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1. Indledning 

 

»I gamle dage havde vi et bibliotek, der var præget af bog- og materialesamlinger. Generelt var 

biblioteket for introvert og anonymt,« 

»Det er en åben og mere transparent, dynamisk institution, som har potentiale til at blive en endnu 

vigtigere institution, end biblioteket i gamle dage var.«1 

Biblioteket anno 2016 der rummer alle - hvor alle mennesker skal have mulighed for at deltage i 

samfundsudviklingen og aktivt at påvirke den.  Bibliotekerne spiller en helt særlig rolle for den 

demokratiske kultur og har potentiale til at fungere som væksthus for demokrati,  

medborgerskab og Samskabelse.  

Den position styrkes yderligere af, at alle kan mødes på lige fod og neutral grund på biblioteket, 

og stort set alle borgere har tillid til biblioteket – også borgere med en anden etnisk baggrund 

end dansk. Biblioteket arbejder derfor bevidst med at udvikle sin rolle i forhold til 

lokalsamfundet. Biblioteket skal fungere som mødested og inspirationssted, et demokratisk torv, 

der kan fungere som ramme om debatter om samfundet. Vi havde en hypotese om, at det på 

nuværende tidspunkt er et uudnyttet potentiale,  og at vi havde brug for at gøre det endnu mere. 

2. Projektets baggrund  

 

Formålet med projektet er, på en offensiv, anderledes og interagerende måde, at facillitere 

muligheden for at borgerne mødes omkring interessefællesskaber. Projektet ønsker at opbygge 

en platform, hvor målet er at understøtte fællesskaber på nye dialogiske måder med borgerne 

som aktør.  

 

Målet er at være medskaber af interessefællesskaber, der samler borgerne på tværs af en 

kommune præget af stor diversitet i befolkningen socialt som økonomisk. Ønsket er at 

biblioteket på mere agile måder kan understøtte initiativer og fællesskaber.  

 

 

 

                                                 
1 Kilde : https://www.information.dk/kultur/2012/11/biblioteket-blevet-nye-forsamlingshus 
 

https://www.information.dk/kultur/2012/11/biblioteket-blevet-nye-forsamlingshus
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Kerneopgaver – eller her kernen i projektet 

 

Brønderslev Kommune er i gang med at nytænke og omlægge opgaveløsningen til tankegangen 

fra ”kommunen 3.0”, inspireret af Silkeborg kommune, hvor der er fokus på Samskabelse med 

borgerne og deres ressourcer.  

Med projektet ville vi nytænke og udfordre vores formidlingspraksis, hvor vi i højere grad sætter 

fokus på samarbejde med borgerne og fællesskaber. Biblioteket er platformen for borgernes 

deltagelse og demokratiske engagement – derfor er det oplagt at biblioteket faciliterer 

muligheden og rammerne for Samskabelse. Biblioteket giver platformen til borgerne.  

Projektet tager afsæt i torveområdet på Brønderslev Bibliotek. 

 

I opstartsfasen havde vi fornøjelsen af at have IVA studerende Ida Jensen, med til nogle 

projektgruppemøder samt,  nogle af de planlagte aktiviteter, som lå foråret/testfasen. 

 Ida ønskede at inddrage vores projekt i sit speciale ”Folkebiblioteket 3.0 som samarbejdspartner 

og netværksfacilitator” .  

 

 

Samarbejdspartnere i projektet: 

 

Primære samarbejdspartnere  

 Borger 9700 v. Jens Tofting 
 Brønderslev lokalradio v. Bjarne Axelsen 
 Brønderslev kommune v. Mette Krogh 
 Vesthimmerland Bibliotek (evaluering) v. Randi Kristensen  

 
Andre samarbejdspartnere der kom til undervejs i projektet: 
 

 Handelsstanden v. Allan Have 
 Brønderslev Kirke – Karsten Nielsen 
 Foreningen Norden v. Bodil Nielsen 

 Red Barnet Brønderslev v.. Aase Jakobsen 
 Integrationsrådet v. Emily Pedersen 
 AVV v. Malene Fisker 
 Håndarbejdsklubben, Fælleshuset v. Marianne Brander 
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3. Evalueringsmål 

 

Slutevalueringen for Projekt Bibliotek 3.0 indeholder en kombination af 

målopfyldelsesevaluering samt procesevaluering. 

Målopfyldelsesevaluering: Formålet er at undersøge, om den evaluerede indsats har indfriet nogle 

på forhånd opstillede mål. To spørgsmål besvares typisk i en målopfyldelsesevaluering: Er de  op- 

stillede mål opfyldt? Har indsatsen bidraget til målopfyldelsen?    

