
Interviewspørgsmål til Camilla Tångberg, projektleder på Brønderslev 
Bibliotek 
 
Hvad er dit navn og din jobtitel? 
Louise Eltved Krogsgård, Udviklingskonsulent 
 
Hvordan vil du definere Bibliotek 3.0? 
Biblioteket skal afspejle det samfund og ikke mindst den kommunale strategiske dagsorden, vi 
som institution er en del af. Det betyder biblioteket skal kunne agerer og arbejde inden for de 
rammer, der er sat fokus på – dog uden at miste sit fokus på at være en kultur- og 
litteraturinstitution. I Brønderslev Kommune er der netop fokus på samskabelse og det der 
kaldes Kommune 3.0.   
Som projekt skal projekt: Bibliotek 3.0 udfordre os som bibliotek ved at tænke vores formidling 
og aktiviteter i en sådan kontekst. At biblioteket kan være platform for 
borgerne/foreningerne/andre kommunale aktørers initiativer. At vi som bibliotek har et 
neutralt udgangspunkt, som er en rigtig god platform for lokaludvikling. 
 
 
Hvordan opstod begrebet til jeres projekt? 
Begrebet 3.0 er en kommunal strategi, som er under udrulning i kommunen, og hvor 
Bibliotekschef Bente Kristoffersen blandt andet er med til at lave værdigrundlag for, hvordan 
Kommunen kan samskabe med borgerne og andre aktører. Det er i den forbindelse at 
biblioteket har sat fokus på begrebet. 
På CB niveau har der også været fokus på strategisk udvikling og samskabelse blandt andet 
med en temadag herom med inspiration kommune 3.0 med oplæg fra Skanderborg. 
JF video fx https://www.youtube.com/watch?v=qi9XYSUvOnQ 
Se slides med mere fra dagen på CB hjemmeside 
 
 
Hvordan synes du at dette adskiller sig fra Bibliotek 2.0?  
Bibliotek 2. 0 til bibliotek 3.0 er jo en bevægelse der er kendetegnende ved vores samfund og 
hele den moderne forståelse af velfærdsydelser, hvoraf jeg også ser biblioteket. Måske er det 
endda en del af bibliotek 3.0 at biblioteket bevæger sig tættere på at være en 
velfærdsinstitution.  
Det handler om en bevægelse fra institutioner til relationer, at vi tænker i bevægelserne 
omkring menneskers liv og ikke i bureaukratiske opgaver og kasser. I min optik har 
bibliotekerne altid været tætte på borgerne, især fordi vi er en neutral offentlig institution 
uden sagsbehandling. Men i bevægelsen til bibliotek 3.0 handler det om ikke bare at levere 
service TIL borgerne men med og i tæt forbindelse med borgerne. Det handler om en 
gensidighed, hvor ejerskabet omkring biblioteket breder sig. Borgernes ressourcer og liv 
bringes i spil, og tænkes ind i biblioteks hverdag og ydelser. Fx ved at skabe muligheder i 
biblioteket for at borgerne kan mødes, udvikle aktiviteter, men ved at gøre mere end bare 
låne lokaler ud. Bibliotek skruer ned for den styrende og kontrollerende rolle og op for den 
faciliteterne og nærværende rolle. Det handler mere om samskabelse end om det store flotte 
katalog.  

https://www.youtube.com/watch?v=qi9XYSUvOnQ


 
 
Hvad er formålet med projektet Brønderslev Bibliotek 3.0? 
Formålet er at vi som bibliotek bliver en del af den kommunale strategi om samskabelse og 
visionen om at være det bedste sted at leve nord for limfjorden. Biblioteket skal kunne spille sig 
ind på den kommunale strategier og være en del heraf. 
I bibliotekssammenhæng handler det om en mere inddragende og nærværende tilgang til 
udvikling af biblioteket. Biblioteket skal være en del af lokalsamfundet og være en ressource for 
borgerne. Det handler også om en mere agil tanke, hvor alting ikke skal planlægges ½ år frem, 
men sker i det nuværende øjeblik. Vi skal som bibliotek blive bedre til at bevæge os med borgerne 
og gribe de muligheder som opstår os. Det kan være alt for at støtte op om lokale 
borgerforeninger som at give anerkendelse og plads til lokale ildsjæle. Det kan også være at 
skabe en sammenhæng til det der sker i verden og hvordan det påvirker os i en lokal optik, 
hvordan oplever asylansøgerne en verden i krig til at lande i Brønderslev?. Hvordan kan vi som 
bibliotek formidle livet i verden i Brønderslev lige nu? 
Biblioteket kan være med til at synliggøre nogle af de udfordringer, som der findes i vores 
kommune, og være en del af løsningen. 
Vi skal ikke være socialrådgivere eller pædagoger men have fokus på hvordan vores 
kompetencer kan være med til at skabe nye løsninger ud fra det vi kan (Kultur, litteratur, digital 
læring, demokrati, dannelse). 
 
 
 



Kan du fortælle om forårets arrangementer og tiltag, der tager udgangspunkt i Bibliotek 
3.0? 
 
Altså rent begrebsmæssigt er det netop tanken, at det kan jeg ikke. Biblioteket skal gribe de 
muligheder, der kommer og bruge dem her og nu. Fx er vi i projektet lige blevet kontaktet af 
en strikkeklub, der vil lave en happening, den har vi sagt ja til. Men derudover handler det om 
at følge lokale initiativer og åbninger, som sker i nuet… 
 
Hvorledes synes du at Bibliotek 3.0 ændrer bibliotekets rolle i samfundet? 
Forhåbentlig betyder det at kultur kan tænkes som en del af den offentlige velfærd, at vi som 
bibliotek spiller en væsentlig rolle for menneskers trivsel og udvikling – gennem hele livet. 
Udviklingen af samfundet går stærkt og som bibliotek må vi kunne følge med. I en tid hvor 
udlån falder og medierne ændrer vores vaner, må biblioteket følge med.  
 
