgaard gik i sommeren 2015 på 
agurketidsstrandhugst i bibliotekernes 
online-annaler. Det blev til en noget 
polemisk artikel med titlen ”De 
overflødige”, hvor folkebibliotekernes 
personale bliver fremstillet som værende, 
ja, overflødige – og identitetskriseramte.

Vores tilstedeværelse på Thy Rock 
blev i artiklen brugt til at underbygge 
ovenstående påstand. Men hele 
projektet har jo netop været en tour de 
force i alternativ formidling, så hvis man i 
dette regi ikke turde eksperimentere med 
arbejdsformerne, ville vi faktisk have 
et regulært problem. Men biblioteket 
er OGSÅ et nysgerrigt laboratorium, 
det skulle meget gerne fremgå af 
nærværende katalog. 

”Ingen taler om at skære ned på antallet 
af bibliotekarer,” beretter Steensgaard 
bl.a., hvilket her kan få lov til at stå som 
den afsluttende bemærkning, der tillige 
kan fungere som et koncist vidnesbyrd 
om rudimentær journalistresearch.

(ANTI)OVERFLØDIGHED
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Mit Bibliotek – Min Scene
nye veje til vidensdeling

Afslutningsseminar torsdag d. 21. januar 2016

• 14.00-14.15: Velkomst

• 14.15-15.00: Folkebibliotekets tilstand og 
andre tanker om tidens udfordringer og 
muligheder v. Elsebeth Tank, tidligere leder af 
Stadsbiblioteket i Malmö og udviklingspartner 
for kulturinstitutioner og biblioteker i Danmark 
og Norden

• 15.00-15.30: Mit Bibliotek - Min Scene: nye veje 
til vidensdeling v. KulturRummets leder Vibeke 
Lose Knudsen m.fl. 

• 15.30-15.45: Kaffe & pause

• 15.45-16.30: Fra klassisk bibliotek til 
medborgercentrer: Folkebiblioteket i et 
paradigmeskifte - oplægget vil fokusere 
på konkrete erfaringer med proces og 
udviklingstiltag fra Dokk1 og lokalbiblioteker 
i Aarhus v. Susanne Gilling, chef for 
Lokalbibliotekerne i Nord, Aarhus Kommune

• 16.30-16.50: Debat

• 16.50-17.00: Afrunding

Kulturrummets sekretariat
Tingstrupvej 13, 7700 Thisted

S.U. den 18/1 til Marie Louise 
Klitgaard: mlk@thisted.dk

PROJEKTVIRKELIGHEDEN – TILSTAND OG TRANSFORMATIONER 

I efteråret 2015 afholdte Mit Bibliotek – Min Scene et 
fyraftensarrangement for medarbejdere, kollegaer 
i kommune og region, Thy360-partnerringen og 
andre interesserede. Temaet for arrangementet 
var projektvirkeligheden med oplæg af bl.a. 
bibliotekschef for Aalborg Bibliotekerne, Bodil Have. 
Aftenen skabte også plads til, at projektgruppen 
kunne fremlægge sine foreløbige erfaringer og 
afprøve den fagrelevante formidling af projektet på 
de fremmødte tilhørere. 

Bibliotekets historiske transformation var blandt 
andet emne for Bodil Haves oplæg.

Som afslutning på 
projektet inviterede 
vi i januar 2016 til 
afslutningsseminar i 
KulturRummet. Dagen 
bestod af både et internt 
og eksternt program, 
der spændte over emner 
som projektafvikling, 
folkebibliotekets tilstand 
og transformationer 
fra lokalbibliotek til 
kulturhus. På listen 
over oplægsholdere 
var fremtrædende 
personer fra den danske 
biblioteksverden – og 
selvfølgelig vores 
egen projektleder og 
arbejdsgruppe. 

Det åbne program for 
afslutningsseminariet 
bød på oplæg af både 
Elsebeth Tank og 
Susanne Gilling. 23
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EN SWEET DEAL FOR LOKALAKTØRERNE

I tilbuddet om samarbejde har kardinal-
punktet ofte været løsninger: at aktøren 
ikke selv skal opfinde måden, hvorpå de 
kan eksponere deres arrangement i biblio-
teksrummet, eller hvordan biblioteket kan 
optræde ved deres arrangement.

