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Forord
Projektet Biblioteket i City handler om sam-
arbejde mellem bibliotek og cityforening for 
at skabe en mere interessant cityoplevelse 
for borgerne. 

Hermed tematiserer projektet to spørgsmål, 
der er helt centrale for biblioteksudviklingen 
i disse år.  

For det første, spørgsmålet om, hvordan bib-
lioteket kan bidrage til en positiv byudvikling 
med levende og attraktive byrum.  
For det andet, spørgsmålet om, hvordan 
biblioteket kan indgå i nye partnerskaber, der 
dels kan synliggøre biblioteket og åbne det 
endnu mere overfor omverdenen og dels 
kan bidrage til at tilføre biblioteket ressourcer 
i form af engagement, inspiration og nye 
relationer.

Kulturinstitutionernes – og herunder ikke 
mindst bibliotekets – betydning for at tiltræk-
ke nye borgere, virksomheder og turister 

tillægges i dag en stadig større værdi blandt 
både byplanlæggere og lokale politikere. 

Samtidig rettes fokus også mod bibliotekets 
muligheder for at indgå som en væsentlig del 
af arbejdet med at etablere eller reetablere 
mere levende og for borgerne interessante 
bymidter.  Dette for at modvirke en udvik-
ling, hvor handel, events og mange andre 
aktiviteter i stadigt større omfang henlægges 
til indkøbscentre placeret udenfor centrum. 
Internationale erfaringer viser, at netop biblio-
teket kan være en meget væsentlig aktør, når 
det handler om at skabe levende byrum.

Biblioteket i City er således en del af større 
bevægelse, der handler om at indtænke 
biblioteket i byudviklingen og anerkende 
dets rolle for den attraktive by.

Samtidig er det i disse år, hvor besparelser-
ne på de kommunale kulturbudgetter er 
markante, og hvor der fra flere sider sættes 

spørgsmålstegn ved bibliotekets relevans og 
funktion, vigtigt at biblioteket bliver mere syn-
ligt i lokalsamfundet. Dette kan bl.a. ske ved at 
biblioteket indgår i forskellige lokale partner-
skaber, der kan øge opmærksomheden på 
biblioteket som en væsentlig lokal aktør. 

Biblioteket er bestemt ikke uvant med at 
indgå i lokale partnerskaber, men der er et 
nyt og skærpet fokus på, hvor vigtige disse 
er, ligesom flere biblioteker i dag også indgår 
i mere utraditionelle partnerskaber med 
f.eks. kommercielle aktører. 

Når Biblioteket i City er et samarbejdsprojekt 
mellem biblioteket, de lokale cityforeninger 
og den lokale detailhandel, kan dette altså 
også ses som en del af noget større, der 
handler om at tænke ”ud af boksen” og 
arbejde med nye partnerskaber.

Erfaringerne fra Biblioteket i City viser, at der 
kan være et stort potentiale i at tænke i nye 
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baner og nedbryde gamle barriere –  både 
for biblioteket og for byen. For både bibliote-
ket og detailhandlen vil den levende by.  

Men erfaringerne viser også, at samarbejdet 
er forbundet med udfordringer, da bibliotek 
og detailhandel repræsenterer forskellige 
verdner med forskellige prioriteter, forskellige 
kulturer og forskellige måder at arbejde på.  

For at gøre fremtidigt samarbejde lettere at 
gå til, har vi udarbejdet denne pjece med 
erfaringer, eksempler på fælles aktiviteter, 
tips og gode råd. 

Henrik Jochumsen
Lektor v. IVA, 
Københavns Universitet
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Introduktion til Biblioteket i City 
Mange danske biblioteker er placeret i city 
som placemaker, der skal bidrage til liv i 
bykernen, men hvordan formår biblioteket at 
udnytte placeringen til at danne nye partner-
skaber, anvende nye kanaler og gentænke 
sin markedsføringsstrategi? Biblioteket skal 
ikke fastholde sig i rollen som ”traditionelt 
bibliotek”, der spiller sammen med ”traditi-
onelle legekammerater”, men spille aktivt 
sammen med den største gruppe naboer i 
byen, butikkerne og herigennem få kontakt 
til en stor, potentiel målgruppe, der ikke 
kender bibliotekets tilbud, men kan udnytte 
disse for at kvalificere besøget i city. 

Herning Bibliotekerne flyttede i 2014 ind i 
gågaden i Herning. Sammen med cityfor-
eningen ønskede Herning bibliotek at arbejde 
strategisk med partnerskabsudvikling. Kol-
ding bibliotek er placeret centralt i City, men 
ikke i sammenhæng med gågaden. Kolding 
bibliotek og cityforening, ønskede derfor at 
arbejde sammen om, hvordan der kunne 

skabes et bedre flow af citybrugere i begge 
retninger, og derved skabe en større sam-
menhæng mellem gågade og biblioteket.

