
Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 

Udbredelse af bibliotekernes formidlingstiltag 
Titel på projekt Institution  Bevilliget i alt Projektresume 

Anbefalinger af materiale 

Biblioteks-broadcast Horsens Bibliotek 111.089 Biblioteks-broadcast vil anvende YouTube/videomediet som instrument for 

at skærpe borgernes interesse for biblioteket. Projektet vil tydeliggøre at 

biblioteket er for alle via personliggjort, underholdende og skarprettet 

formidling af vores alsidige tilbud på populære kanaler samt via 

borgerinvolvering. 

 

 

Debatmøder 

Brønderslev bibliotek 3.0 – i 

samspil med borgerne 

Brønderslev Bibliotek 81.568 Vi er i Brønderslev Kommune i gang med at nytænke og omlægge 

opgaveløsningen til tankegangen fra ”Kommunen 3.0”, hvor der er fokus på 

samskabelse med borgerne og deres ressourcer i centrum. Med projektet vil 

Brønderslev Bibliotek 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 gennem debat, dialog i biblioteksrummet. 

 

 

Cafe for den lokale debat Silkeborg Bibliotekerne 53.000 Projektet understøtter Silkeborg Bibliotekernes strategiske målsætning om at 

styrke Biblioteket, som arena for medborgeren, debatten og mødet. Derfor 

vil vi i projektet udarbejdelse af et koncept for planlægning, organisering og 

gennemførsel af debatcafeer der tager udgangspunkt i lokale emner og 

problemstillinger. Eksempler kunne være indvandring eller ny skolestruktur. 

 

 

Debatgrupper for flygtninge og 

indvandrere  

Vejle Bibliotekerne 101.750 Vi vil danne debatgrupper for flygtninge og indvandrere om aktuelle emner 

med samtalen i centrum, understøttet af frivillige og rammesat af biblioteket. 

Målgruppen er flygtninge og indvandrere, der kan/snart kan så meget dansk, 

at de kan indgå i dialog. Der dannes mindst 10 grupper med 6-8 deltagere og 

25 frivillige. Bygger på erfaringer fra Debatten for katten og studietur m.m. 

Evalueres eksternt. Erfaringerne formidles bl.a. på temadag i november 2016 

med mindst 40 deltagere fra hele landet. 

 



Syriske flygtninge møder 

danske borgere – udstilling og 

dialogmøder  

Lejre Bibliotekerne/ 

Hvalsø Bibliotek 

205.000 Projektet skaber aktiviteter på biblioteket, der inddrager syriske flygtninge og 

danske borgere i fælles projekter. Aktiviteterne munder ud i en udstilling, der 

dokumenter mødet mellem borgerne. Projektet synliggør mødet via konkrete 

aktiviteter og visuelt med en udstilling, der skal vandre rundt på de 

medvirkende biblioteker. Der er en række benspænd bl.a. skal der findes nye 

borgere til at supplere vandreudstillingen, der vokser efterhånden som der 

kommer nye deltagere til projektet. 

 

Hvad nørder I med?  Scenen er 

jeres 

Horsens Bibliotek 119.619 At afsøge bibliotekets/personalets roller – som fagpersoner, 

netværksfacilitatorer og demokratiske rum - i forhold til at understøtte 

borgernes interesserer/nørdning samt dialog herom.  

Succeskriterierne er:  

5 temaer gennemføres og til hver knyttes flere aktiviteter  

Aktiviteterne danner grobund for nye netværk med aktiv borgerinvolvering  

Borgere og samarbejdspartere bidrager til en model/drejebog for 

bibliotekets facilitering af interessefællesskaber. 

 

Litteraturformidling 

Lyveskolen for viderekommende – 

Alternativt litteraturprojekt for 

børn 

Odense 

Centralbibliotek  

443.950 Med ”Lyveskolen for viderekommende” ønsker Odense Centralbibliotek at 

formidle og videreudvikle det oprindelige Lyveskoleprojekt til en model for 

alternativ litteraturformidling, der etablerer Lyveskolen som et bæredygtigt, 

tilbagevendende tilbud til skoler og biblioteker. 