I de fleste tilfælde hvor arbejdsgruppen 
er kommet med en konkret ide og et klart 
formål med samarbejdet, har aktørerne 
takket pænt ja. Med begejstring.

Fra mudder til samarbejdsaftale
De samarbejder, hvor arbejdet er blevet 
mudret, har været de tilfælde, hvor der 
ikke har været en forudgående forvent-
ningsafstemning mellem aktør og biblio-
tek. Har arbejdsgruppen ikke selv været 
helt overbeviste eller enige om formålet 
med udpakningen, har det skinnet igen-
nem i samarbejdet.

Selvom det kan virke lidt påtrængende, 
at man oplister, hvem der gør hvad i en 
samarbejdsaftale med aktøren, kan et 
grundigt forarbejde hjælpe både ens egen 
motivering af samarbejdet og aktørens 
forståelse af henvendelsen.

Den tillidsvækkende platform
En anden vigtig pointe er, at de fleste ikke 
takker nej til synliggørelse af deres arran-
gement. Det kan derfor altid være en poin-
te at koble en tematisering af et arrange-
ment med en forudgående udpakning i 
biblioteksrummet og introducere eller in-
volvere aktøren i denne plan.

Bibliotekets fokus på et arrangement er 
gratis promovering, og generelt er erfarin-
gen, at aktørerne ser biblioteket som en 
demokratisk, objektiv og tillidsvækkende 
platform for eksponering af lokalsamfun-
dets aktiviteter.

Har arbejdsgruppen ikke 
selv været helt overbeviste 
eller enige om formålet med 
udpakningen, har det skinnet 
igennem i samarbejdet.
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SAMARBEJDETS DRIVFJEDER

En af de metoder, projektet skulle udfor-
ske, var samskabelse. At vi gennemførte et 
projekt baseret på samskabte formidlings-
former var en respons til et kommunalt 
forstærket ønske om brugerinddragelse.

I forsøget på at skabe noget nyt var det 
dog væsentligt at få flyttet fokus fra ker-
neopgaver og drift – det gav derfor mening 
at definere målet frem for opgaven. De 
forskellige fagligheder, der indgik i sam-
arbejdet, var midlet til at nå dette mål. Vi 
forsøgte ganske simpelt på markedsøko-
nomisk vis at lave kontrakter, eller afta-
ler, med hinanden om, hvad resultatet for 
samskabelsen skulle være.
 
Synlighed og synergieffekter
Når biblioteket tager initiativ til en ud-
pakning, er det kun fantasien, der sætter 
grænser for, hvor mange aktører der kan 
involveres. Derfor oplever nogle aktører, 
at samarbejdet aktiverer forskellige syn-
energier: at frivilligforeningen HAVs koge-
bog pludselig kan sælges i en ny ramme, 
når biblioteket laver et socialt multikul-
ti-arrangement. At sportsforretningen for-
venter at sælge flere løbesko, når de laver 
løbetests i biblioteksrummet i forbindelse 
med Nationalpark Thy Marathon osv.

De fleste lokale arrangører har oplevet 
øget promovering og eksponering, når bib-
lioteket sammen med Thy360 har temati-
seret deres arrangementet. I projektperio-
den har biblioteket desuden haft råderum 
til at lave ekstraordinære samarbejder, 
hvilket for nogle aktører har resulteret i 
konkrete produkter af samskabelse (print 
af flygtningeportrætter eksempelvis).
 
At understøtte borgernes egne kulturelle 
aktiviteter er en fremadrettet kerneydel-
se i KulturRummet. Når stikket sættes i 
borgerne, trækkes der ressourcer og ak-
tiviteter ind i institutionen, samtidig med 
at biblioteket giver foreningslivet og de 
øvrige eksterne aktører en scene til arran-
gementer.
 
Professionalisme og profilering
For biblioteket er der en nødvendig og 
fremtidsorienteret læring i at arbejde op-
søgende – at arbejde med samskabelse.
Samarbejdet med aktører inde i biblio-
teksrummet og ude i lokalsamfundet er 
med til at styrke bibliotekets profil: den 
konstante formidling af aktuelle arrange-
menter og begivenheder demonstrerer 
udadvendthed, relevans, opmærksom-
hed, oplysning og berøring med det om-

kringliggende samfund.