Overstående har Herning og Kolding Biblio-
tekerne samt cityforeningerne i de to byer 
arbejdet sammen omkring i projektperioden 
februar 2015 – ultimo januar 2016.  

Projektets overordnede målsætning har 
været at skabe en transzone, der i fysisk 
og overført betydning opbløder grænsen 
mellem byrummet og biblioteket.  

Projektet er medfinansieret af midler fra 
udviklingspuljen, og løb fra februar 2015 til 
og med januar 2016.

Teoretisk grundlag 
•  Biblioteket i byudviklingen: oplevelse, krea-

tivitet og innovation af Casper Hvenegaard 
Rasmussen, Henrik Jochumsen og Dorte 
Skot-Hansen

•  Cross channel: fremtidens detailhandel 
– fuld integration eller pengene tilbage af 
Louise Byg Kongsholm og Martin Frede-
riksen

•  Folkebibliotekerne i videnssamfundet
•  Modelprogram for folkebiblioteker

Læsevejledning  
Denne publikations indhold er erfarings-
baseret ud fra den viden og erfaring der er 
gjort i projektperioden. 

Den indeholder en række anbefalinger og 
metoder, der kan enten bruges på inspirati-
onsniveau, men også som en guideline, hvis 
I vil i gang med en lignende proces. 

Bagerst vil I finde konkrete metodebeskri-
velse samt et idékatalog med eksempler 
på afholdte aktiviteter i projektperioden. 
Det skal I være velkommne til at kopiere og 
prøve af.  
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Kapitel 1 At sætte en fælles scenen
Hvem skal tage den første kontakt? 
Hvordan får man budt en ny samarbejds-
partner indenfor? Hvordan får man skabt 
et fælles mål, som der nikkes til af alle 
samarbejdspartnere?  Er biblioteket over-
hovedet interessant for detailhandlen? Og 
må et bibliotek overhovedet lege med det 
kommercielle? 

Dette er blot nogle af de spørgsmål, der 
dukkede i begyndelsen af projekt ’Bibliote-
ket i city’, så måske sidder I med nogle af de 
samme spørgsmål.

Vores erfaring er, at det er vigtigt at tage 
sig tiden til at sætte en fælles scene. Det er 
biblioteket, der skal tage teten og indbyde 
cityforeningen til et møde, hvor det at sætte 
en fælles scene er det væsentligste punkt. 
Det skyldes at biblioteket som organisation 
i højere grad er vant til at tænke langsigtet, 
hvor cityforeningen er vant til ligesom med-
lemmerne at skullel tænke på den daglige 
omsætning. Men hvad vil det sige at sætte 
en fælles scene, når det kommer til udvik-
ling af et nyt samarbejde og partnerskab? 
 
Den fælles scene sættes ved, at der skabes 
en gensidig forståelse og viden om hin-
anden. Både biblioteket og cityforeningen 
introducer sig for hinanden, via en præsen-
tation, der kommer omkring historik, fakta, 
styrker, svagheder, udfordringer og hvilke 
ressourcer man kan og vil biddrage med.  
Alt dette for at finde en fælles værdi i sam-
arbejdet. 

Det er samtidig meget givende, hvis I kan få 
et oplæg fra f.eks.  en byplanlægger, der kan 
fortælle om kommunens planer for de næ-
ste års byudviklingsplaner, så I også kender 
til de overordnede kommunale visioner. 

Dernæst kan I bruge tid på sammen, at 
formulere fælles udfordringer som f.eks. en 
død bymidte, der har indvirkning på besøgs-
tal i henholdsvis, biblioteket og butikkerne.  
Det kan være, der er mere end én fælles 
udfordring, og så kan I koble dem sammen 
eller gå videre med forskellige udfordringer. 
Det vigtigste er, at I får en god snak, samt be-
gynder at formulere, hvordan I sammen kan 
biddrage til byudvikling, f.eks. ved at skabe 
en mere livlige bymidte og herved få antallet 
i hhv. biblioteks- og butiksbesøg til at stige.
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Når I har fået formuleret en fælles målsæt-
ning, er det vigtigt at I har den med som 
’bordbøn’ på hvert fælles møde. Derved er 
den fælles sag ’ in top of mind’ hos begge 
partnere 

Hørt i projektgruppen: Det er i det personlige 
møde at netværk skabes, ikke pr. e-mail. 

Tjekliste:   
p  Biblioteket kommer med et udspil på 

fælles udfordringer og på, hvordan de 
kan adresseres sammen. Det kan godt, 
være at de fælles udfordringer ændrer 
sig lidt, når man begynder at arbejde 
med dem

p  Det er vigtigt at skabe en gensidig forstå-
else af kompetencer og begreber

p  Der bør være en  skitse eller færdig 
formuleret, fælles, målsætning 

p  Alle går hjem og tænker over, hvordan 
de kan biddrage til den fælles opgave/
målsætning
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Kapitel 2 Udvikling af partnerskaber 
Formalisering af partnerskaber og samar-
bejde er grundelementet for, at I lykkes med 
at etablere et samarbejde med detailhand-
len i jeres by. Så simpelt kan det siges!  

