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B A G G R U N D
 
Når mange biblioteker går sammen i et nationalt temasamarbejde, giver det biblioteker-
ne de muskler, der skal til for at indgå samarbejde med store nationale mediepartnere og 
samarbejdspartnere. Det giver dem kræfter til at råbe den almindelige dansker op af sofa-
en med topaktuelle debatskabende temaer.

Det viser udviklingsprojektet ”Model for temasamarbejde på de danske biblioteker”, som er 
støttet af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- 
og Kulturstyrelsen. Projektet har i 2014-15 udviklet et model for, hvordan bibliotekerne kan 
arbejde sammen i et tværkommunalt samarbejde omkring formidling af temaer. Aalborg 
Bibliotekerne har stået for koordinationen af samarbejdet sammen med de øvrige central-
biblioteker.  

I 2016 har Bibliotekernes Temasamarbejde driftet projektet ud fra modellen og arbejdet har 
været en stor succes både i forhold til samarbejdet med nye nationale partnere, til samar-
bejdet bibliotekerne imellem og ikke mindst i forhold til en optimeret gæste-oplevelse. Der 
er opnået gode erfaringer, der kan bygges videre på. 

Skal samarbejdet kvalificeres og styrkes yderligere og skal flere biblioteker med, så kræver 
det videreudvikling og flere ressourcer. Derfor søgte og fik Bibliotekernes Temasamarbejde 
i 2017 Udviklingsmidler til nationale biblioteksformål til projektet ”Model for temasamar-
bejde på de danske biblioteker 2.0” fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Formålet med projektet er at optimere kvaliteten og kvantiteten i Bibliotekernes Tema-
samarbejde, sådan at borgerne i alle landets kommuner får en bedre biblioteksoplevelse 
og opdager et dannende bibliotekstilbud som aktuelt og i sammenhæng med nationale 
dagsordener.

Fokus har især været på styrkelse af koordinationen, af centralbibliotekernes rolle, af 
arbejdet med at opdyrke nationale samarbejdspartnere samt at engagere bibliotekerne i 
hele Danmark. Den centrale produktion af materialer til kampagnerne fx filmklip, emneli-
ster, udstillings-materialer til det fysiske rum er en forudsætning for, at især mindre biblio-
teker kan deltage og samtidig er der stor efterspørgsel på bibliotekernes produktioner hos 
de nationale partnere og derfor har denne produktion også været en prioritet.

Rapporten her er en opsamling på Bibliotekernes Temasamarbejde og projektet ”Model for 
temasamarbejde på de danske biblioteker 2.0”, der har kørt kampagnen ”Historier om Dan-
mark” og er baseret på evaluering hos både biblioteker, samarbejdspartnere og især hos 
gæsterne. Der er benyttet kvantitative målinger (Spørgeskemaer til gæster og biblioteker), 
kvalitative undersøgelser (Mini-interviews med gæster på 6 forskellige biblioteker med 
geografisk spredning, mini-interviews med bibliotekschefer, fælles dialog på workshop 
med bibliotekerne samt samtale med samarbejdspartnere). Udviklingsarbejdet fortsætter 
i 2018, hvor Bibliotekernes Temasamarbejde har fået midler fra centralbibliotekernes ud-
viklingsmidler til at arbejde med bibliotekernes naturvidenskabelig formidling samt til at 
udarbejde en bæredygtig model for Bibliotekernes Temasamarbejde fremadrettet. 
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K A M P A G N E N  -  H I S T O R I E R  O M  D A N M A R K 

Projektet har taget sit udgangspunkt i kampagnen ”Historier om Danmark”. Når biblio-
tekernes vælger at køre kampagner omkring Danmarkshistorien, så skyldes det dels, at 
Slots- og Kulturstyrelsen i 2017 nedsætter et sekretariat, der med Nationalmuseet, de 
statsanerkendte museer, arkiverne og Nordea Fonden støtter op om Danmarks Radios 
kæmpe mediesatsning, ”Historien om Danmark”. Indsatsen kører på alle Danmarks Radios 
platforme og koncentrer sig om den store TV-serie, der kører i bedste sendetid. Sekreta-
riatet faciliterer samarbejdet med museerne på landsplan og bidrager i samarbejde med 
Danmarks Radio til den nationale indsats med kampagnen ”Historier om Danmark”. Det er 
oplagt for Bibliotekernes Temasamarbejde at lægge sig op af så stor en satsning. 