Udbyttet af de eksterne samarbejder har 
således også været markant: foreninger, 
det private erhvervsliv, organisationer, 
andre institutioner og skoleverden har til-
sammen udgjort en  bred samarbejdsflade, 
som er afprøvet i projektet, og som fremad-
rettet er interesserede i at samskabe.

Derudover giver samarbejderne de an-
satte en mulighed for at dyrke og aktivere 
nogle interessefællesskaber: mulighe-
den for at dykke ned i og tematisere et 
specifikt område eller videreudvikle på 
bestemte kerneydelser er et vigtigt tiltag 
i fremtidens KulturRummet for både med-
arbejdere og institutionen som sådan.

Kun gennem gentagen og grundig afprøv-
ning kvalitetssikrer biblioteket dets pro-
fessionelle ydelser.
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EN LILLE BRUGERUNDERSØGELSE

I december 2015 gennemførte vi en min-
dre spørgeskemaundersøgelse blandt 
medbrugerne på Thisted Bibliotek. For-
matet og udførelsen af undersøgelsen 
kan ikke kategoriseres som andet end en 
stikprøve på brugernes oplevelse af for-
bindelsen mellem biblioteket og Thy360. 
Outputtet af besvarelserne fortæller altså 
ikke den fulde historie, men et lille udsnit 
af realiteterne er blevet afdækket.

Blandt andet viser resultatet, at over 65 
procent af de adspurgte biblioteksbru-
gere den pågældende dag ikke har kend-
skab til webportalen thy360.dk  (ud af 70 
adspurgte svarer kun 24 personer, at de 
kender til portalen. De færreste af disse er 
over 70 år, ingen er under 18).

En anden vigtig information, der kunne 
trækkes ud af undersøgelsesresultatet, 
var den generelle manglende viden om 
koblingen mellem Biblioteket i Thy og 
thy360.dk (kun 15 ud af 70 adspurgte til-
kendegiver, at de kender til sammenhæn-
gen).

I dialog med vores brugere
Det giver mening at indlede en dialog 
(uanset størrelse) med brugerne for at få 
et realistisk billede af, hvad folk egentlig 
tænker og har forstået af missionen. At 
opstille en computerstation som reklame 
betyder for eksempel ikke nødvendigvis, 
at folk ser den.

En del af årshjulet
For ikke at ramme den faldgrube, hvor 
man handler ud fra egne ideer om bru-
gernes behov, kunne man implementere 
konkrete løsninger, hvor man arbejder 
med brugerundersøgelser. Det kunne for 
eksempel være et fast punkt i årshjulet at 
tage temperaturen på brugerne i form af 
fokusgrupper eller helt simpelt: en ris og 
ros-postkasse.

Det giver mening at indlede en 
dialog (uanset størrelse) med 
brugerne for at få et realistisk 
billede af, hvad folk egentlig 
tænker og har forstået af 
missionen.
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THY360.DK: EKSPONERING, OPTIMERING OG STATISTIK

Det er et nærmest nyklassisk problem, at 
webportaler får for lidt opmærksomhed, 
efter de er lavet ”færdige”. Et website er 
aldrig færdigt. Tværtimod har man her su-
pereksempel på risikosamfundets betatil-
stand, der også gør sig gældende for bib-
lioteket som institution – og en hel masse 
andet i menneskesfæren.

Udfordringen med thy360.dk kan deles op 
i en række subproblematikker. Vi skal her 
se lidt nærmere på, hvordan vi i projektets 
regi har arbejdet med optimering og for-
ankring af sitet. Det er ikke noget vi hver-
ken er eller kan være færdige med, det er 
en løbende opgave, hvor idealsituationen 
kun kan tilstræbes. Det er noget, der kræ-
ver masser af hjerne – og ditto knofedt.

Det generelle kendskab
Portalen har efterhånden et halvt dusin år 
på bagen, men alle årene har man kæm-

pet med at få thyboerne til at tage pro-
duktet til sig. Det skyldes primært, at sitet 
jo ligger gemt blandt myriader af andre 
sider på internettet. Oplysning, reklame 
og ambassadørarbejde er her tre af nøg-
leordene, som man nok ikke har givet nok 
prioritet efter undfangelsen – måske gør 
man det stadig ikke.