Bibliotekspersonale kan ofte have god tid 
til at planlægge og tale om tingene, men 
rider måske ikke, altid samme dag, som der 
sadles. Omvendt er der ofte ikke langt fra 
tanke til handling hos detailhandlen. Men her 
måles succes i omsætning, og et nyt tiltag 
kan hurtig kasseres, hvis det ikke har haft en 
synlig effekt på omsætningen.  

Fordi der er forskellige måder at agere på, er 
det vigtigt at give sig tid til at lære hinanden 
at kende, stille spørgsmål ved hinandens 
måder at gøre tingene på (konstruktivt) og 
at få skabt et formaliseret samarbejdet, som 
alle kan se en værdi i. 

En anbefaling vil være at prøve at sætte et 
lille benspænd op for hinanden, således at 

der rykkes ved de vante måder, at gøre tin-
gene på. Dette benspænd kunne f.eks. være, 
at biblioteket etablerer et beredskab til at 
kunne planlægge og handle hurtigere. Og at 
detailhandlen samtidig øver sig i at investere 
ressourcer i aktiviteter, som giver værdi på 
den lange bane. 

Hvad har været  værdien af 
vores  partnerskab? 
Her er nogle bud på vores udbytte af det 
partnerskab, der er etableret mellem biblio-
tek og cityforening under Biblioteket i city.

p  Biblioteket har fået nye bruger 
p  Både biblioteket og cityforeningen har 

fået hinanden som gode ambassadører.
p  Begge partnere er blevet introduceret til 

nye måder at tænke på. 
p  Eksisterende kunder og biblioteksbrugere 

er blevet mødt på nye måder. 
p  Begge partnere har fået tilført nye res-

sourcer og kan nemmere sammen løfte 
opgaver.

p  Der har været nye og anderledes akti-
viteter i begge byer. Det har biddraget til 
at gøre bymidten mere interessant for 
citybrugeren.  

 p  Mere opmærksom på udadvendte 
aktiviteter og samarbejdsmuligheder i 
fremtiden.

CITAT

Det har givet os nogle nye samarbejdsmu-
ligheder med en partner, som vi før havde 
set som en institution, og måske havde 
nogle gammeldags indstillinger til.
Vi har fået prøvet nogle tanker og ideer af 
og fundet ud af at det fungerer rigtig godt 
at samarbejde. 
Vi vil helt klart forsøge i 2016 at udbygge 
det samarbejde med flere aktiviteter, 
som bliver til gavn for både brugerne, der 
kommer i city og brugerne, der benytter 
biblioteket. 

Mette Schumacher,  
Citychef Kolding
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 p  Andre mulige samarbejdspartnere har 
fået øje på værdien af et samarbejde 
omkring markedsføring og aktiviteter. 

Organisering og ansvarsfordeling.
En stor del af formaliseringen af samarbej-
det, er at være helt sikker på hvem, der gør  
 

hvad og hvornår. Derfor er det vigtigt at få 
skabt et godt overblik over, hvad der sker på 
biblioteket, og hvad der sker hos cityforenin-
gen. 

Hvordan koordinerer vi det og ikke mindst, 
hvad er kommunikationsgangene? Dette 
er den største og vel nok også sværeste 
opgave i forbindelse med etablering af 
samarbejdet. 

 I forbindelse med  Biblioteket i City  erfare-
de vi, at initiativet som oftest kommer fra 
biblioteket. Det vil sige, at biblioteket bliver 
en slags ’Morthership’ for de aktiviteter, der 
samarbejdes om. Det handler for biblioteket 
om at kunne spotte og skabe overblik over, 
hvilke muligheder, der er for samarbejde. 

Til gengæld forpligtede cityforeningen sig 
til at biddrage med netværk og kommuni-
kation, med det formål at etablere kontakt 
mellem bibliotek og butikker i forbindelse 

med aktiviteter, hvor biblioteket ønskede 
at lave et arrangement sammen med en 
konkret butik.  

Desuden forpligtigede cityforeningen sig og-
så til at markedsføre de aktiviteter, der blev 
samskabt med biblioteket via egne sociale 
platforme og andre medier. Det skal dog 
også fremhæves, at cityforeningen kom til 
biblioteket med idéer til nye samarbejdsmu-
ligheder.

På biblioteket blev der nedsat en lille dedike-
ret arbejdsgruppe, der også efter projektets 
afslutning vil have ansvaret for at koordinere 
og kommunikere med cityforeningen i 
forhold til samskabelse af fælles aktiviteter.  
Desuden blev kommunikationsgange-
ne kortlagt, så både cityforeningerne og 
bibliotekerne i dag ved, hvem der kan tages 
kontakt til.

