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Odense 

Dato Arrangement Brugerinvolvering 

3. september 2018 Du bestemmer. Den gode bog og det 

gode bibliotek (signaturdebat) 

Optakt: Debat på Facebook og Instagram. 

Under arrangement: Debat med salen, hvor brugerinputs fra de sociale medier blev 

inddraget. I pausen blev der gennemført en brugermeningsmåling, som blev 

inddraget i sidste del af debatten. 

 

20. november 2018 Fortæl din historie om Odense Optakt: Skrivekonkurrence og debat på Facebook og Instagram. 

Under arrangement: Brugere, som havde deltaget i skrivekonkurrencen, læste deres 

Odense-historier op. Brugerne stillede både skrevne og mundtlige spørgsmål til 

debattørerne. 

Efterspil: Brugernes Odense-historier blev lagt på bibliotekets hjemmeside. 

 

29. januar 2019 Kan litteraturen helbrede? Optakt: Efterlysning af brugere, der ville lave boganbefalinger til arrangementet. 

Bibliotekets egne boganbefalinger blev vist i udlån og på Facebook. 

Under arrangement: Brugere anbefalede bøger, der havde ’helbredt’ dem og deltog 

i dialogen med forfatter Karen Fastrup. 

 

5. marts 2019 Forfatteraften med Judith Hermann Optakt: Brugeranbefalinger af nyere tysk fiktion på Facebook og i udlånet. 



Bilag: Oversigt over afholdte aktiviteter  

 

 

2 
 

Under arrangement: Læseklub havde formuleret spørgsmål til Judith Hermann på 

deres møde umiddelbart før arrangementet. Løbende inddragelse af salen i 

dialogen. 

Efterspil: Judith Hermann og Steen Billes boganbefalinger af ny tysk fiktion blev vist 

Facebook. 
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Middelfart 

Dato Arrangement Brugerinvolvering 

26. august 2018 Sindssyg god søndag Optakt: Guidet Fælleslæsning under overskriften  ”Den sindssyge litteratur”. 

Udstilling i biblioteket af relevante bøger. 

Under arrangementet: Inddragelse af publikum i debatten om, hvorvidt litteratur 

kan helbrede/hele mennesker. 

Efterspil: Interaktiv udstilling på biblioteket, hvor alle på en fortrykt seddel kunne 

skrive, hvilken bog der havde ”helbredt” dem for hvad – og derefter sætte sedlen på 

en tavle til inspiration for andre. 

 

8. oktober 2018 Hvad er god litteratur? (signaturdebat) Optakt: Formiddagsarrangement, der handlede om, hvordan biblioteket udvælger 

og køber de bøger, der står på hylderne. 

Under arrangementet: Aktiv inddragelse af publikum samt brugermeningsmåling i 

pausen. 

Efterspil: På aftenen blev der fra publikum efterlyst, at vi som bibliotek bliver bedre 

til at formidle/sætte fokus på de mindre forlag og deres udgivelser. Det har 

resulteret i et arrangement i efteråret 2019, hvor vi har inviteret fire mindre forlag 

til at komme og præsentere sig selv og nogle af deres udgivelser. 

  



Bilag: Oversigt over afholdte aktiviteter  

 

 

4 
 

7. november 2018 Læsekredsarrangement med Stine 

Pilgaard 

Optakt: Udstilling i biblioteket af relevante bøger. Guidet Fælleslæsning under 

overskriften Naboskab. Fernisering på udstillingen Naboer (figurer med tilhørende 

tekster) 

Under arrangementet: Læsekredsen, der alle havde læst Stine Pilgaards bog 

Lejlighedssange, samledes og diskuterede bogen samt forberedte spørgsmål. Senere 

kom forfatteren og deltog ved dels at holde et oplæg og ved dels at svare på 

spørgsmål og samtale med læsekredsdeltagerne om bogen og dens temaer. 

Efterspil: Alle deltagere skrev på gule post-its, hvad de forbandt med naboskab. 

Sedlerne blev klistret på en fælles plakat (med en lejligheds-bygning på.) 

 

6. februar 2019 Forfatterforedrag med Knud Romer Optakt: Udstilling i biblioteket af relevante bøger. Oasecafé med Judy Gammelgaard 

under overskriften De lider af erindringer, hvor Judy besvarede spørgsmål fra de 

fremmødte. Læsecafé, hvor vi diskuterede Kort over Paradis af Knud Romer. 

Efter arrangementet: Oasecafé med Heidi Korsgaard, der gav gode råd til at skrive 

sine erindringer, hvor deltagerne skulle lave skriveøvelser undervejs. 
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Sønderborg 

Dato Arrangement Brugerinvolvering 

24. september 2018 Litteratur set fra din vinkel: Hvad skal 

der stå på et moderne bibliotek? 

(signaturdebat) 

 

Optakt: På udstillingsmodul/ stablekasser i voksenudlån kunne brugerne to uger op 

til debatten på gule post-its og med Litteraturvinkler-logo-blyanter skrive deres 

ønske til, hvad der skal stå på hylderne på et moderne bibliotek. Annoncering og 

pressemeddelelser til flere aviser, i magasin og på digitale skærme. 

Under arrangementet: Publikum blev inviteret til at deltage i to afstemninger. 

Umiddelbart inden debatten (Hvilken forfatter foretrækker du til et arrangement i 

Sønderborg?) og undervejs i debatten (Hvilken bog synes du biblioteket skal have?). 

Inddragelse af publikum i dialogen undervejs.  

Efterspil: Brugernes ønsker til, hvad skal der stå på hylderne, blev skrevet på smalle 

strimler og hængt på et minitræ i udlånet. 

 

6. oktober 2018 Litteratur set fra din vinkel: Byens 

centrum, hvor er det? 

Optakt: Arrangementsplakat og udstilling med bøger om byudvikling. Omtale på 

Facebook. Pressemeddelelser bragt i flere aviser. 

Under arrangementet: Mulighed for at publikums ideer og holdninger kunne hæftes 

på et lille træ. Inddragelse af brugerne undervejs.  
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19. november 2018 Litteratur set fra din vinkel: Hvad skal 

vi kendes for? 

 

Optakt: Omtale på Facebook, infoskærme og i avisen.  

Under arrangementet: Brugerne blev fra begyndelsen opfordret til at involvere sig 

og blev inddraget undervejs i debatten. 

Efterspil: En af brugerne blev inspireret til at udgive en antologi om sønderjysk 

humor og indsamlede efterfølgende ideer og lavede aftaler med paneldeltagere og 

andre brugere.  

 

1. december 2018 Litteratur set fra din vinkel: Er vækst 

vejen frem?  

Optakt: Særudstilling. Arrangementsplakat og udstilling i udlånet med bøger, inkl. 

digtsamlinger.  

Under arrangementet: Rundbordssamtale mellem bibliotekaren og publikum. På 

bordet lå en bunke digtsamlinger, som blev inddraget i dialogen med deltagerne 

Efterspil: Deltagerne lånte stort set alle de medbragte digtsamlinger med hjem.  

Arrangementet har givet inspiration til tre arrangementer i efteråret 2019 under 

overskriften Rundt om kaminen. Her er en bibliotekar/formidler vært for en samtale 

med brugerne om blandt andet streamingtjenester, gode klassikere, tidsskrifter og 

RB Digital Magazines. 

 