Biblioteket udgør en fysisk platform, der 
har fungeret godt som udstillingsvindue 
for portalen. Især har det været ligetil at 
integrere beachflag, roll-ups, plakater 
mm. i forhallen af Thisted Bibliotek, hvor 
vi løbende har lavet udstillinger, der lin-
kede til konkrete events i lokalsamfundet 
– alt fra Cold Hawaii PWA World Cup i Klit-
møller til Pinse i Nationalpark Thy.

I forbindelse med de pop up-koncerter, 
der blev afviklet på biblioteket i samarbej-
de med Thy Rock, var de forskellige rekla-
mematerialer med til at skabe et nyt rum 
i rummet, hvilket understøttede og moti-
verede de konkrete events.

Det er på sin vis en banal iagttagelse, men 
der er jo en grund til, at diverse virksom-
heder undertiden betaler fyrstelige beløb 
for at få et lille logo i hjørnet af en plakat. 

Det er én af måderne, hvorpå man under-
bygger et brand og sikrer koblingen til den 
brede offentlighed. Så længe formålet er 
lødigt og folkeoplysende, kan biblioteket 
udmærket bruges i dette øjemed.

Da der – heldigvis stadig – er personale 
til stede i biblioteksrummet, er der, for de 
interesserede, altid mulighed for at få en 
uddybende forklaring på webportalens 
integration i de klassiske rammer.

Computerstationen giver yderligere syn 
for sagn samt mulighed for én til én-tutori-
als og teknisk support. Bemærk her, at det 
stiller store krav til personalet, der både 
skal forstå formålet i dybden og klædes 
på med teknisk knowhow.

Siteoptimering   
Mennesker er forskellige og uforudsige-
lige. Det bemærker man især, når man 

Portalen har efterhånden et halvt 
dusin år på bagen, men alle årene har 
man kæmpet med at få thyboerne til 
at tage produktet til sig. 
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arbejder med et site, hvor indholdet er 
brugergenereret. Det stiller store krav til 
monitorering, dialog, usability tests mv. 
På biblioteket har vi ikke professionelle 
it-udviklere i medarbejdergruppen, men 
vi kan gå i dialog med brugerne og pege 
på konkrete udfordringer.

I projektperioden er thy360.dk løbende 
blevet tilpasset brugernes behov og øn-
sker, fx er der implementeret en opdeling 
mellem de faste aktiviteter og enkeltstå-
ende events, hvilket har givet sitet et mere 
dynamisk og spændende udtryk, hvor det 
mindst spektakulære med rimelighed for-
fordeles.

I nyhedsbrevet er den samme logik etab-
leret, da der naturligvis ikke er den store 
nyhedsværdi i at få besked om de samme 
aktiviteter uge efter uge.

Der er desuden blevet løst forskellige tek-
niske issues i forbindelse med oprettelse 
af arrangementer, ligesom informationen 
til brugeren er blevet optimeret. Et ud-
viklingstiltag, vi endnu ikke er helt i mål 
med, er en større eksponering af de min-
dre landsbysamfund. Desuden kan man fx 
ønske sig en brugervenlig online-editor i 

forbindelse med upload af billeder, da for-
mat og beskæring synes at volde mange 
problemer hos en række arrangører. 

Informationshierarki og generelt fokus for 
sitet er også et område, der kan skærpes. 
Der er med andre ord en del at tage fat på. 
Den gode nyhed er, at statistikken viser, at 
det går den rigtige vej.

Hvad tallene viser
Det taknemmelige ved at arbejde med 
webplatforme er, at det er nemt at få et 
statistisk indblik i tingenes tilstand.
Når selve talmaterialet 
skal analyseres, kan der
dog være et væld
af faldgruber.
Her skal vi ikke gå
i dybden med de
kvantitative data,
men blot vise et
enkelt eksempel,
der giver et
fingerpeg om
den samlede
udvikling. 

Søjlediagrammet viser udviklingen på 
thy360.dk kort før projektstart, i begyn-
delsen af projektet og ved projektets af-
slutning. De sorte søjler viser brugerantal, 
de hvide søjler er sessioner, mens de grå 
søjler er sidevisninger.

