MODEL FOR
TEMASAMARBEJDE
PÅ DE DANSKE
BIBLIOTEKER

At spille sammen
som et hold

Som biblioteker vil vi gerne være med til at sætte
dagsordenen i Danmark, vi vil understøtte et aktivt
medborgerskab og positionere biblioteket som aktuelt og debatskabende. Derfor arbejder alle biblioteker i Danmark hver eneste dag med formidling
til borgerne. Formidling i det fysiske rum, gennem
aktiviteter, på skærme, på hjemmeside, på de sociale medier.

Bibliotekerne arbejder sammen med en masse forskellige samarbejdspartnere om at udvikle og nytænke den måde, som vi formidler på. Bibliotekerne er rigtig gode til deres formidlingsarbejde, men det kan være
svært at performe 100% i en travl hverdag, som er presset på ressourcerne. Ligedan kan det være udfordrende for bibliotekerne at slå igennem hos borgerne i et samfund, hvor tilbud dukker op overalt.
Hvad vil der ske, hvis vi begyndte at spille sammen som et hold? Hvis vi
brugte de forskellige kompetencer, som vi har på bibliotekerne og supplerede med andre spillere med de kompetencer, som vi mangler? Hvis
vi økonomiserede med vores ressourcer ved at bruge hinandens? Hvis vi
ved at stå sammen kunne opnå en større gennemslagskraft og kvalitet i
vores formidling, så brugernes oplevelse på biblioteket blev forbedret?
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Det har vi undersøgt i projekt ”Model for temasamarbejde på de danske biblioteker”, som er støttet af Kulturstyrelsen. Projektet har udviklet
denne model for, hvordan vi som biblioteker kan blive bedre til at samarbejde om eksponering af aktuelle temaer på de kanaler, som biblioteket råder over (Fysiske rum, aktiviteter, skærme, web). Projektet har
testet 2 temasamarbejder i 2015: ”Ensomhed”, som vi har kørt i foråret
og ”Iværksætteri og innovation” i efteråret. 56 biblioteker har været
med i kampagnerne (heraf 25, som deltagere i projektet), herunder alle
6 centralbiblioteker og Aalborg Bibliotekerne, som koordinerer samarbejdet. Projektet samarbejder med Danmarks Radio og reklamebureauet
Det nye sort og 10 netmedier (Bibliotek.dk, Dansk Filminstitut, E-reolen,
E-kurser, Faktalink, Filmstriben, Forfatterweb, Litteratursiden, Palles Gavebod og Statsbibliotekets Artikelservice) har deltaget i kampagnerne.
Udviklingen i projektet er i høj grad baseret på løbende evaluering hos
både biblioteker, samarbejdspartnere og især hos brugerne. Der er benyttet kvantitative målinger (spørgeskemaer til gæster og biblioteker),
kvalitative undersøgelser (mini-interviews og fokusgrupper med gæster
samt interviews med DR og det nye sort) samt fælles dialog på evaluerings-workshops. Spørgeskemaerne er udarbejdet i samarbejde med
Herning Bibliotekerne og fokusgruppeinterviews er gennemført af Gentofte Bibliotekerne i samarbejde med koordinator. Der er evalueret efter
begge temaer. Evalueringen af tema 1 har givet gode input til arbejdet
med tema 2 og evalueringerne af begge temaer danner baggrund for
modellen.
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Der blev oprettet 7.475
nye virksomheder i
første kvartal i 2015. Det
er en stigning på 15,6%
sammenlignet med 1.
kvartal i 2014.
(Kilde experian.dk)
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Hvordan gik
kampen?
Projektet har testet to meget
forskelligartede tema-kampagner.