CITAT

Det har været rigtig interessant at sam-
arbejde med cityforeningen, og jeg synes 
det er forløbet over al forventning. 
Det har vist sig at være en vej til at skabe 
en port mellem butikkernes kunder og 
bibliotekets brugere. Og udover at sam-
arbejdet helt konkret har udmøntet sig ud 
i nogle gode events med meget tilfredse 
deltagere, har vi også fået skabt grobund 
for mere samarbejde i fremtiden.  

Bettina Aude Parastar,  
Kommunikationskonsulent Kolding bibliotek
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Koordinering af aktiviteter 
Det er en god ide at fastlægge et møde i en  
fast frekvens, evt. en gang om måneden, hvor 
cityforeningen og biblioteket sætter sig sam-
men, og gennemgår aktivitetskalendere for at 
kortlægge, hvor der er oplagte muligheder for 
et samarbejde af den ene eller anden art. 

En idé kan være at lave et årshjul sammen 
f.eks. i form af en fælles kalender. En anden 
måde er sammen at blive enige om bestemte 
nedslagspunkter i løbet af året, hvor man med 
sikkerhed kan lave en aktivitet sammen - 
f.eks. i forbindelse med jul, påske, efterårsferie 
osv. Herud over kan der selvfølgelig drypvis 
komme andre oplagte muligheder. 

Tjekliste: 
p  Værdien af partnerskabet for alle parter er 

formuleret. 
p  Der er opsat en processtruktur (hvem 

indkalder til møder mm.) og kommunikati-
onsproces og ansvarsfordeling er kortlagt.

p  Der er overblik over, hvilke aktiviteter og 
events man kan arbejde sammen om. 

      



11            Biblioteket i City

Kapitel 3 Konceptudvikling 
Når I skal i gang med selve konceptudvik-
lingen, vil det være givtigt, hvis alle parter 
kan afsætte en halv dag af til et idé -og 
konceptudviklingsmøde. 

Der kan arbejdes i to eller tre grupper hvor 
både bibliotek og cityforening er repræ-
senteret. De blandede grupper er med 
til at sikre en udvidelse af tankegangen 
og muligheder i idéskabelsesprocessen.  
Husk at være åben og bidrage med idéer 
og kommentarer- også indenfor de andres 
områder. 

Begynd mødet med at vise jeres fælles 
målsætningsbeskrivelse. Derved vil det 
overordnede mål for dagens opgaver og 
udvikling være klart for alle deltagere.  
Eneste punkt på dagsordenen er,  at der 
skal produceres koncepter. Målet er, at 
disse koncepter sidst på dagen er klar til 
implementering, og at alle deltagere er vi-
dende om, hvem der er ansvarlig for hvad. 

Sæt gerne som mål
–  At I skal arbejde med min. 2 og max 4 

målgrupper f.eks. børnefamilier, ældre, 
unge etc

–  At der skal formuleres 1-2 overordnede 
konceptrammer til hver målgruppe. Det 
er vigtigt, at de er gennemarbejdede. 

–  At bestemme en frekvens i aktiviteter pr. 
mdr. over for den konkrete målgruppe. 
F.eks. 2 gange pr. måned holder vi bør-
nebogscafé på den lille hyggelige cafe, 
for kvinder på barsel.  

–  At tænke ind i koncepterne, hvordan 
I kan få biblioteket ud i byrummet og 
byrummet ind i biblioteket.  

–  At tænke markedsføring ind i konceptet 
og brug et felt i idésudukoen til dette 
(kanaler, produktion mm.)

(Se kapitel 7 for metodebeskrivelse af 
Idesuduko. )
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Kapitel 4 Aktiviteter
  

Hvad skal vi lige sige? Vi vil jo ikke presse os 
på- og giver det hele overhovedet mening? 

Det er nogle af de spørgsmål, der kan melde 
sig, når man som bibliotekspersonale skal 
rette henvendelse til butikkerne. Men ja, det 
giver mening!  For husk på, at I sammen 
med cityforeningen er blevet enig om at 
udvikle og afprøve nye initiativer.

Dette kan være nogle  
gode spilleregler:
p  Vær klar på værdien for begge parter: 

Hvorfor skal den konkrete butik deltage? 
Og hvorfor skal biblioteket være til stede 
ved et af deres arrangementer?

p  Vær klar på jeres fælles målsætning   
p  Kom med en idé hvor der er plads til 

forslag fra den anden part.
p  Husk at personlig kontakt skaber net-

værk .
p  Husk at I som bibliotek har cityforeningen 

i ryggen – og omvendt.

Det er vores erfaring, at der vil gå nogen tid 
inden detailhandlen retter henvendelse til 
biblioteket. Så det er bibliotekets opgave at 
’opdrage’ detailhandlen til at spotte mulighe-
derne i at gøre brug af hinandens lokaliteter 
og kompetencer.  

Tjekliste: 
p  Husk at bruge cityforeningen til at skabe 

kontakt til detailhandlen.  
p  Markedsfør aktiviteten via forskellige 

kanaler (digitale og trykte) og lav aftaler 
om, hvem der markedsfører hvor. 

p  Vær tydelig omkring, hvem der er kon-
taktperson 

p  Udfyld konceptkort med erfaringer efter 
at aktiviteten er afholdt. 