Procesevaluering: Formålet er at undersøge, hvordan en given proces gennemføres. Og hvordan 

en proces kan forbedres. Der vil derfor ofte være et løbende læringsaspekt forbundet med en  

procesevaluering. En procesevaluering følger typisk en institution eller en organisation i en 

afgrænset periode og vurderer udviklingen i resultaterne.   

 
4. Målhieraki 
 

 Biblioteket skal være en afspejling af, hvad der rører sig i lokalsamfundet 

 Adgangen til relevant information skal integreres i dagliglivet  

 Biblioteket skal understøtte, at eksisterende viden bliver udnyttet  

 Brugerne skal inddrages mere aktivt i bibliotekets formidling  

 Det gælder om at skabe synergieffekt gennem partnerskaber – altså at styrke bibliotekets 

eksterne samarbejdsrelationer   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Biblioteket som en spejling af  
Lokalområdet 

(Hvem er vi i Brønderslev) 

Biblioteket som medskaber af  
interessefælleskaber 

 

 Dialogisk formidling 

 Pop-up Events 
 City i Biblioteket 
 

 

Samarbejde med lokale 
foreninger /frivillige /ildsjæle 

 

H 
V
O
R
F
O
R
 

? 
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N 
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5. Metoder  
 

Dataindsamlingen omkring projektet består af både kvantitative og kvalitative metoder, såsom 

spørgeskemaer udfyldt af bibliotekets brugere, interviews og deltagerobservationer. 

Formålet ved begge metoder er at få kendskab til, hvor meget brugerne i forvejen ved om, hvad 

de kan bruge biblioteket til, hvordan deres beskrivelse af biblioteket er, og til sidst hvad de kunne 

ønske sig af biblioteket.  

I spørgeskemaundersøgelserne, som blev udleveret ved Open By Night var 2 af spørgsmålene 

opbygget så vi kunne få et ”billede” af hvordan borgerne opfatter ”os” Biblioteket og hvordan de 

”ønsker” vi kunne være/se ud. 

Borgerne har nemmere ved at sætte ord på relationer mellem mennesker end diffuse 

institutioner og vores fokus her i Bibliotek 3.0 er jo netop relationer. 

Udformningen af nogle af spørgsmålene så således ud: 

Hvis dit lokale bibliotek var en person, 
Hvordan ville du så beskrive ham/hende? 

Hvis man ikke kan låne bøger/spil på 
Biblioteket, hvad bruger man så biblioteket til? 

Hvornår besøgte du sidst biblioteket? Formål? Med hvem? 

Afslut sætningen: Hvis biblioteket skulle være min ven, skulle det være/have …….  

 

4. Udvalgte eksempler på Aktiviteter/interaktioner  i samarbejde med Borgeren  

 
I dette afsnit har vi udvalgt nogle af de større aktiviteter, som understøtter vores mål om 
interessefælleskaber og  Samskabelse med lokale borgere og foreninger. 
 
 
Smukke kvinder på biblioteket 
 
I uge 19 og 20 2016 handlede det mest om kvinder på biblioteket. Brønderslev Bibliotek var 
nemlig allerede med i et landsdækkende projekt, hvor kvinderne kommer under tematisk 
behandling. Projektet er et samarbejde mellem de deltagende biblioteker, DR og Women Deliver 
– en organisation, der arbejder for pigers og kvinders rettigheder verden over.   
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Udover de centralt planlagte udstillinger, ville vi prøve at lave  ”pop up events” i samarbejde med 
nogle lokale foreninger som en del af testfasen i Bibliotek 3.0 projektet. 
 
I forbindelse med det landsdækkende kvindetema er der på Brønderslev Bibliotek mulighed for 
at se en helt unik fotoudstilling. Det er den aalborgensiske fotograf Louise Dybbro, der med 
udstillingen ’Kvinde min eller kvinde din’  lader os se kvinderne med deres mænds blik, og selv 
beskriver hun billederne således: 
 
Presse klip: 
Når kvinden anno 2016 spørger sin mand, hvad han synes det smukkeste ved hende er, er svaret 
overraskende upræcist. Når han lægger hovedet på skrå og betragter hende, ser han ikke et 
samlesæt. Hun består ikke af dele som kan skiftes ud. Hun er en evig bevægelse. En bølge som 
skubber og former hendes omgivelser. Han ser sin kvinde i lyset af et unikt kendskab og egen 
kærlighed. På den måde bliver det muligt at portrættere selve hendes væsen. Mændenes udsagn om 
kvinderne i deres liv danner således rammen om 17 billeder af rigtige kvinder med rigtige kroppe, 
uden tøj og uden forbehold. De er unge som gamle, formet af tiden og tæt forbundet med naturen. 
 