Tema 1
”Ensomhed”

•
•
•
•
•
•

Tema 2
”Iværksætteri og innovation”

•
•
•
•
•

Første tema
Tabubelagt og emotionelt emne
Stort tværgående tema hos DR, som er blevet dækket bredt på alle
deres kanaler
Fælles grafisk identitet DR og biblioteker
Fysiske produkter fra DR
Brugerne blev interesseret i temaet, når de i besøgte biblioteket
med andet formål

Andet tema bygger på erfaringer fra første tema
Faktuelt og handlingspræget emne
Mindre tema hos DR, som primært var bygget op omkring en udsendelse på DR1
Digitale produkter fra DR
Mange (nye) brugere har målrettet besøgt biblioteket i forbindelse
med kampagnen

Alt tyder på, at gennemslagskraften og synergien ved samarbejdet er
størst på de temaer, som kører på flere forskellige kanaler hos fx DR.
Samarbejdet med reklamebureauet og DR har fungeret bedre på ”Ensomhed” ligesom 84% af brugerne har lagt mærke til temaet andre steder end på biblioteket (specielt hos DR) ved temaet ensomhed mod 58%
på temaet ”Iværksætteri og innovation”. 58% har opdaget, at biblioteket
har fokus på et tema ved temaet ”Ensomhed” mod 36% ved temaet omkring ”Iværksætteri og innovation”.
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Jeg blev ringet op af en 80-årig kvinde, der havde set på vores hjemmeside
og hørt i P4, at vi havde et tema om ensomhed. Hun ringede og sagde ”Det
kunne jeg godt tænke mig at høre noget mere om. For jeg må sige… jeg
er faktisk ensom” Herefter talte jeg med hende i ca. 20 minutter… Jeg opfordrede hende derfor til at komme til vores fællesspisningsarrangement
i samarbejde med P4. Hun cyklede herind, sad ved bord med et par andre
kvinder og blev interviewet af en af journalisterne fra P4 Østjylland. Da
hun gik sagde hun, at hun havde haft en helt vidunderlig aften.
– Fra spørgeskemaundersøgelsen til biblioteker på tema I

50%

31%

83%

Af gæsterne
synes de får
en anderledes
biblioteksoplevelse

Af gæsterne finder
det relevant i
forhold til eget liv

Af gæsterne mener
at emnerne er
samfundsrelevante
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75%

33%

75%

Af gæsterne finder
temaet relevant og
inspirerende

Af gæsterne føler at
de er blevet klogere
på emnerne

Af adspurgte
biblioteker finder
det meningsfuldt og
givende at arbejde
med temaer

To halvlege

At køre temaer kvalificerer den oplevelse, som brugerne har på biblioteket. I snit mener 43%, at temaerne har givet dem en anderledes biblioteksoplevelse. 79% mener, at temaerne er samfundsrelevante. 54%
finder at temaerne i høj grad gør dem klogere eller sætter tanker i gang.
Kun 37% forventer at møde et tema på biblioteket, alligevel mener 57%,
at det er bibliotekets opgave at formidle udvalgte temaer.
Brugerne tænker, at biblioteket arbejder med temaer for at understøtte
aktualitet, inspiration, debat og information. De mener, at bibliotekerne
har mulighed for at sætte en helt anden dagsorden end andre institutioner, at folde et emne sagligt og seriøst ud og perspektivere det ligesom
det fremhæves, at man lettere opnår viden om ting, man ikke ville opsøge ellers. Brugerne mener, at biblioteket via temaerne fremstår med en
skarpere samfundsprofil, virker levende og nærværende, får kant og at
biblioteket i højere grad påtager sig en ny rolle med omdrejningspunkt i
inspiration, refleksion og debat. Enkelte brugere giver udtryk for, at de
kommer på biblioteket udelukkende for at låne bøger.
For den ældre målgruppe er det vigtigt, at bibliotekerne er skarpe på,
hvilke emner som sættes på dagsordenen og at der bør fokuseres mere
på kunst og kultur. Hos de yngre er en bred vifte af temaer oplagte på
biblioteket og særligt temaer, der opbygger fællesskaber.
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Hvad siger spillerne?
– Bibliotekerne