Der er næppe tvivl om, at 2015 har været 
et glimrende år for portalen, fx har man 
her godt 61000 sidevisninger mere end 
året inden – en fremgang med en faktor 20 
ift. udviklingen fra 2013-2014.

THY360.DK: EKSPONERING, OPTIMERING OG STATISTIK
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FORANKRING I BIBLIOTEKET – OG I KULTURRUMMET

Det har hele tiden været intentionen at 
thy360.dk som områdets officielle arran-
gementskalender skulle være tæt forbun-
det med det kommende KulturRummet. 
Denne alliance knytter an til forestillingen 
om KulturRummet som et centralorgan 
for kommunens kulturaktiviteter.

En scene for lokalsamfundet
I løbet af den tid projektet Mit Bibliotek – 
Min Scene har samarbejdet med webpor-
talen, er flere og flere af de redaktionelle 
og supportorienterede opgaver med sitet 
derfor overgået til KulturRummets kom-
munikationsafdeling. Og det giver god 
mening.

For ligesom det fremtidige KulturRummet 
skal være stedet for inspiration, læring, 
kreativitet og møder, skal det også være 
en scene for lokalsamfundet. Det skal 
være med til at synliggøre de resurser, be-
givenheder, initiativer og ildsjæle, der ska-
ber området Thy, samt fremkalde regional 
og national bevågenhed af stedet.

Det fysiske KulturRummet skal mange 
ting, men det skal i høj grad være denne 
pendant til det digitale Thy360. 

Superbrugere – et vitalt bindeled
Hvis denne intention skal forankres, kræ-
ver det brugernes opmærksomhed. Det 
er derfor, det har været så vigtigt for os 
at uddanne og profilere arbejdsgruppens 
bibliotekspersonale som superbrugere.

Stikprøve-undersøgelsen viste dog, at der 
stadig er meget arbejde, der skal gøres for 
at cementere koblingen mellem bibliote-
kets fysiske personale og webportalens 
digitale services. Men hensigten er, at 
medarbejderne supplerer sitet ved at de-
monstrere dets funktioner for de ”endnu 
ikke oplyste medbrugere”. Og det fokus er 
bibliotekspersonalet de eneste i den kom-
munale organisation, der har!

Tilbage står spørgsmålet om, hvordan 
man drifter på en udvikling eller udvikler 
på en drift. For når vi taler koblingen mel-
lem Biblioteket i Thy/KulturRummet og 
webportalen Thy360, refererer vi til det 
nu afsluttede projekt, og igen er vi tilbage 
ved øvelsen i at sortere i det afprøvede: 
implementerer det, som fungerer, lærer af 
det, som ikke fungerer.

Samarbejdet mellem Thy360 og Biblio-
teket i Thy er i skrivende stund både en 
driftsopgave, fordi ansatte i KulturRum-
met varetager redaktion og support, og 
en udviklingsopgave, fordi vi stadig skal 
hitte ud af, hvordan vi som formidlings-
medarbejdere oplyser om og sikrer bru-
gen af sitet.
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LEARNINGS OG BAGKLOGSKAB

• Øvelser i at tænke visuelt, æstetisk og taktilt, ikke kun informativt.

• Inddragelse af kollegaer uden for arbejdsgruppen – videreførelse af erfaringer og læring.

• “Ud af huset”-mødet med mennesker – kontaktfladen aktualiserer egne kompetencer.

• Den overraskende modtagelse når brugerne møder biblioteket ude af dets normale kontekst.

• Afprøvningerne af bibliotekets fleksibilitet/mobilitet.

• Demonstrationen af at kunstnere ser biblioteket som et relevant udstillingssted.

• Vigtigheden af bibliotekets mobile enheder (bus + kulturskurvogn) til at imødegå den geografiske spredning og de logistiske 

løsninger.

• Aktivering af publikum: interaktion og relation.

• Lokale aktører – skaber større opmærksomhed og ejerskab blandt brugerne.

På en kollektiv midtvejsevaluering oplis-
tede vi i arbejdsgruppen vores learnings: 
De positive erfaringer samt de komplekse 
og udfordrende erfaringer.