Dels så hænger det sammen med, at danmarkshistorien er et oplagt emne for biblioteker-
ne at tage fat på. Danmarkshistorien er kompleks og nuanceret, den er altid til fortolkning 
og den er dagsaktuel. Historien gør os bedre rustet til at forstå vores egen kulturelle og 
historiske identitet og få indsigt i og reflektere over vores egen rolle i historien. Det styrker 
vores evner til at leve i en mangfoldig, globaliseret og omskiftelig verden, og det øger 
vores muligheder for at bidrage til den fortsatte danmarkshistorie lokalt, nationalt og 
globalt.

Bibliotekernes Temasamarbejde har et tæt samarbejde med Sekretariatet for Historier om 
Danmark og er med på to kampagner, en i foråret 2017, Tema 5: ”Historier om Danmark - 
Stenalder til Middelalder” med fokus på historiske steder og en i efteråret 2017, Tema 6: 
”Historier om Danmark – Renæssance til nutid” med fokus på egen historie og erindringer. 

Begge kampagner har kørt efter den model, som blev udviklet i projektet ”Model for te-
masaamrbejde på de danske biblioteker”. Det vil sige med udgangspunkt i en fælles idege-
nereringsworkshop, et fælles idekatalog, centrale produktioner og en fælles grafisk pakke 
udviklet i samarbejde med reklamebureauet Det nye sort.

V O L U M E N

På mange områder er ”Historier om Danmark” den største kampagne, som Bibliotekernes 
Temasamarbejde har afviklet.

Bibliotekernes Temasamarbejde har i projektet samarbejdet med et stort antal af natio-
nale partnere: Danmarks Radio, Sekretariatet for Historier om Danmark, Nordea Fonden, 
Nationalmuseet, De statsanerkendte museer, Organisationen Danske Arkiver, Sammen-
slutningen af Lokale Arkiver og desuden med lokale partnere som museer, arkiver, skoler. 
At samarbejde med et overordnet sekretariat har været med til at åbne døre ind til nye 
partnere og hele kampagnen har bestemt været med til at styrke lokale ABM-samarbej-
der. Bibliotekerne har vist sig som en potent, professionel og stærk partner, der med stor 
erfaring i at køre kampagner.

9 netmedier har deltaget i kampagnerne Biblo, eReolen, Danmarkshistorien.dk, Det Danske 
Filminstitut, Faktalink, Forfatterweb, Litteratursiden, Det Historiske Akademi og Film-
striben. Samarbejdet med netmeiderne gør det muligt at formidle netmedierne ud fra et 
relevant indhold, i en relevant sammenhæng og ikke bare ud fra den funktion som netme-
dierne har.  

Med kampagnerne satte Bibliotekernes Temasamarbejde rekord i antallet af deltagende 
biblioteker, der nåede op på i alt 79 biblioteksvæsner. Idet koordinationen er blevet styrket 
og centralbibliotekerne er blevet mere involveret i kampagnerne har det været muligt at 
være mere proaktive ift. bibliotekerne både gennem nyhedsbreve, telefonisk og gennem 
lokale netværk. Især den direkte kontakt, som centralbibliotekerne har haft til biblioteker-
ne i deres centralbiblioteksområder, har været effektiv. 