Alle biblioteker, som har deltaget i temasamarbejdet, ønsker at fortsætte
i fremtidige samarbejder. På temaet ”Ensomhed” oplevede 60% af bibliotekerne det meget meningsfyldt og givende at arbejde med temaet.
Det tal steg til 75% på temaet omkring iværksætteri og innovation. Igennem projektet er der også sket en udvikling ift. om bibliotekerne synes
temasamarbejdet har skabt en større helhed mellem deres aktiviteter og
forskellige kanaler. På temaet omkring ensomhed svarede 22% af bibliotekerne meget, hvor det på temaet omkring iværksætteri og innovation
steg til 48%. Skal temasamarbejdet lykkes, nævner de fleste biblioteker
en stærk koordination af temasamarbejdet som afgørende for gennemførelsen.
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Jeg synes det er rigtig fedt, når
biblioteket interagerer med andre
instanser (i dette tilfælde DR). Det er
inspirerende, når man via forskellige
institutioner møder det samme
tema berørt på forskellig måde…
Biblioteket er på mange måder det
rigtige sted at gøre det, da det netop
kan være et sted, der samler os.
– Fra fokusgruppeinterviews
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Temasamarbejdet giver bibliotekerne en følelse af ”det store vi”, det at
løfte i flok og en stor faglig stolthed. Det professionaliserer formidlingsarbejdet lokalt og især den grafiske pakke, som bibliotekerne modtager,
er med til at give kampagnerne et professionelt og ensartet udtryk, der
dog stadig kan tilpasses lokale forhold. Den store fleksibilitet og at niveauet for kampagnen kan tilpasses bibliotekerne er vigtigt, især for de
mindre biblioteker. Bibliotekerne kommer gennem samarbejdet og de
fælles idegenereringsworkshops på nye ideer, som de ellers ikke ville
have tænkt, de når andre og nye målgrupper, de får udvidet deres lokale
netværk og bliver udfordret ift. det at lave brugergenererede aktiviteter.
Der opstår nye samarbejder og det at bibliotekerne står sammen, gør
dem til en mere attraktiv samarbejdspartner især ift. andre store nationale aktører.
50% af bibliotekerne har oplevet det anderledes at arbejde med temaer
end ellers og mange biblioteker har også udviklet nye interne arbejdsformer. Samtidig med er den lokale måde at arbejde på især ift. lokale tidsfrister til fx programmer udfordret gennem de centralt styrede kampagner i temasamarbejdet. Flere biblioteker nævner det dog, som et plus, at
de bliver udfordret på det at være aktuelle.
En anden udfordring for de deltagende biblioteker har været den lokale
forankring og ejerskab lokalt samt det at have ressourcerne til at gennemføre temaet. For mange biblioteker bunder det måske i det faktum,
at de aktiviteter som bibliotekerne har lavet i forbindelse med temaet
for 95% vedkommende har suppleret øvrige aktiviteter i stedet for at
erstatte disse.
Det at samarbejde med en stor mediepartner, som Danmarks Radio vurderer bibliotekerne som en kæmpe gevinst. DR er en stærk og positiv
samarbejdspartner, men der har også været udfordringer som sen udmelding af tema, mangel på fælles grafisk identitet på tema II samt bibliotekernes manglende synlighed på DR’s kanaler. Flere biblioteker mener
dog, at det har større værdi for bibliotekerne at understøtte og perspektivere samfundsrelevant tema/debat end det at få vist sit ”logo” på TV
ift. bibliotekernes synlighed hos DR.
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Hvad siger spillerne?
– Danmarks Radio

Bibliotekerne har i projektet samarbejdet med Danmarks Radio og især
deres kampagne-afdeling. Bibliotekerne opleves som meget attraktive
samarbejdspartnere, ifølge DR især fordi bibliotekerne har et fysisk rum
i den ”virkelige verden”, hvor borgere fra alle dele af samfundet kommer
uden, at de behøver at have specielle forudsætninger og DR har et stort
ønske om at komme mere ud i landet der, hvor borgerne er. Bibliotekerne
har nogle kvaliteter ift. at oplyse og danne borgerne og det er oplagt at
sammentænke den public service forpligtigelse, som både DR og bibliotekerne har. Bibliotekerne har desuden rigtig mange ildsjæle ansat og
deres store engagement har ifølge DR været afgørende for samarbejdet.
For DR er det vigtigt, at samarbejdet opleves ligeværdigt og at de bliver en integreret partner, hvor synergi og fælles engagement skaber de
bedste forudsætninger for vellykkede kampagner. Det er især lykkes i
den første kampagne omkring ensomhed, hvor der i kampagnen omkring
innovation og iværksætteri mere blev kørt parallelle forløb. Det er for DR
mest optimalt at samarbejde omkring større satsninger, idet det giver
DR bedre mulighed for at være til stede med både event, materialer og
økonomisk. Et tættere og mere målrettet samarbejde, hvor vi bruger hinandens styrker bedre, kan forbedre kampagnerne. Det er imidlertid tydeligt, at den forståelse for de forskellige kulturer og vilkår, som hersker i de
forskellige organisationer er blevet større og større i løbet af projektet.