På denne og næste side har vi samlet er-
faringerne i en række enkle punkter, der 
med fordel kan genbesøges i forbindelse 
med fremtidigt projektarbejde.

Positive erfaringer
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• Holdbare aftaler med de nye samarbejdspartnere hvor man forventningsafstemmer om målet med samarbejdet (selvom man 

taler forskellige sprog). 

• Information internt og eksternt om helheden/den totale udpakning.

• Kollegaernes forståelse vedrørende tidsforbruget og budskabet/perspektivet i arbejdet. Generelt svært når kollegaer ikke 

begejstres. 

• Rimelig fordeling af projektmidlerne mellem Thy360-merchandise og KulturRummets egne branding-indsatser.

• Tidsmæssig planlægning (det tager tid at pakke ud, tid at planlægge, tid at formidle).

• Det diffuse samarbejde mellem biblioteks-institutionen og webplatform-styregruppen.

• Den tværhierakiske sammensætning af arbejdsgruppen.

• Den lange tid mellem teoretisk projektstart (tilmelding blandt medarbejdere) og konkret projektstart (påbegyndelse af pro-

jektafviklingen).

• Plads til (og konsensus om) projektets hyppige, spontane udpakninger iblandt biblioteksrummets mange faste arrangemen-

ter og udstillinger.

• Annoncering – når man flytter til nye platforme, tager det tid, før publikum flytter med.

LEARNINGS OG BAGKLOGSKAB

Komplekse og udfordrende erfaringer
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SAMSKAB MED SUCCES

• Indgå ikke i et samarbejde blot for tilstedeværelsens skyld. Der skal være et formål med tilstedeværelsen.

• Tro ikke at dine aktiviteter af sig selv giver mening for dine kollegaer. Husk at formidle og motivere internt i organisationen.

• Medbring ikke for meget udstyr, hvis tiden er knap, og rammerne er små.

• Lav aktiviteter, der aktiverer brugere/besøgende/interesserede.

• Brug lokale aktører/lokalt netværk, det garanterer et basispubli-

kum og skaber forankring.

• Anvend rummet som sted for leg/aktivitet frem for som udstil-

lingssted/ skueplads.

• Benyt icebreakers/gaver/giveaways – det motiverer mødet med 

det ukendte for samskaberen, der også nemmere vil kunne afko-

de, hvad hensigten er.

• Samtænk behov og muligheder (fx opererer vi i en vidtstrakt kom-

mune, ergo har vi brug for at være mobile for at nå ud til mange 

– de mobile ressourcer skal i spil).

Det har vist sig at være betydeligt at indgå 
i samskabelse med brugerne og det om-
kringliggende samfund. Det har dog også 
vist sig at være nødvendigt, at man accep-
terer og insisterer på et kontraktforhold, 
der skal sikre, at samskabelsen ikke kun 
varer, indtil der skal sættes stole på plads.

Man bliver desuden nødt til at tolerere, at 
alle i institutionen ikke altid skal være eni-
ge om, hvordan alting skal gøres eller være 
informeret om alt. De medarbejdere, som 
tager ansvar og initiativ, skal i langt høje-
re grad belønnes med frihed, råderum og 
opbakning.

De mange learnings fra forrige side er i 
boksene kondenseret og samlet til en 
række do’s and dont’s. De er gode at have 
i baghovedet, når der skal samskabes – 
med succes.

5 x do

3 x don’t
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PROJEKTPERSPEKTIVER

Mit Bibliotek – Min Scene har været en 
førstegangsprojekterfaring for Bibliote-
ket i Thys medarbejdere og dermed ikke 
nødvendigvis en aha-oplevelse. Foruden 
at skulle afprøve servicedesign og skabe 
sammenhæng mellem en digital platform 
og et fysisk rum, har arbejdsgruppen skul-
let udvide paletten af samarbejder med 
eksterne aktører og vove sig ud på ukendt 
territorium.

Der har været modstand, og der har be-
stemt også været tidspunkter, hvor de 
trygge, traditionelle opgaver har været 
at foretrække, og lysten til at takke nej til 
fremtiden har været presserende.