 
Hvordan styrker dette projekt bibliotekets rolle i lokalområdet? 
Projektet har muligheden for at kunne påvirke og skabe rammer for udvikling i lokalområdet. 
Biblioteket er en unik arena for demokrati og dannelse- det har vi naturligvis altid været, men 
der er brug for at vi tænker biblioteks udvikling i nye retninger. Det handler om at være ægte 
nysgerrige på, hvad der sker omkring os og turde deltage. 
 
 
Hvordan sørger I for at fastholde bibliotekets værdier i samarbejdet med kommercielle 
aktører? 
I virkeligheden tror jeg det er et spørgsmål der mest siger noget om vores egne fordomme 
over for os selv. Vi forestiller os at vores eget værd eller værdigrundlag er så lille, at det kan 
væltes eller trues. Det tror jeg ikke. Vi skal turde tage chancer og invitere andre ind, men ved 
at spille vores kompetencer ind vil de fleste samarbejder kunne lykkes uden at vi er truet på 
nogen måder. Hvis vi til gengæld ikke tør ændre ved vores værdier, så spiller vi os selv helt 
uden for, og det er efter min mening den største trussel. 
 
 
Hvilket udbytte får henholdsvis folkebiblioteket og dets samarbejdspartnere af 
samskabelse? 
MERE UDVIKLING. I en landkommune som Brønderslev er der brug for at tænke ressourcerne 
på nye måder. Der kan ikke findes mere gennem besparelser eller effektiviseringer, der må 
tænkes nyt.  Det handler om nye løsninger, som giver mening i borgernes liv. Når vi som 
bibliotek tænker vores ressourcer sammen med andre kan vi opnå en øget effekt og hvis vi er 
gode skabe noget, hvor ressourcerne giver endnu mere (at 1+1=3) 
 
 
Hvad får henholdsvis borgeren og den kommercielle aktør ud af at samarbejde med 
Brønderslev Bibliotek? 
Altså det skal de jo helst selv kunne definere, men jeg tænker at vi som bibliotek tit kan være en 
måde at skabe synlighed, talerum, anerkendelse og demokratiske platform for ting der sker i 
vores kommune. Når vi som bibliotek indgår i et samarbejde med en forening eller borgergruppe 



får de forhåbentlig følelsen af at der er et kommunalt fokus på den og opbakning af deres virke. 
Desuden har vi jo nogle netværk, kanaler og kompetencer, som de kan trække på og lære af.  
 
 
 
Hvilke udfordringer synes du at Brønderslev som lokalsamfund står over for? 
Vi har et land som er stærkt centraliseret mod større byer med bedre job og 
uddannelsesmuligheder og dermed en kommune med meget lavt skattegrundlag, det er ikke 
noget der lige ændre sig, og det kræver at vi tænker i nye måder at løse opgaver på. 
Hvis jeg skal nævne nogle konkrete udfordringer, som bekymrer mig er det fx mange ældre; 
som bliver endnu ældre end før og ikke ret mange unge til at forsørge dem. Det giver ældre 
der har svært ved at sælge deres huse, isolation både fysisk og digitalt (lavt 
uddannelsesniveau og mange steder dårlig netforbindelse) ensomhed mm 
En anden udfordring er at ud af en ungdomsgeneration er der 25% der ikke får en 
ungdomsuddannelse, i en tid hvor regeringen har ambitioner for at 98% af en årgang skal 
have en ungdomsuddannelse. 
Massive offentlig besparelser, hvor den generelle velfærd udhules. 
 
Hvordan kan disse udfordringer imødekommes? 
Det kræver mere end et bibliotek, men fx ved vi at litteratur og det man kan kalde ”kultur på 
recept” gør en forskel.  Det kræver at biblioteket er til stede i menneskers liv, der hvor der er 
udfordringer. I den opgørelse der blev lavet om bibliotekernes samfundsmæssige økonomi 
(redegørelsen) ved vi at den digitale læring bibliotekerne gør, sparer samfundet for mange 
penge især med blik for hjælp til selvhjælp. Ligeledes at fokus på læsning og brug af 
biblioteket giver en bedre uddannelse. Altså kan vi som bibliotek gøre en forskel, men jo kun 
hvis borgerne ved vi findes og gør brug af det vi kan. 
 
 
Hvordan bidrager jeres projekt til et bedre lokalsamfund?  
Det skal gerne gøre biblioteket til et sted, hvor lokale aktører kan se de hører til og kan 
bidrage med noget, fordi vi sammen kan løfte kommunens opgaver; store som små. 
 
 
Er Bibliotek 3.0 en nødvendig og fremtidig udvikling for folkebiblioteket? 
 
Altså du får mig ikke til at sige det er SVARET, der er mange veje til en fremtidig udvikling, og 
der vil ske rigtig meget med den offentlige udvikling de næste år, heldigvis. Men jeg tror på, at 
hvis vi som biblioteker vil have en plads som mere end bare selvbetjente 
afhentningssteder/kopicentre , så må vi bevise at vi har et velfærdsmæssigt og kommunalt 
udviklingspotentiale.  
 
Har du mere at tilføje? 
Tja… det har jeg vel altid, men du ved, hvor du kan finde mig…. 
 
 
Tak for din tid. 