Hvad siger spillerne?
– Det nye sort

Projektet har samarbejdet med Det nye sort, som er et lokalt prisvindende reklamebureau, der har leveret den grafiske pakke til bibliotekerne og
DR. I begge kampagner er det lykkes for Det nye sort at udvikle en grafisk
identitet, som er fleksibel, som fungerer på tværs af online og offline medier og som let kan bruges af og tilpasses de deltagende biblioteker. Det
nye sort lægger vægt på at lave en grafisk identitet med enkelte virkemidler med fokus på kvalitet og som fungerer mange steder. For det nye
sort har det været en fornøjelse at se, hvordan bibliotekerne har taget
den grafiske pakke til sig og brugt den, så der skabes en rød tråd i kampagnerne. Det fungerer især rigtig godt, når DR anvender identiteten,
som de gjorde ved ensomheds-kampagnen. Det er vigtigt at den grafiske pakke hele tiden evalueres og udvikles, så den både matcher temaet,
men i høj grad også bibliotekernes behov. Der kan sagtens arbejdes mere
med at udvikle simple værktøjer og materialer, der kan skabe synlighed
omkring temaet i det fysiske rum. Bibliotekerne kan fx inden for rammen
af den grafiske identitet selv udvikle standardmaterialer og Det nye sort
kan koncentrere sig omkring udviklingen af nye formater.
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Når DR sætter fokus på et emne
som ensomhed, er det fordi vi gerne
vil bidrage til at bryde et tabu. Et
tabu som berører flere hundrede
tusinde danskere. Vi skal turde tage
snakken – også om det der er svært.
Og jo flere rum den samtale kan
foregå i, jo bedre
– Danmarks Radio
Pil Gundelach Brandstrup, Kanalchef
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Hvordan sætter
vi holdet?

Stor mediepartner
– Danmarks Radio

En stor mediepartner er afgørende for den nationale udbredelse af temaet. Partneren vil have en volumen, en bred målgruppe, en stor gennemslagskraft og kan nå borgerne gennem andre kanaler end bibliotekerne
kan fx TV. DR, som der er samarbejdet med i projektet har desuden en
public service forpligtigelse ligesom bibliotekerne. Mediepartneren kan
være en ny indgang til andre og større partnerskaber. Skal samarbejdet
fungere er det vigtigt med en gennemgående kontaktperson, der løbende kommunikerer med koordinatoren (og ikke direkte med de enkelte
biblioteker). Ligesom en god dialog fra starten er med til at afstemme
forventninger og kan skabe rum for en tidlig ideudvikling, som kan understøtte ejerskabet senere i forløbet. Jo før indsatserne fra de forskellige
partnere bliver kendt, jo mere kan de indgå i kampagnen. Partneren kan
via det arbejde, som de i forvejen laver med aktuelle indsatser, komme
med bud på temaer. Ligeledes kan partneren udvikle produkter, som kan
bruges på bibliotekerne såvel som andre steder. Det kan fx være små
film, Go Cards, udstillinger eller rettigheder til at bruge trailers og andet
pressemateriale på de udsendelser, som sendes.
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Reklamebureau
– Det nye sort

Reklamebureauet har til opgave at skabe en synlig rød tråd i formidlingen
i temakampagnerne. De udarbejder en grafisk identitet med logo, grafiske elementer, billeder, farver og skrifttyper, laver eksempler på brug af
den grafiske identitet, skabeloner og vejledninger til at bruge identiteten.
De kan sætte materialer op, som fx plakater, flyers, bogmærker, emnelister, men deres kompetencer skal især bruges der, hvor bibliotekernes
slipper sådan, at de ud fra identiteten også kan udvikle mere skæve og
anderledes kampagne-elementer, der kan skabe synlighed på bibliotekernes kanaler – især i det fysiske rum. Skal identiteten kunne bruges
af mange biblioteker, er det vigtigt, at den er enkel og fleksibel. Det er
vigtigt med en god dialog med koordinator og mediepartneren, sådan at
identiteten bliver så brugbar som mulig og jo tidligere bureauet inddrages – gerne allerede i idegenereringsfasen – jo bedre.