Kommunikationen til bibliotekerne er blevet professionaliseret og vores digitale nyheds-
brev har nu 213 abonnenter og vores Facebookgruppe 403 følgere. Især Facebookgruppen 
har oplevet en stor opblomstring og antallet af opslag, hvor forskellige biblioteker deler 
ideer og sparrer med hinanden er markant stigende. Med projektet er der udviklet en hjem-
meside (Se bilag), der både henvender sig til partnere, der vil vide mere om bibliotekernes 
kampagner og til biblioteker, der deltager i kampagnen og har brug for at hente forskelligt 
materiale til kampagnerne.
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Bibliotekerne har alt i alt lavet over 600 aktiviteter. Alt lige fra at bygge middelalderborge 
i Minecraft, til geocaching med historisk tema til de mere traditionelle forfatterforedrag. 
De har perspektiveret, debatteret og været vejen ind til mere information og oplevelser 
om danmarkshistorien. Aktiviteterne tager udgangspunkt i de ideer, som er udviklet i 
fællesskab på idegenereringsworkshops, i de centralt producerede produktioner og i lokalt 
udviklede ideer.

En styrket koordination har også gjort det muligt at lave i alt 26 centralt producerede pro-
duktioner. Det er fx skattejagt i danmarkshistorien, gulvfolie med tidslinje, Kahoot omkring 
danmarkshistorien, filmklip, emnelister. De centrale produktioner er afgørende for især de 
mindre bibliotekers deltagelse og de er med til at gøre kampagnerne ressourcebesparende, 
da hvert enkelt bibliotek ikke slev skal lave produktionerne, men bare kan tage dem i brug. 

Grundet tekniske udfordringer i det nye bibliotekssystem, er det svært at vurdere, hvordan 
kampagnerne har haft indflydelse på udlånet af historie-bøgerne, men tal fra Københavns 
Biblioteker, som endnu var på det gamle bibliotekssystem viser, at udlånstallene i gruppen 
”Dansk historie” er steget med 13 % i perioden fra april til oktober i 2017 i forhold til 2016.
 

B I B L I O T E K E R N E S  V U R D E R I N G

En ting er volumen, men en anden ting er kvaliteten i de ting, der bliver leveret og den 
mening det giver for modtagerne. For bibliotekerne er danmarkshistorien er et tema, der 
ligger til højrebenet. 97% mener, at temaet er godt og relevant og mange biblioteker har 
også dels pga. temaet, men også pga. volumen i kampagnerne fundet det nemt at opdyrke 
lokale partnere: 

Bibliotekernes Temasamarbejde har formået at opbygge en platform, hvorfra bibliotekerne 
kan sætte store temakampagner i gang. Jo flere gange bibliotekerne trykker på ”den store 
knap” og sætter kampagnerne i gang, jo lettere bliver det også for dem og der opbygges 
en solid erfaring med kampagnerne: ”Jo mere øvede vi bliver i temaerne, des lettere bliver 
det”

Der er stor opbakning til kampagnerne blandt bibliotekerne og 97% mener, at det er vigtig 
med en central koordinering af kampagnerne. Især den grafiske pakke, som udvikles af 
reklamebureauet Det nye sort er med til at skabe den røde tråd i kampagnerne og bibliote-
kerne bliver mere og mere rutinerede i at udnytte pakke i både det fysiske og digitale rum.

 

• ”Det er en vigtig bred og relevant dagsorden” 

• ”Det er meget relevant ift. vores samling og formid-
ling, og ikke mindst ift. at udnytte de lokale samar-
bejdspartner bl.a. arkiver og museer”

• ”Vi er pressede på tid i forvejen, så det er rart, at andre 
sørger for meget af materialet”  

• ”Det er godt at føle sig som en del af et landsdækkende 
samarbejde” 

• ”Det er meget vigtigt. Både i forhold til materialer og den 
fælles linje grafisk samt kommunikation”  

• ”Det samler fokus og motiverer”  

• ”I forhold til eksterne samarbejdspartnere som DR er det 
vigtigt, at vi kan tale med en fælle stemme”
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92% af bibliotekerne er tilfredse med Aalborg Bibliotekernes koordinering af tema-kam-
pagnerne: 

Der ligger stadig en udfordring for bibliotekerne i at udnytte det fulde potentiale i tema-
kampagnerne og i at få omprioriteret eksisterende aktiviteter til temaet, sådan at kam-
pagnerne bliver en ressourcebesparende aktivitet for bibliotekerne og ikke noget, der skal 
afholdes ekstra. Lidt over halvdelen, 55% mener at temakampagnerne er ressourcebespa-
rende, fordi Bibliotekernes Temasamarbejde udarbejder færdige ideer, aktiviteter, grafiske 
og andre produktioner klar til brug: 

