
Referat af workshop ’Det lokalsamfundsdrevne bibliotek’  i Middelfart 16.9.15 

I. Indledende oplæg 

a. Om behovet for at udvikle bibliotekstilbud uden for de fysiske biblioteker. Jens 

Thorhauge 

b. Herning Bibliotekernes strategi for betjening af lokalsamfund. Iben Østerbye  

( se vedhæftede slides til begge oplæg.) 

 

II. 4 cases og deres bud 

1 Havdrup – stationsbyen med 5000 indbyggere der ikke har bibliotek . Ricki Elsgaard 

Siden nedlæggelse af biblioteket i 2004 Har Solrød bibliotek  uden held afprøvet mange tilbud: taxabon’er, 

børnehavebibliotek, afhentningssteder mv. Analysen siger nu, at bibliotekets mindset overfor Havdrup skal 

udvikles. En strategi kan være at etablere et bredt program med biblioteket kommer til alle, samarbejde 

med skoler og daginstitutioner, lade frivillige definere aktiviteter, minibibliotek, popup-biblioteker, 

koncentreret markedsføring… 

2. Vordingborg – hvad virker og hvad virker ikke i de digitale tilbud. Erik Thorlund 

Tæt biblioteksnet, bogbus og en digibus. Problemet er at noget af det ikke virker. Det traditionelle 

bogbustilbud ændres, bogbussen  må bruges målrettet fx til skoler og daginstitutiner, som der er 

samarbejdsaftaler med. Digibussen er til salg, der kommer ingen til dens aktiviteter med læring. Men 

arbejde med at have lokale ’drivere’ til at formidle licens-tilbud virker. Strategien vil være i endnu højere 

grad at lade borgerne selv stå for indkøb og formidle til hinanden. 

3. Det borgerdrevne bibliotek i Strib. Charlotte Pe 

Kommunalbestyrelsen besluttede at nedlægge biblioteket i Strib i 2012. Massiv borgerprotest førte til at 

borgerne fik et år til at vise, at de kunne drive stedet med frivillige. Casens kerne er, at det gik og at 

biblitoeket nu er tilbage på banen, ikke som driftsansvarlig som en professionel hjælper, der tager sig 

medieindkøb mv. Borgerne driver selv alle aktiviteter (og det er mange). Dette er en ny model for frivilligt 

åbent bibliotek, der her er alternativ til intet bibliotek. 

4. åbent bibliotek og skole gør biblioteket attraktivt i Gribskov kommune 

Det integrerede samarbejde mellem skolernes PLC’er  og biblioteker i Gribskov har udviklet sig til at husene 

er lokale samlings- og mødesteder med aktiviteter på en lang række områder, både læring, kulturelle og 

sociale aktiviteter. Frivillige driver fx makerspaces og fablabs. Biblioteket er helt inde i skolereformen, 

skaber kontakter, der  får andre til at udvikle nye aktiviteter som spisepause café med underholdning. 

 

III.  Referat af idérunde og workshop  

1. etablere samarbejde med boligsocialt arbejde 

2. idrætshaller- afdække interesser og skabe tilbud 

3. fælles læringsrum med lokale museer, følge op på udstillinger med biblitekstilbud 



4. lave workshops i samarbejde med biograf om de film der spilles 

5. Skolernes pædagogiske læringscentre, program for digital dannelse 

6. tilbyde skolerne undervisningsrum på biblioteket 

7. opstille ’little free library’ i landsbyer med op til 50 titler 

8. digitalt nyhedsbrev, fx til børneforældre 

9. app til lokale institutioner 

10. afleverings- og formidlingsautomat 

Workshop med 4 temaer: 

Hvad er de gode aktiviteter uden for bibliotekets mure? 

 Ingen generelle svar, men biblioteket må ud af elfenbenstårnet og identificere lokale behov, lave en 

lokalsamfundsanalyse og finde de lokale ildsjæle at samarbejde med og man skal afsøge de lokale 

aktiviteter for at finde koblinger  

 Vigtigt at etablere arrangementer, ikke kun medietilbud: 

Læringstilbud 

Læsekredse 

Klubber 

Makerspaces 

Fab-labs 

Opstille ’little free library’ og knytte arrangementer til, præsentere temaer. 

Legestue 

Litterære besøgsvenner  

Familielæsekredse 

Fællesspisning og oplæsning eller lignende for børnefamilier 

Samarbejde med lokalhistorisk arkiv, fx arrangere ’snak om gamle billeder’ på plejehjem o 

lignende 

Hvordan får vi mere gang i brugen af de digitale tilbud i lokalsamfundene 

 Formidlingen skal være målgrupperettet 

 Fx samarbejde med ÆldreSagen 

 IT-værksted i idrætshaller, mens der er kamp 

 Målgruppeorienterede web-medie pakker 

 Nyhedsbreve 

 Samarbejde med Pædagogiske Læringscentre 

 Ny metode: knytte indkøb og formidling sammen, lade borgerne selv bestemme hvad de vil have, 

skabe interessegrupper omkring webmedier. 

Hvad er de vigtigste målgrupper 

Særlig interesse for to målgrupper, børn og børnefamilier og ’unge’. Børnefamilier er lettest at give tilbud, 

de tager imod, men der er stort behov for at gøre en indsats for at nå unge. Det er kendes at det ikke er én 

men flere målgrupper.   



Voksne kvinder fra lavere middelklasse fremhæves også en målgruppe der kan nås med interesse tilbud. 

Hvordan skaffer vi flere samarbejdspartnere 

 Vi skal satse mere på at demonstrere hvad vi kan 

 Det skal være et specifikt ansvarsområde i biblioteket at arbejde med konkrete lokalsamfund og 

følge dem 

 Følg foreningernes arbejde nøje, idrætsforeninger overalt 

 Samarbejde med kirken 

 Identificer lokalområdets nøglepersoner 

 Vigtigere i første omgang at etablere kontakt og relationer end at fremsætte tilbud 

 Biblioteket må være parat til at afgive magt 

 Kontakt og samarbejde med lokalråd 

 Har landsbyen en facebookgruppe 

 Er der boligsocialt netværk, hvor der kan samarbejdes? 

 

IV. Konklusion 

Idérunden og workshoppens resultater viser at der er brug for klarere fokusering på indsatser, målgrupper 

og partnerskaber. Der er brug for projekter der afprøver idéer, men der er ikke en oplagt model for 

projektet. 

Der blev formuleret to muligheder i den afsluttende debat 

1. projektet består af en gruppe biblioteker der hver især finder partnere som er med til at formulere 

et ’program’ for en biblioteksindsats i et specifikt defineret lokalsamfund. Det kan være bredt, eller 

mere smalt, men der skal både være promovering af medier og arrangementer. 

2. projektet søger at blive integreret i Hernings projekt, der vil afprøve en samlet strategi for lokal 

biblioteksbetjening. Det kan ske ved at de deltagende biblioteker enten afprøver nogle af de 

elementer, der er i Hernings strategi alene eller parallelt med Herning som en slags test. 

 

 

Der er møde i projektgruppen den 24.9, hvor der tages stilling til om vi går videre og i givet fald 

hvordan. 

 

 

 