Anbefaling: Pres ikke noget ned over hove-
det på nogen – men find fælles ankerpunk-
ter med detailhandlen via en forudgående 
kontakt. 

 Se kapitel 6 for idékatalog over aktiviteter 

CITAT

’Rejsebureauet var ikke umiddelbart 
begejstret. Første spørgsmål var: Hvad får 
vi ud af det? 

Det er i hvert fald vigtigt, at man har 
gjort sig nogle tanker om lige præcis det 
spørgsmål, inden man retter henvendelse’. 

Dorte Grout,  
Herning Bibliotekerne
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Kapitel 5 Fire gode anbefalinger for succes….
Her får I de sidste små anbefalinger med på vejen.  Vi ønsker jer alt muligt held og lykke,  
når I skal i gang med at lave byudvikling sammen. 

1. Vær opsøgende
Hvorfor: Icebreaker og for at skabe  
kontakt og troværdighed. 

Hvordan/hvad:
•  Tag kontakt 
•  Vær målrettet 
•  Vær bevidst om egne styrker  

(og svagheder)
• Byd op til samarbejde og samskabelse
• Vær åben for andres forslag og idéer

2. Formaliser samarbejdet
Hvorfor: Fordi det er med til at sikre  
forankring og forpligtelse 

Hvordan/Hvad: 
•  Lav arbejdsgrupper
•  Opsæt en kommunikationsgang
•  Sørg for en regelmæssig mødefrekvens
•  Sikre struktur og god organisering af 

samarbejdet
•  Husk kalenderkoordinering ift. aktiviteter

3. Skab det gode arrangement SAMMEN
Hvorfor: For at skabe ligevægt mellem 
partnerne (bibliotek/ cityforeningen/ detail), 
udvikle samarbejdet og sikre forankring. 

Hvordan/hvad:
•  Husk at være ydmyg over for samarbejdet 
•  Husk at have respekt for parternes forskel-

lige udgangspunkt i samarbejdet.
•  Lad være med at komme med færdige 

koncepter, hvor der ikke er plads til input 
og samskabelse.

•  Læg fordomme omkring hinanden væk.

4. Praktiske redskaber 
Hvorfor: Til inspiration og for at synliggøre 
lavt hængende frugter

Hvordan/Hvad: 
•  Lav et årshjul 
•  Husk at udvikle konceptkort (inspiration og 

gentagelse)
•  Lav en idébank til både færdige og ufær-

dige idéer
•  Hent gerne inspiration udefra 

… Og husk Keep it simple – ikke nødvendig-
vis store, forkromede projekter er vejen frem
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Kapitel 6 Metode beskrivelse samt idékatalog   
Metodbeskrivelse: Idé suduko  
Idésuduko er en metode hvorved man hur-
tigt kommer hele vejen rundt om et koncept 
og får skabt et godt overblik.

Forberedelse: Flipover papir, med en Idésu-
duko skabelon på, Post-its og tuscher. 
Tid: ca. 45 min 
1.  Lav en koncepttitel (man kan også vælge 

en målgruppe) skriv det på en Post-its og 
sæt i midten på spørgsmålstegnet) 

2.  Skriv et genstandsfelt/ emneord på Post-
its indtil I har en Post-its på så mange 
bogstaver som muligt (ABCDEFGH)

3.  Træk nu emneordet/genstandsfeltet fra 
A op i boxen hvor der står A i midten, og 
udfold det emneord/genstandsfelt via 
en brainstorm og snak i gruppen. Gør det 
samme ved de andre bogstaver 

4.  Når I har været igennem alle felter og 
udfoldet dem, vil I til sidst stå med færdige 
konceptrammer, der kan indskrives i et 
dokument.  

Tjekliste
p  Der er skabt et overblik over hvilke mulige 

aktiviteter og events der kan samarbej-
des omkring 

p  X antal færdig beskrevet konceptrammer 
+ ansvarsfordeling.

p  Beskriv jeres koncepter/aktiviteter ved 
hjælp af konceptkort, hvor der er plads 
til en evaluering. Herved sikres en nem 
implementering fremadrettet (samt erfa-
ring, hvad lykkes, hvad bør laves om)

p  Alle konceptrammer sikre, at enten træk-
kes biblioteksaktiviteter ud i byrummet el. 
byrummet trækkes ind på biblioteket. 

p  Vær sikker på, hvem der gør hvad, og har 
hvilke opgaver. 

Idé sudoku
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Idékatalog
Konceptkort 1:
Foredrag hos frisørsalon Mea-Cor
Frisørsalon Mea-Cor, havde arrangeret 
foredrag med håndlæser og foredragsholder 
Dodo Lindemann. Biblioteket deltog med 
en lille stand med relevante fagbøger til 
inspiration. 