Koordinatoren
– Aalborg Bibliotekerne

Alle undersøgelser peger på en stærk koordinator som afgørende for
gennemførsel af temasamarbejdet. Koordinatoren koordinerer mellem
mediepartneren, reklamebureauet, bibliotekerne, netmedierne og evt.
andre nationale partnere. Det er koordinatoren, der i samarbejde med
centralbibliotekerne og mediepartneren beslutter temaerne, ligesom
koordinatoren er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af temaerne. Det indebærer afholdelse af fælles idegenereringsworkshops for
alle parter, udvikling af idekatalog med forslag til aktiviteter på bibliotekernes forskellige kanaler, udvikling og fordeling af fællestiltag sammen
med bibliotekerne, aftaler med mediepartner, reklamebureau og andre
nationale partnere, produktion af supplerende grafiske produktioner,
vedligeholdelse og opdatering af videndelingsportal, hvor bibliotekerne
kan dele ideer og finde den grafiske pakke, distribution af materialer og
tilbud fra de forskellige partnere, evaluering, der sikrer udvikling ift. næste kampagne og ikke mindst en velovervejet kommunikation til partnerne. Kommunikationen kan med fordel ske gennem løbende nyhedsbreve/-mails. Koordinatoren kan producere materiale omkring kampagnen,
som bibliotekernes kontaktpersoner kan videresende til kollegaer lokalt,
sådan at der lokalt skabes større forståelse for og ejerskab til temakampagnen. Koordinatoren fungerer også som sparringspartner for bibliotekerne og det er derfor vigtigt, at koordinatoren altid kan træffes.

Centralbibliotekerne

Alle centralbibliotekerne deltager i tema-kampagnerne og på den måde
sikres opbakning og national spredning af kampagnerne. På vegne af bibliotekerne i centralbibliotekernes områder vælger centralbibliotekerne
ud fra de fra mediepartnerens forslåede liste, hvilket tema, der skal arbejdes videre med og der afholdes et formøde (videokonference) forud for
tema-kampagnens start mellem alle centralbibliotekerne. Centralbibliotekerne fungerer desuden som sparringspartnere for temakoordinator
og egen region og kan også koordinere aktiviteter på regionalt niveau.
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Bibliotekerne

Bibliotekerne har modsat mediepartneren fysiske huse spredt ud over
hele landet og er organiseret med en veludbygget infrastruktur. På bibliotekerne kommer en bred målgruppe, alle slags mennesker uden, at de
behøver at have specielle forudsætninger. Bibliotekerne har ofte en rigtig god kontakt til lokalsamfundet. Desuden har bibliotekerne mulighed
for gennem deres fysiske og digitale materialesamling at perspektivere
temaet og tilføje nye vinkler. Det er på bibliotekerne at, kampagnen virkelig kommer til at leve, det er dem, der løfter kampagnen og jo flere
biblioteker, der deltager, jo større volumen får kampagnen dels ift. brugerne, til eventuelle større nationale partnere men også ift. andre biblioteker. Det betyder selvfølgelig også, at der – som flere biblioteker også
har understreget – ligger en stor forpligtigelse i at deltage i samarbejdet.
De lokale bibliotekerne bidrager med deltagelse i idegenerering, deling
af ideer, evt. udarbejdelse af produkter, som kan være fælles for kampagnen fx en liste med link til e-ressourcer, en emneliste med forslag til
materialer om emnet… og så kører bibliotekerne selvfølgelig kampagnen
i kampagne-ugerne, ligesom de bidrager til evalueringen.
Hos 95% af bibliotekerne har temasamarbejdet suppleret øvrige aktiviteter. Skal vi hente den største gevinst af temasamarbejdet er det imidlertid vigtigt at kampagnerne går ind og erstatter aktiviteter, som alligevel
skulle igangsættes på biblioteket. Ligedan opnås den største effekt, hvis
kampagnen kører på alle kanaler i biblioteket og mange biblioteker angiver netop værdien i det tværfaglige samarbejde lokalt på bibliotekerne
imellem forskellige afdelinger som en styrke. Disse to faktorer kalder på
en ledelsesmæssig prioritering, forankring og opfølgning på tema-kampagnerne.
Bibliotekerne skal organisere sig med en gennemgående kontaktperson, som kommunikerer med koordinatoren for kampagnen, som er
ambassadør for kampagnen lokalt og som står for lokal afholdelse og
planlægning. Skal modellen fungere er det vigtigt, at kontaktpersonen er
tilgængelig og hurtigt kan svare på forespørgsler fra koordinatoren. Nogle biblioteker har i forvejen en koordinator, som kører tema-kampagner
på biblioteket fx en leder eller person, der arbejder med kommunikation, udstillinger eller aktiviteter. Den lokale temakoordinator har overblik
over, samt beslutningskompetence på tværs af bibliotekets forskellige
kanaler (aktiviteter, web, udstillinger osv.) og sikrer på den måde en gennemgående kampagne på tværs af afdelinger i huset.
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Netmedierne