 

Byens litterære lydspor Biblioteket i 

Albertslund 

148.300 Vi vil skabe midlertidige rum for litterære oplevelser i byrummet. Disse rum 

udfoldes i et miks af lyd, sted og brugerens bevægelse. Lyden generes af en 

lyddesigner med inddragelse af borgerne med afsæt i borgernes og byens 

lydidentitet. Projektet bygger på værdier i Det litterære udstillingshus - 

igangværende projekt, som ønsker at udvikle det litterære udstillingsformat i 

biblioteket. Med dette projekt tages den samme ambition på overraskende 

vis videre ud i byrummet. 

 

 

Form dog! – dogmeformidling på 

folkebiblioteket 

Vesthimmerlands 

Bibliotek 

87.500 Projektets formål er at udøve en mere fokuseret brugerformidling rettet 

mod, de ofte oversete, kernebrugere. Rammerne er sat ud fra en række 

dogmer, der muliggør at formidlingen sker via få ressourcer men med stor 

effekt. Med inspiration fra projektbanken sker dette gennem små hurtige, 

overraskende og alternative formidlingstiltag. 

 



Hestehoved foran Limfjordsteateret 

(Morsø) 

515.178 Hestehoved Foran udvider og styrker bibl. brugerkreds. Øens 3 største 

kulturinst. skaber en ramme for, at litteraturen møder borgeren. Projektet 

forankrer borgerens identitet og tilhørsforhold til Mors, så borgeren bærer 

en bid af Mors i sig. I det overraskende møde og via alternativ litt. formidl. 

styrkes den litterære oplevelse. Vi rækker tilbage i sagn, og ud fra disse 

skabes nye fortællinger, med bibl. som omdrejningspunkt. Vi møder 

borgerne i hjemmene og knytte bånd mellem fortællingerne. 

 

Børnekulturnatten 2016 – 

udvikling af nuværende koncept 

samt implementering og 

evaluering. 

Thisted kommune  50.000 Thisted Bibliotek som tovholder på børnekulturnatten i Thisted Kommune 

ansøger om støtte til udvikling af det nuværende koncept mht. at indgår et 

samarbejde med dagtilbuds- og skoleområde samt udvikling af overraskende 

og alternative (litteratur-) formidlingsformer i biblioteks- og byrummet som i 

højre grad inddrager børnene som deltagere frem for modtagere. Støtten 

skal bruges til at forøge niveauet af konceptudviklingen primært ved at 

inddrage en ekstern konsulent og lave en promotionsvideo. 

 

Litterære lørdage - formidling i 

Sorøs natur og byrum 

Sorø Bibliotek  77.760 I løbet af 4 lørdage ønsker Sorø Bibliotek at formidle litteratur med 

tilknytning til Sorø på en ny og anderledes måde. Gennem inddragelse af 

andre kunstarter, aktører, naturen og byrummet appelleres der til flere 

sanser og gør litteraturoplevelsen til en social oplevelse. De 4 lørdage er hver 

dedikeret en specifik målgruppe fra børn/unge/voksne. 

 

Musikformidling  

Udvidet musikformidling via 

lytteklubstanken 

Roskilde Bibliotek 161.500 Bibliotekernes musikudlån er støt faldende, men deltagelse i lytteklubber har 

vist at der er stigende interesse for musikformidling ved at mødes i samtale 

om musik. Samtidig vinder podcasts indpas i medielandskabet.  

 

Projektet har derfor som mål at videreudvikle konkrete formidlingsværktøjer, 

der gør det muligt for biblioteker at formidle kurateret indhold via 

lytteklubber - live eller som egenproducerede podcasts. Projektet målrettes 

borgerne og gymnasiernes musikundervisning. 

 

 