78% af bibliotekerne er tilfredse med tidsplanen, hvilket tyder på, at bibliotekerne er ved 
at vænne sig til en tidsplan, der ikke nødvendigvis matcher lokale tidsplaner og deadlines. 
For nogle biblioteker er det dog stadig en udfordring, at temaerne først meldes ud 4-5 må-
neder inden temastart og at idekataloget kommer ud 3-4 måneder før, da øvrige aktivite-
ter på bibliotekerne og arrangementsprogrammer allerede er planlagt.

P A R T N E R N E S  V U R D E R I N G

Bibliotekernes Temasamarbejde har med projektet positioneret sig som en stærk og pro-
fessionel samarbejdspartner. Især Sekretariatet for Historier om Danmark og museerne har 
været imponeret over, hvor mange biblioteker, der har været engageret i kampagnerne og 
hvor mange aktiviteter, som bibliotekerne har lavet. At bibliotekerne har fundet en fælles 
platform til at få ”solgt” deres produkter. De roser bibliotekerne for deres stærke samar-
bejde, at bibliotekerne gennem den fælles platform er gode til at hjælpe og dele ting med 
hinanden. De ser en styrke for bibliotekerne i, at de har en samarbejdsmodel, der kan rulles 
ud, når nationale indsatser kalder på samarbejde bibliotekerne imellem. Fx at bibliotekerne 
gennem Bibliotekernes Temasamarbejde kan få produceret trykte materialer sammen, kan 
få adgang til de produktioner, der bliver produceret til fællesskabet og at bibliotekerne 
sammen kan opdyrke nationale partnere, at de arbejder sammen i stedet for alene som 
mange museer. Det giver bibliotekernes kampagne en stor professionel kvalitet.

Også Danmarks Radio roser bibliotekerne for at bringe kampagnen ud i hele landet og for 
det stærke sammenhold, som bibliotekerne har og igen den måde, de hjælper og sparrer 
med hinanden på. 

• ”Koordineringen er god og det er et imponerende arbejde, 
I gør”  

• ”I er altid mega hjælpsomme og proffe”  

• ”Det er fantastisk varieret og flot materiale, vi får serve-
ret – og lige til at bruge. SUPER GODT”

”

” • ”Det er ressourcebesparende i forhold til, hvis vi skulle 
lave temaet selv. Vi ville ikke have lavet så stort og flot 
et tema selv. Men derfor er der selvfølgelig også mere 
arbejde, end hvis vi havde arbejdet på vores almindelige 
udstillingsniveau”

• ”Det kræver en del intern koordinering. Vi skal blive bedre 
til at arbejde den ind i de ting, vi ellers laver, så det ikke 
bliver en ekstra ting, der kommer oveni alt det andet. Op-
gaven med at gøre det mere ressourcebesparende ligger 
altså i den forbindelse hos os, og ikke hos jer”



G Æ S T E R N E S  V U R D E R I N G

Vigtigst er det, at gæsterne på landets biblioteker tager godt imod kampagnen, opdager 
sammenhængen i kampagnen og lærer nyt og heldigvis tager de rigtig godt imod te-
ma-kampagnerne. Det er tydeligt for dem, at bibliotekernes kampagne hænger sammen 
med et større samfundsmæssigt fokus og at de forskellige kanaler, hvorpå temaet formid-
les supplerer hinanden. 69 % har lagt mærke til temaet på andre medier/kanaler og hos 
andre organisationer og her er det især DR og de aktiviteter, som sker på museerne, der 
bliver nævnt. 

71% af gæsterne mener at det er bibliotekets opgave at have fokus på bestemte temaer og 
64% af gæsterne får en anderledes biblioteksoplevelse, når biblioteket sætter fokus på et 
bestemt tema. De tænker at temaet omkring danmarkshistorien er er aktuelt, inspirerende 
og det giver dem information. 70% synes, det er samfundsrelevant, 77% synes temaet er 
relevant ift. eget liv og 90% blev klogere eller fik sat tanker i gang af temaet.