Netmedierne har en klar styrke i de digitale platforme, hvor deres materialer formidles, så de kan nå ud til de mange. Indholdet har en anden
karakter end de fysiske materialer og supplerer den formidling, som bibliotekerne og mediepartneren laver, ligesom de dækker, når og hvis bibliotekernes fysiske materialer slipper op. Brugerne får formidlet indholdet i netmedierne omkring et bestemt og aktuelt tema og der bliver en
tydelig sammenhæng til bibliotekernes fysiske tilbud. Netmedierne kan
blandt andet byde ind med emnelister, artikler, nyheder på deres portaler
og kan på lige fod som bibliotekerne anvende den grafiske pakke i deres
arbejde. Koordinatoren understøtter formidlingen af deres tilbud ved at
videregive links og lister til bibliotekerne.

Hvordan fortsætter
vi det gode samspil?
Der er stor begejstring og vilje til at fortsætte temasamarbejdet blandt
alle parter. 100% af både biblioteker, netmedier, mediepartnere og reklamebureau er interesserede i fortsat at deltage. På de næste sider
(s. 18-19) er opstillet en model over temasamarbejdets forløb.
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Spillerne:

4 MÅNEDER FØR

CENTRALBIBLIOTEKERNE

Valg af tema
Videokonference

REKLAMEBUREAU

2-3 MÅNEDER FØR

Møde med stor mediepartner og
reklamebureau
Workshop
Finde øvrige partnere

Invitere biblioteker
KOORDINATOR

Kontakt mediepartner

Planlægning af fælles tiltag
Idekatalog

Finde øvrige partnere
Planlægning af workshop

BIBLIOTEKER

Opsætning af
videndelingsportal
STOR
MEDIEPARTNER
Forslag til temaer
NETMEDIER

Møde: Koordinator, reklamebureau
& stor mediepartner
Workshop

Møde: Koordinator, reklamebureau
& stor mediepartner
Workshop

Workshop

Workshop

FORLØBET

Tema-opstart
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Idégenerering

1-2 MÅNEDER FØR

Sparring med biblioteker
i regionen

Møde: Reklamebureau og bibliotekets grafikere om grafisk pakke.

KAMPAGNEUGER

Sparring med biblioteker
i regionen

Evaluering

Sparring

Evaluering og opsamling
Nyt tema

Temakampagnen kører

Evaluering

Fælles tiltag
Koordinators grafikere:
Plakater, Flyers, Rollup
Hjælpe bibliotekerne med opsætning af fælles tiltag

Levering af materiale
Film, trailers etc.

2-4 UGER EFTER

Temakampagnen kører

Evaluering

Møde med koordinator om grafisk
pakke. Identitet, logo elementer etc.
Temakampagnen kører

Fælles tiltag
Lokalproduktion (frivilligt)

Evaluering

Evaluering

Egen produktion

Produktion

Kampagnen
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Evaluering

Skal du spille med
på vinderholdet?
Dit bibliotek har nu muligheden for at sætte
aktuelle og debatskabende temaer på dagsordenen i Danmark sammen med alle andre biblioteker i landet og sammen med en stor mediepartner.