De smukke og udtryksfulde billeder kan ses frem til lørdag den 21. maj, hvor kvindetemaet desuden 
rundes af med kåringen af Årets Kvinde 2016 kl. 11 på biblioteket.  
 
 
 

                    
 
 
I forbindelse med kvindetemaet valgte vi at hylde lokale ildsjæle. Gennem Facebook kom der  
nomineringer fra kvinder af  kvinder. De nominerede kvinder er dem, vi alle sammen kender, de 
som har et helt særligt overskud og lige gør lidt ekstra for andre i hverdagen.  Kvinder 
nominerede andre kvinder til prisen: veninden, søsteren, kollegaen, hvem som helst, der 
fortjente en hyldest – og en kurv med lækkerier. 
 
Der kom 15 nomineringer og vinderen af Brønderslev Biblioteks kvindepris blev Lone 
Nedergård. Lone var nomineret af Valborg Jensen, og det var tidligere borgmester Lene Hansen, 
der lørdag den 21. maj valgte, at Lone skulle have prisen.  
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Selve prisoverrækkelsen fandt sted midt i biblioteksrummet, en lørdag formiddag.  
Stemningen var helt speciel, alle nominerede var mødt op, og effekten af et pop-up event, hvor 
Rikke Noor underholdt med sang, var tydelig. Lone Nedergård fik prisen, fordi hun med Lene 
Hansens ord har været en vigtig del af det gode integrationsarbejde her i kommunen.  
I sin tid som leder af Mælkebøtten har hun gjort en kæmpestor indsats for sårbare mennesker, 
især unge, som hun har hjulpet godt på vej og altid haft tid og overskud til. Lone er et passioneret 
og ikke mindst omsorgsfuldt menneske, der brænder for at gøre en forskel og hjælpe andre 
mennesker til at få det bedste ud af det liv, de lever. 
 
Dette gav et ekstra lokalt og personligt spin på et nationalt tema, som i den grad var i tråd med 
Bibliotek 3.0. 
 
 
 
World Wide Knit in Public Day (WWKIP)  
 
Vi blev kontaktet af Marianne Brander, der repræsenterer Håndarbejdsklubben i Fælleshuset 
Knudsgade. Lørdag den 18. juni er ”World Wide Knit in Public Day”. Hun ville høre, om vi kunne 
lave noget sammen og selvfølgelig kan vi det. Vi mødtes mandag den 30. maj hvor også pressen 
var inviteret med ved Esben Heine fra Nordjyske. Planen blev, at Esben Heine ville skrive lidt om 
dagen og komme forbi på selve dagen. Marianne lavede plakater, som hun satte op rundt om i 
byen.  Biblioteket lavede pr. i biblioteksrummet og via Facebook. 
 
Strikkeeventen var planlagt udendørs men vejret gjorde at vi måtte rykke indenfor  på 
torveområdet og der måtte løbende findes flere stole og borde, da arrangementet bredte sig til 
selve biblioteket. På et tidspunkt var der 25-27 som strikkede, og der kom hele tiden 
interesserede forbi og snakkede og kiggede. Spinoff på dette blev at vi nu allerede er i gang med 
at samarbejde om et udvidet event til næste år som breder sig ud i byrummet og der arbejdes 
med yarn bombing (strik rundt om f.eks. træer) 
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Nordisk Læseklub  
 
Den lokale formand, Bodil Nielsen fra Foreningen Norden kontaktede os for at høre, om vi var 
interesserede i et samarbejde og de indledende idéer var: skumringstid(for voksne),  
morgengry(for børn) i efteråret, men også en læseklub om nordiske forfattere samt et 
arrangement om Foreningen Norden. 
 
I Nordisk Læseklub ville vi fokusere på både ny og ældre litteratur fra Norden. Vi ville læse 
værker fra de fem nordiske lande plus Færøerne. Romanerne blev udvalgt af vores 
kulturformidler på Brønderslev Bibliotek, Louise Østergaard, som også stod for afholdelsen af det 
første læseklubmøde.  
Udover at være ansat på Brønderslev Bibliotek er Louise Østergaard selv forfatter, og hendes nye 
roman ’Eva’ var naturligt nok den første bog. Læseklubben fik på den måde mulighed for at 
samtale med forfatteren om romanen og det er her vi understøtter interessefællesskaber – gør 
noget muligt, de ikke selv kunne. 
 