Formål:
At finde ud af og/eller vise, at detailhandlen 
og biblioteket vil hinanden. At vi vil være åbne 
for at tænke hinanden ind, hvis og når det 
giver mening og synergi. At begge parter 
husker hinanden. 

Målgruppe:  
Kvinder, unge og gamle, veninder, mødre og 
døtre. 

Organisering og samarbejdspartnere: 
Mea-Cor havde planlagt aftenen, så bibliote-
ket og salonen fandt sammen ud af, hvordan 
biblioteket kunne tænkes ind. 

Markedsføring: 
Ingen markedsføring angående bibliotekets 
deltagelse før arrangementet. Efterfølgende 
omtale på Mea-Cors facebook og i Cityavi-
sen.

Indhold/aktiviteter (plan):
1. Salon Mea-Cor blev kontaktet, og aftalen 

kom i hus.  
Biblioteket aflagde besøg i salonen for at 
afstemme forventningerne og se lokalet. 
Dodo Lindemann blev kontaktet for at 
sikre et ok.  Hver især fik vi afstemt vore 
forventninger, og planlagt indhold. 

2. I pausen kunne publikum komme hen 
og få anbefalet bøgerne, der var udvalgt 
sammen med Dodo. 

Evaluering: 
Biblioteket fik i dén grad lov at være med, 
og Dodo henviste mange gange under 
foredraget til nogle af biblioteksbøgerne. 

God stemning, også blandt publikum. Flere 
gav udtryk for, at det lød spændende med 
et samarbejde mellem detailhandlen og 
biblioteket.

Herunder får I en række 
konceptbeskrivelser, I 
kan bruge til inspiration.
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Idékatalog
Konceptkort 2: 
Smag på det internationale marked
Herning City fik besøg af Det Internationale 
Madmarked. En lang række boder  frister 
med  produkter fra middelhavslandene. Ofte 
med produkter som vi ikke har fantasi til at 
anvende på andre måder end de velkendte.

Formål: 
At invitere kokke på besøg på biblioteket, 
hvor de tilbereder råvarer fra markedet, og 
inspirerer de besøgende på biblioteket til at 
handle på markedet. 

Målgruppe:
Primært unge og voksne, der har interesse 
for mad. 

Organisering og samarbejdspartnere: 
Cityforeningen, madhuset ’Mad med Kærlig-
hed’
Biblioteket sørgede for al planlægning, ind-
køb og afvikling af arrangementet. 

Markedsføring: 
Arrangementet blev markedsført via bibliote-
kets sædvanlige kanaler: hjemmeside, socia-
le medier. På facebook var der opslag før og 
efter arrangementet. Derudover var der en 
omtale af arrangementet i Herning Folkeblad 
dagen før, hvilket cityforningen stod for

Indhold/ aktivitet: 
1.  Madhuset Mad med Kærlighed, der har 

base i Aalborg blev engageret, da mad-
huset er vant til at holde foredrag og gå i 
dialog med publikum. 

2.  To kokke fra Mad med Kærlighed, ankom 
midt på eftermiddag og tog på indkøb 
med Dorte. De havde deres hvide kokke-
jakker på og signalerede tydeligt, hvem de 
var. De vidste ikke med sikkerhed, hvad 
de kunne købe, så de improviserede un-
dervejs. Kokkene fik smagsprøver, valgte 
varerne, og tog tilbage til biblioteket for at 
tilberede dem.

3.  I biblioteksrummet lavede kokkene et in-
terimistisk køkken med et par kogeplader, 
skåle, service m.m.

4.  Køkkenet blev stillet op ved siden af en 
udstilling, kollegaer havde lavet om mid-
delhavsmad.  

Evaluering: 
Arrangementet var på alle måder en succés. 
Besøgstallet var på ca. 100 voksne og 10 
børn. 

I kraft af kokkenes evne til at formidle såvel 
vores materialeudstilling som Det Internati-
onale Marked, blev der skabt en rigtig god 
sammenhæng mellem en aktivitet i byen og 
biblioteket. 
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Idékatalog
Konceptkort 3: 
International Bamsedag
Hvert år fejres den Internationale Bamsedag 
d. 27. oktober. I 2015 markeres bamsedagen  
i  Herning, og afvikles arrangementsmæssigt 
uden for egne rammer, nemlig i BR Legetøj.

Formål: 
Overordnet at skabe et samarbejde med 
BR Legetøj, men derudover også afvikle et 
hyggeligt (og måske mindre kendt) arrange-
ment for mindre børn i rammer de kender.

Målgruppe: 
Mindre børn og deres forældre/bedstefor-
ældre.

Organisering og samarbejdspartnere:
Biblioteket havde ansvaret for selve arrange-
mentet (indhold, rekvisitter m.m.).
Biblioteket sørgede for markedsføring.
Butikkens daglige leder var til stede under 
arrangementet og viste bibliotekets perso-
nale til rette.