Forhåbentlig kan I se styrken i at udnytte de forskellige kompetencer
og ressourcer, som vi alle sammen bidrager med i et fælles nationalt
temasamarbejdet. Et samarbejde, der fokuserer på professionalitet og
kvalitet i leverancerne til partnerne i samarbejdet, i sidste ende og ikke
mindst til borgerne, et samarbejde fuld af muligheder:

•

For at hente og bruge ideer fra andre biblioteker og partnere
dels gennem den fælles idegenerering, idekataloget og
videndelingsportalen

•

For at byde ind med produkter. Fx emnelister, gode anbefalinger, top
10 til glæde for andre biblioteker

•

For at hente fælles tiltag, der kan afholdes på eget bibliotek. Fx
eksponeringer, quizzer, aktiviteter

•

For at hente grafisk materiale fra den grafiske pakke. Fx logo, billeder,
skabeloner, filmklip, emnelister

•

For støtte, sparring og netværk
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… gevinsterne (for os internt
og for mig som leder) er, at
man får udvidet sit netværk
og at medarbejderne får andre
medarbejderes syn på forskellige
udfordringer og de vil kunne smitte
positivt af på kulturen hernede.
Og så er den eneste vej frem i
et biblioteksvæsen, der bliver
stadigt mere ressourceknapt,
at vi etablerer store nationale
samarbejder, så ressourceforbruget
giver mest mulig gevinst for
borgerne (i stedet for, vi hele tiden
skal opfind den dybe tallerken på
hvert vores lille bibliotek)
– Fra mail-undersøgelse blandt de
biblioteker, som ikke deltog i selve
projektet, men i kampagnerne
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Jeg vil gerne rose det nationale
initiativ og synes, det giver god
mening, at bibliotekerne arbejder
sammen på tværs. Genbrug, øget
synlighed og synergi giver mening,
vil jeg tro.
– Fra mail-undersøgelse
blandt netmedierne

Det giver bare så god mening,
at tingene hænger sammen ift.
udtryk/brand og det har været en
fornøjelse at kunne præsentere et
grafisk design på alle platforme,
i biblioteket, på opslag, på
hjemmesiden, etc. Og igen synes vi,
det giver rigtig meget at løfte i flok
på landsplan [...]
– Fra spørgeskemaundersøgelsen til
biblioteker - Tema II

Det er ikke tanken, at I skal bruge ekstra ressourcer på kampagnerne,
men tænke dem ind i jeres program og konvertere nogle af de ressourcer, som I i forvejen bruger til aktiviteter, udstillinger og web til temasamarbejdet.
Er det gratis? Ikke helt. Aalborg Bibliotekerne koordinerer temasamarbejdet som en del af deres centralbiblioteksopgave. Koordineringen
dækker alle landets biblioteker uanset centralbiblioteks-område. Det koster 50.000 kr. at udvikle og producere den grafiske pakke. Det vil sige jo
flere biblioteker, vi er med i temasamarbejdet, jo billigere bliver det. Ved
20 biblioteker bliver det 2.500 kr., ved 40 biblioteker 1.250 kr. og ved 80
biblioteker 625 kr. pr. bibliotek. Eventuel deltagelse i workhops er for
egen regning.
Forud for hvert tema kontakter koordinatoren de lokale kontaktpersoner på bibliotekerne for at høre, om de har lyst til at deltage i temaet.
Koordinatoren vil tage imod en førstehånds tilmelding og herefter vende tilbage med den endelige pris på deltagelse i kampagnen, hvorefter
tilmeldingen vil være bindende. Alle centralbibliotekerne deltager som
udgangspunkt i tema-kampagnerne.
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Du er altid velkommen til at kontakte
Aalborg Bibliotekerne
Koordinator Sonja Ibach Nissen
99 31 43 76
sonja.nissen@aalborg.dk

Udviklingschef Tina Bang Jakobsen
99 31 44 26
tina.jakobsen@aalborg.dk

Et temasamarbejde mellem 25 biblioteker, Danmarks Radio.
Støttet af udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske
læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen.
Design: Det nye sort
2016