Der var ligeledes mulighed for at få gennemgået forskellige analyse- og tolkningsværktøjer på 
første møde, hvis læseklubben ønskede det. Hen over vinteren læses og diskuteres fem andre 
nordiske romaner, som er udvalgt efter alsidighedsprincippet. 
Alle romaner har dog det til fælles, at der rent tematisk vil være meget at tage fat på og samtale 
om. Formålet med læseklubben er både at stifte bekendtskab med forskellige grene af den 
nordiske litteratur og at udveksle meninger og holdninger til det læste. 
 
 
 
Jul i andre lande og GLÆDE 
 
Det årlige juletema på Brønderslev Bibliotek var i år jul i andre lande. Der var juletræer pyntet 
efter landets farver og traditioner, juleopskrifter, jule tableauer m.m. I november måned blev vi 
kontakt af Brønderslev Kirke, som ville samarbejde omkring deres tema for julen som var 
”GLÆDE”. I bedste 3.0 tankegang indledte vi et samarbejde og fik ”GLÆDE” indarbejdet i vores 
allerede planlagte juletema.  
 
Det blev som en rullende pop event i december måned, dvs. ingen faste deadlines, der skulle være 
skiftende tiltag og der skulle være en tydelig interaktion mellem bibliotek og  borgere og kirke. Et 
eksempel var en kæmpestor bibel, som rykkede ind på biblioteket en eftermiddag, hvilket skabte 
stor opsigt og glæde hos brugerne på biblioteket.  
 
Et stort julehjerte, hvor de forbipasserende kunne skrive sen julebesked om hvad glæde ved julen 
betyder for dem og derefter hænge beskeden op i det store hjerte (se illustration nedenunder). 
Der var overraskende stor interaktivitet hvor mange stoppede op for at sætte sedler på og for at 
læse andres definitioner af  glæde. En gang imellem blev der lagt eksempler på Facebook. 
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5. Projektets erfaringer  
 

Baseret på en række brugerundersøgelser, projektdeltagernes læring omkring arbejdet med 

brugerinvolvering i formidlingen og metoderne til arbejdet med interessefællesskaber, har 

projektet gjort sig en række erfaringer: 

 

 Vi som personale skal altid være opsøgende og lydhøre, når mulige interessenter kommer 

vores vej. Ofte er der en mulighed for et eller andet samarbejde. Biblioteket er en 

institution, hvor der er åbenhed og rummelighed også i virkeligheden og i hverdagen.  
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 Det kræver mod og tålmodighed at arbejde på denne måde, da samarbejder og kontakter 

popper op helt tilfældigt. Her er det bibliotekets opgave at tænke på tværs og at inddrage 

og koordinere lokale kræfter i troen på, at alle har lyst til at være en del af et lokalt 

fællesskab. For at kunne være og agere i denne rummelighed, som Bibliotek 3.0  mindset 

kræver, skal vi være parat til at arbejde mere agilt i forhold til andre planer og aktiviteter. 

Der er ingen facitliste - kun guidelines.  

 

 Når alle i organisationen har tilegnet sig dette nye mindset, er det forholdsvis enkelt at gå 

til. Gennem projektet har det vist sig, at ønsket om, at borgere og foreninger kommer til 

biblioteket og ikke omvendt, kan opfyldes og ud af dette fællesskab kommer nye 

samarbejder.  

 

 Der er kommet nye samarbejdspartnere og der er samarbejdet på nye måder. Det ikke er 

så rigidt og svært at få lov til at prøve noget af. Projektet har givet os nyttig erfaring, som 

nu kan forankres i vores organisation og danne baggrund fremadrettet i formidlingen på 

biblioteket.  

 
 

 

6. Afrunding 
 

Følgende succeskriterier er nået.  

 

I løbet af 2016 fandt  6-8 aktiviteter/oplevelser sted med afsæt i: 

 

• Samskabelse 

• Biblioteket som spejl af lokalområdet 

• Overraskende møder og oplevelser 

• Udnyttelse af bibliotekets lokation og fysiske rammer 

• Biblioteket som platform for interaktiv og dialogisk formidling 

 

Formålet med projektet var, på en offensiv, anderledes og interagerende måde at facilitere 

muligheden for, at borgerne mødes omkring interessefællesskaber. Det blev opfyldt gentagne 

gange, hvor aktiviteter blev udvidet i samspil med borgerne. 

 

Brønderslev Kommune er præget af stor diversitet i befolkningen socialt såvel som økonomisk, 

og ønsket om, at biblioteket på mere agile måder kan understøtte initiativer og fællesskaber  
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blev opfyldt. Dels gennem nye samarbejder og partnerskaber dels gennem nye oplevelser på 

biblioteket, som tiltrak en bredere målgruppe. Vi har således nået målet om at være medskaber 

af interessefællesskaber, der samler borgerne på tværs af kommunen. 

 

 