Markedsføring: 
BR Legetøj har en meget stramt styret 
PR-politik, hvilket betyder, at butikken ikke 
kan markedsføre arrangementet gennem 
digitale/sociale medier.
Biblioteket markedsførte via hjemmeside, 
sociale medier og en lille udstilling i biblio-
teket.
Biblioteket sørgede for at lave en plakat, 
som blev hængt op i BR-butikken.
Herning Cityforening markedsførte via 
facebook.

Indhold og aktiviteter: 
1.  Den internationale bamsedag markeres 

ved, at to bibliotekarer, udklædt som 
læger, stiller deres ekspertise til rådighed, 
så syge bamser kan blive raske igen – og 
få en lille historie.

2.  Biblioteket havde et mindre areal i BR Le-
getøj, hvor der blev stillet små skamler, et 
bord, en sy-æske, plaster, små filmdåser 
med bamsemedicin, legetøjs-lægeudstyr 

m.m. frem. Derudover var der billedbøger 
med bamsehistorier.

3.  Arrangementet var annonceret, så børn 
kunne komme med deres syge bamse.

Evaluering: 
Arrangementet var meget vellykket, selvom 
der ikke var så mange børn der deltog som 
vi kunne have ønsket. Kun en enkelt kom 
med sin bamse. Resten var i BR-butikken af 
andre grunde end arrangementet.
Men de fik til gengæld en overraskelse og 
snak om syge bamser m.m.
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Idékatalog
Konceptkort 4:
Bogstaver i Gaderne
Formål:
Formålet er at få biblioteksbrugere til at gå 
på opdagelse i city og få citybrugerne til at 
gå en tur på biblioteket. Det skal ske ved at 
lave en aktivitet for børnefamilier i midtby-
en i oktober måned (og dermed henover 
efterårsferien). 

Indhold:
I oktober måned inviteres børn og deres 
familier til en bogstavjagt i gågaderne i 
midtbyen. Bogstavjagten går ud på at finde 
bogstaver, der hænger højt i wirer i gågader-
ne og ud fra dem danne navne fra kendte 
børnebøger (Findus, Antboy, Emil…). Finder 
man frem til de rigtige navne, kan man delta-
ge i en konkurrence. 

Man deltager i bogstavjagten ved at hente 
en konkurrenceflyer i en af CityKoldings 
butikker, udfylde den med de rigtige navne 
og aflevere den på Kolding Bibliotek. På 

biblioteket opstilles en skattekiste til besva-
relserne, og der er ekstra hjælp at hente til 
navnejagten. Samtidig er der en udstilling 
med bøger og film til børn og deres familier 
med børnebogsfigurerne.  

Præmierne er tre gavekort af 500 kr. (spon-
seret af CityKolding og to butikker). Vinderne 
udtrækkes blandt de rigtige besvarelser.  
Alle børn, der kommer ned på biblioteket og 
afleverer en konkurrenceflyer, får en pakke 
tyggegummi. 

Målgruppe: 
Børnefamilier og andre med børn, f.eks. 
bedsteforældre med børnebørn.

Samarbejdspartnere: 
Foreningen CityKolding og Business Kolding

Organisering/ansvarsfordeling: 
Projektleder: 
–  Bettina Aude Parastar,  

kommunikationskonsulent, Koldingbiblio-
tekerne

Projektdeltagere: 
–  Mette Schumacher,  

citychef, foreningen City Kolding
–  Keld Jørgensen, 

bisidder i bestyrelsen City Kolding
–  Ivan A. D. Johansen,  

tidl. centerchef Kolding Storcenter
–  Bente Bruun,  

bibliotekar, Koldingbibliotekerne
–  René Boye Pedersen,  

bibliotekar, Koldingbibliotekerne
–  Lars Kristiansen,  

kulturkonsulent, Koldingbibliotekerne
–  Tove Gæmelke,  

Chef for erhvervsudvikling, Business 
Kolding
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Frekvens (hvis det har et loop):
Løb over hele oktober måned 2015 

Markedsføring: 
I gågaderne blev der ophængt bannere, der 
”forklarede” hvorfor der hang store bogsta-
ver rundt i gaderne, og som henviste til at 
hente en konkurrenceflyer i butikkerne. 

I samtlige CityKolding butikker (samt frisører, 
caféer mm) var der plakater og konkurren-
ceflyers. 

På digitale skærme på de store indfaldsveje 
var der digitale annoncer. Der var annoncer i 
en lokalavis, og der blev udsendt en presse-
meddelelse til lokale medier. 

De sociale medier var også i brug (Facebook 
og Instagram) - både CityKolding, og bibli-
otekets. Opslagene blev også delt på andre 
relevante Facebookgrupper i Kolding. 
Udtrækningen af vinderne blev optaget på 

video, som også blev lagt på bibliotekets 
Facebookside. 

På biblioteket var der ligeledes ophængt 
plakater, der var information på digitale 
skærme og et stort vinduesfolie var hængt 
op ud til gaden. 