Samme tag – og fælles vision
At afvikle et projekt har derfor også været 
en afprøvning af projektvirkeligheden og 
ikke kun de metoder, projektet kræver, at 
man anvender. Forståelsen af projektet 
som en testning, hvor ikke nødvendigvis 
alle elementer skal implementeres, har 
været en kernediskussion, og det har i høj 
grad krævet et slip af kontrol.

Fremadrettet bliver projekter en del af 
dagligdagen i KulturRummet og på Biblio-
teket i Thy. Det kræver at organisationen 

gennemgår et solidt værdi- og identitets-
arbejde, som skal være med til at definere 
retningen for en projektvirksomhed.

Omorganisering af biblioteket åbner må-
ske nye muligheder for rum og tværfag-
lighed eller kan være medvirkende til at 
iværksætte tværfagligheden, som hænger 
sammen med følelsen af at arbejde under 
samme tag, at have en fælles vision.

Afgrænsning af resurser
En gennemgående erfaring fra projektpe-
rioden er nødvendigheden af en tydelig 
afgrænsning af projektomfanget. Det vil 
give god mening at skabe en overskuelig 
portefølje for projekter og aktiviteter samt 
en afgrænsning af resurseforbrug og reali-
stiske mål for projekterne.

Det kræver blandt andet en klar differen-
tiering af formidlingsaktiviteter og drift 
samt en defineret og konkret formulering 
af eksempelvis timeforbruget.

Ejerskab!
Ligeledes har der i projektet været en ud-
fordring mht. ejerskab (af portalen Thy360 
og af de aktiviteter, der formidlede sam-
me webportal), hvilket har resulteret i en 
manglende konsensus om projektets for-
mål og mål.
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...og forankring
Derfor har medarbejderne selv formuleret 
og forfattet alle ansøgninger til den næste 
programperiode, så vi sikrer ejerskab på 
fremtidige projekter og forankring blandt 
personalet. Der er stadig mange ideer, der 
skal innoveres og testes inden byggeriet 
af KulturRummet, og det er svært altid at 
være enige. Sidstnævnte er endnu et vilkår, 
der fortsat arbejdes på at acceptere.

Et andet konkret redskab til at modsvare 
behovet for en planlægningsstruktur og 
koordinering internt og med eksterne sam-
arbejder kunne være et interaktivt årshjul. 
Eller: Ved projektstart skal de implicerede 
medarbejdere motiveres og kvalificeres 
til at løse deres formidlingsopgaver, ek-
sempelvis kunne man afvikle inspirerende 
hands-on-workshops.

På vej mod bibliotek 2.0
Projekterfaringen viser, at det på den ene 
side skaber merværdi i institutionen, at an-
dre kan se formålet med at samskabe med 
biblioteket eller bruge biblioteket som sted 
for formidling af deres egne arrangemen-
ter. På den anden side kræver det, at man 
gør sig umage med at lave de nødvendige 
kontrakter eller aftaler om samarbejdet, 
så dét at skabe noget sammen med andre 
ikke trækker uforholdsmæssigt mange re-
surser ud af institutionen.

Det informerende, involverende og sam-
fundsdebatterende bibliotek, der emmer 
af vitalitet, opstår ikke af sig selv. Men 
det er en vigtig og spændende proces, 
som desuden kan være med til at tiltræk-
ke kompetente fagligheder og skabe et 
dynamisk arbejdsmiljø med varierende 
arbejdsopgaver og interessante samar-
bejdspartnere.

Nærvær og tilstedeværelse
En anden vigtig erfaring, som projektet 
har demonstreret med sine samarbejder, 
er, hvorledes biblioteket kan fungere som 
en institution, der dækker nogle huller, 
ikke kun i forhold til enkelte borgere, men 
også i forhold til moderorganisationen.

Hvor kommunen har vist sig at være ik-
ke-tilstedeværende eller utilgængelig, 
har biblioteket kunnet levere nærvær og 
præsens. Det er en reflektion, der især er 
opstået på baggrund af vores oplevelser 
ved eventen VM i pløjning. På sin vis kan 
biblioteket måske bruges til at nedbryde 
grænsen mellem det kommunale organ og 
det enkelte menneske. Det er ikke en uef-
fen egenskab.

PROJEKTPERSPEKTIVER
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