E T  K I G  F R E M A D

Bibliotekernes Temasamarbejde har med projektet nået en volumen, en kvalitet, en er-
faring, en stærk position i forhold til samarbejdspartnere, en bred opbakning i biblio-
teks-Danmark og ikke mindst en gæste-tilfredshed, der kalder på en fortsættelse af 
Bibliotekernes Temasamarbejde og videreførelse af de nationale tema-kampagner.

At drive så store nationale kampagner er ikke gratis og skal volumen og kvaliteten opret-
holdes, så kræver det ressourcer. Skal kampagnerne være succeser med bred opbakning, 
så kræver det også koordination med øvrige nationale kampagner – især på baggrund af 
evalueringen fra projektet ”Model for temasamarbejde på de danske biblioteker”, der peger 
på, at bibliotekerne højest kan køre to store nationale tema-kampagner om året ved siden 
af de mange øvrige både nationale og lokale aktiviteter, som de også bakker op om.

7

• "På den måde, at det er godt at få det præsenteret - man 
følger op på udsendelserne i fjernsynet. Bibliotekerne har 
mulighed for at uddybe nogle af de historier man får, når 
man ser udsendelserne i fjernsynet. Fjernsynsudsendelserne 
fokuserer tit på nogle personer – det kan gøre nogen inte-
resseret i at læse om dem. Jeg ser udsendelserne”

”

” • "Helt generelt: Jeg synes, det er rigtig spændende. Det er 
godt formidlet. Hvad det har sat gang i, er meget det med 
spørgsmålet om, hvad vi kommer fra, og hvor vi kommer 
fra – det synes jeg, at jeg er kommet til at tænke mere over. 
Også i forbindelse med de udsendelser, der var i tv i foråret, 
hvor de var helt tilbage i tiden. Det er spændende, synes 
jeg”

• ”Spændende at se på udstillingerne – det får mig til at 
reflektere over livet”

• "Jeg har lånt nogle af bøgerne, der ligger fremme. Jeg kigger 
altid efter, hvad I har af udstillinger. Jeg er tit faldet over no-
get, jeg ellers ikke ville have set. Også af nyere forfattere”
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Bibliotekernes Temasamarbejde er derfor på vegne af alle centralbibliotekschefer, der også 
bakker op om videreudvikling af temasamarbejdet og sammen med Danmarks Biblioteks-
forening og Slots-og Kulturstyrelsen nået frem til en aftale om, et årligt møde, der plan-
lægger næste års temakampagner for bibliotekerne. Aalborg Bibliotekerne er ansvarlig for 
at udarbejde et årshjul for centralbibliotekerne omkring fælles aktiviteter og heri indskri-
ves kampagnerne og de aktiviteter, som sker i forbindelse med dem. På den måde tænkes 
kampagnerne ind i en større sammenhæng og tilpasses øvrige indsatsområder, udviklings-
projekter og kompetenceudviklingstiltag for centralbibliotekerne.

Bibliotekernes Temsamarbejde har siden projektet fået midler til endnu et projekt, nemlig 
”Viden skaber os – Bibliotekernes temasamarbejde 3.0”. Foruden at køre to temakampag-
ner i 2018 med Aalborg Bibliotekerne som koordinator, undersøge, naturvidenskabelige 
formidlingsformer på bibliotekerne, vil projektet også pege på en bæredygtig model for, 
hvordan Bibliotekernes Temasamarbejde kan driftes. Modellen vil tage udgangspunkt i 
modellen fra ”Model for temasamarbejde på de danske biblioteker” samt i rapporten her 
og vil bl.a. svare på udfordringen omkring finansiering af Bibliotekernes Temasamarbejde 
sådan, at Bibliotekernes Temasamarbejde kan fortsætte med de succesfulde kampagner.

B I L A G

Bibliotekernes Temasamarbejdes hjemmeside: www.temasamarbejde.dk 
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