Evaluering
Projektet var en succes. Butikkerne meldte 
om stor aktivitet og bad om flere konkur-
renceflyers.  Biblioteket modtog lidt over 
200 udfylde konkurrenceflyers og mange 
positive tilbagemeldinger. 
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Idékatalog
Konceptkort 5:
Mennesket bag disken
Kom og hør fire butiksejere fortælle noget, 
du slet ikke vidste om dem.

Formål:
Formålet er at præsentere fire butiksejere for 
Koldings borgere på en ny og overraskende 
måde, i nye rammer, hvor der skabes kontakt 
mellem biblioteksbrugere og byens kunder.

Indhold:
Der afvikles to ’Mød mennesket bag disken’ 
aftener med to butiksejere pr aften. 

Hver butiksejer taler ca. 20-30 min., og der 
afsættes tid til spørgsmål/ samtale bagefter. 

Hvad butiksejerne fortæller om er helt op til 
dem selv, men udgangspunktet er, at det skal 
vise en personlig side af dem selv. Det kan 
være en hobby, en personlig historie, fx hvor-
for valgte jeg at blive butiksejer, et vendepunkt 
i livet eller noget helt andet.

Biblioteket serverer en kop kaffe og lidt sødt, 
og arrangementerne afholdes i et mindre 
lokale for at skabe en intim stemning. 

Ved det ene arrangement fortalte biblioteket 
også lidt om huset – hvor mange besøgende 
vi har, hvilke typer arrangementer osv. 

Målgruppe: 
Målgrupperne er de handlende og biblioteks-
brugere. 

Samarbejdspartnere: 
Foreningen CityKolding og Business Kolding

Organisering/ansvarsfordeling: 
Projektleder: 
–  Bettina Aude Parastar, kommunikationskon-

sulent, Koldingbibliotekerne

Projektdeltagere: 
–  Mette Schumacher,  

citychef, foreningen City Kolding

–  Keld Jørgensen,  
bisidder i bestyrelsen City Kolding

–  Ivan A. D. Johansen,  
tidl. centerchef Kolding Storcenter

–  Bente Bruun,  
bibliotekar, Koldingbibliotekerne

–  René Boye Pedersen,  
bibliotekar, Koldingbibliotekerne

–  Lars Kristiansen,  
kulturkonsulent, Koldingbibliotekerne

–  Tove Gæmelke,  
Chef for erhvervsudvikling, Business Kolding

Frekvens (hvis det har et loop):
To arrangementer med 14 dages mellemrum. 
Afviklet om eftermiddagen kl. 16.30-17.30.
 
Markedsføring: 
–  Trykt materiale
–  Der reklameres for arrangementet i byens 

butikker og på biblioteket i form af plakater 
og flyers. 
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Sociale medier
Der reklameres på CityKolding og bibli-
otekets Facebookside samt bibliotekets 
Instagramside. Opslag blev delt på andre 
relevante Facebookgrupper i Kolding.

Nyhedsbrev og hjemmesider
Derudover er der reklameret for projektet på 
CityKolding og bibliotekets hjemmesider og 
i nyhedsbreve.

Pressemeddelelse + annonce
Derudover er der sendt pressemeddelelser 
til lokalpressen og der har været en annonce 
i lokalavis. 

Skærme + højtalere
I bibliotekets højtalere blev der 10 min. 
inden start reklameret for arrangementerne. 
Ligesom plakaterne også var på de digitale 
skærme på biblioteket.

Evaluering:
Projektet var en succes. Butiksejerne viste 
sig at være rigtig gode formidlere – på hver 
deres personlige måde. 
Til hvert arrangement var der 25-30 
besøgende og flere af dem var nye ansigter 
på biblioteket, men kendte af butiksejerne 
(”Dejligt arrangement! Og så fik jeg også 
mulighed for at se biblioteket”). 
Flere af de, der kom til første arrangement 
kom igen til det andet.  Ved det andet 
arrangement uddelte vi evalueringsskema-
er. Disse var alle yderst positive og mange 
ønskede flere lignende arrangementer i 
fremtiden. 



22           Biblioteket i City

Kontakt oplysninger
I skal være velkomne til at tage kontakt til os, hvis I har spørgsmål eller brug for et fif 
 
Anne Sofie Persson Petersen
Udviklingskonsulent og projektleder på 
’biblioteket i city’, Herning Bibliotekerne 
bibasp@herning.dk
24 93 43 65

Annette Hindkjær 
Citychef i Herning 
annette@herningcity.dk
28 89 58 90

Bettina Aude Parastar
Kommunikationskonsulent og projekt-
tovholder, Kolding Bibliotekerne
beap@kolding.dk
29 33 31 21

Henrik Jochumsen 
Lektor v. IVA,  
Københavns Universitet
hjo@hum.ku.dk
32341540

Mette Schumacher
Citychef i Kolding 
citychef@citykolding.dk
7553 1311

Susanne Juhl
Konsulent PEJ gruppen
sj@pejgruppen.dk
2711 8912

Projektet Biblioteket i City var støttet af puljemidler fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje 
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