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Indsatsområde: Bedre læsefærdigheder hos unge og voksne 
Projekttitel: Læselysten voks(n)er 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Lokalbibliotekerne, Borgerservice og Biblioteker, Århus 

Resume:  
1) En indholdsmæssig del, der skal afprøve effekten af Læseforeningens 
læsegrupper i biblioteksregi ifht. at forbedre læsesvage unge og voksnes 
læsefærdigheder, herunder at synliggøre biblioteket for brugergrupper, der 
traditionelt ikke benytter sig af bibliotekets tilbud. 
2) En organisatorisk del, der skal afprøve og klarlægge mulige samarbejdsflader 
ml biblioteket og Læseforeningen, herunder ressourceforbrug, bibliotekets rolle, 
organisering, evt. inddragelse af tredje aktør. 

 
Indsatsområde: Bedre læsefærdigheder hos unge og voksne 
Projekttitel: Digital viden til unge ordblinde 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Nota 

Resume:  
Projektet vil styrke unge ordblindes muligheder, ved at formindske afstanden til 
bibliotekernes tilbud dramatisk. Projektet medfører, at alle væsentlige services 
inklusive personlig vejledning, lån og afspilning af lydbøger med tekst, forenkles 
og kan distribueres direkte på mobile enheder (fx. smartphones og tablets). 
Projektet vil udnytte den store kontakt Nota har til unge ordblinde - flere end 
5000 mellem 11 og 20 år er i dag indmeldt - til at skabe et koncept mellem 
folkebibliotekerne og de unge, der påvirker dem til at komme i gang med at 
læse digitalt. 

 
Indsatsområde: Biblioteksbetjening af børn 
Projekttitel: PLAYIN - mobil interaktion i det fysiske og virtuelle biblioteksrum 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Odense Centralbibliotek 

Resume:  
Der arbejdes eksperimenterende og innovativt med nye tilgange til 
biblioteksbetjening af børn. Børnebiblioteket inddrages som læringsrum, hvor 
børn kan udvikle deres kulturelle udtryk. Børn producerer oplevelsesbaserede 
spil til ny indendørs, lokationsbaseret mobilteknologi i dialog med 
bibl.formidlere. Der laves sessions, hvor børn formidler egne færdigproducerede 
spil, til inspiration for bibl.formidlere nationalt. Copenhagen Bombay inddrages 
sideløbende i udvikling af spil og dermed skabes sammenhænge mellem 
Pallesgavebod.dk og de fysiske børnebiblioteker. Spillene udbydes nationalt. 

 
Indsatsområde: Biblioteksbetjening af børn 
Projekttitel: Forankring af hjemmesiden 'Sommerbogen.dk' i Palles Gavebod 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Greve Bibliotek 

Resume:  
Projektet søger at styrke formidlingen af sommerbogskonceptet, der allerede 
eksisterer som et velkendt og populært tilbud på mange af landets biblioteker. 
Dette skal ske ved at koble sommerbogen.dk på Palles Gavebod og dermed 
udnytte dennes udbredelse og eksponeringskraft. Samtidig vil en integrering af 
sommerbogen i Palles Gavebod styrke denne på indholdssiden, og der vil 
dermed kunne opnås en synergieffekt, der vil komme begge tilbud gensidigt til 
gavn. 

 



 
Indsatsområde: Biblioteksbetjening af børn 
Projekttitel: Udvikling, design og drift af Webbaseret community – integreret i 

pallesgavebod. 
Projekttype: Projektmodning 
Projektejer: Roskilde Bibliotekerne 

Resume:  
Børn i alderen 8-12 år er svære at fastholde som biblioteksbrugere. 
Børnebibliotekernes fælles formidlingsramme styrkes via et webbaseret 
community der knytter brugerne tættere på bibliotekerne og give børnene 
mulighed for at dyrke sociale netværk gennem bibliotekerne. Det webbaserede 
community udvikles mhp implementering i det fælles børnebibliotekssite 
Pallesgavebod.dk. 

 
Indsatsområde: Biblioteksbetjening af børn 
Projekttitel: Ramasjang fra biblioteker i hele Danmark 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: DR Ramasjang 

Resume:  
Ramasjang Live sendes fra en Ramasjang-bus, som besøger centralbibliotekerne 
i en aftalt periode. Omdrejningspunkt for besøgene er 6 temaer udvalgt i regi af 
Palles Gavebod. Ramasjang Live belyser temaet på tv og dækker de lokale 
temaaktiviteter på centralbibliotekerne. Ramasjang-bussen besøger desuden 10-
12 andre biblioteker årligt, som selv bidrager med ideer til besøg. Andre 
landsdækkende Ramasjang events dækkes bredt på kanalen og tilbydes alle 
biblioteker, fx Astrid Lindgren uge. Dagligt redaktionelt samarbejde mellem alle 
3 parter sikrer koordinering og ide-udvikling af temaaktiviteter. 

 
Indsatsområde: Biblioteksbetjening af børn 
Projekttitel: Jagten på Historien 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: 2700Kultur 

Resume:  
Projektets primære formål er at stimulere læselyst hos drenge 8-13 år. Der 
bygges videre på DR's børnetime Barda.  
Konkret er ideen, at målgruppen samler et antal kort ved at læse bøger, som de 
herefter anmelder og uploader i tekst, lyd eller videoformat. Hvert upload 
udløser en pakke samlekort. 
Dvs. biblioteket udleverer kort for boganmeldelser. Når alle kort (28 stk.) er 
samlet indløses de til en 'Barda' bog. Bogen er skrevet direkte til projektet, 
tanken er at bogen senere udkommer med salg for øje. 
Udover at være 'nøgler' indeholder samlekortene bonusmateriale fra bogen og 
universet. 

 
Indsatsområde: Biblioteksbetjening af unge 
Projekttitel: Kreative kulturworkshops for, med og af unge i det performative biblioteksrum 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Viborg Bibliotekerne 

Resume:  
Projektet skal skabe kulturelle aktiviteter for, med og af unge omkring 
biblioteket. Kulturel udfoldelse og æstetisk skaben er væsentlige redskaber i 
forb. m. unges identitetsskabelse. Ved at inddrage udøvende kunstnere og 
professionelle formidlere iværksættes 6 kulturworkshops med forskellige 
kunstformer. Målet er at nytolke, nytænke og omdefinere unges brug og 
opfattelse af biblioteket og dets rum. Biblioteket skal være et sted, hvor unge 
møder og arbejder med kulturelle udtryk ligesom et udstillingsrum for den 
kulturelle proces og med et konkret produkt 



 
Indsatsområde: Biblioteksbetjening af unge 
Projekttitel: Lydpoesi – leg med ord og toner 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Glostrup Bibliotek 

Resume:  
Lydpoesi skal med biblioteket som facilitator inspirere 7.-9. klasses elever til at 
udforske musikkens og lyrikkens univers. Der er fokus på proces, involvering og 
produkt. Gennem et før- og efterforløb i skoleundervisningen i faget dansk og 
med involverende workshops på biblioteket ledet af kunstnere samt en 
afsluttende koncert får eleverne inspiration til at arbejde med forskellige 
eksperimenterende og udtryksfulde genrer, hvor kombinationen af musik og 
lyrik samt det improvisatoriske element er omdrejningspunktet. 

 
Indsatsområde: Biblioteksbetjening af unge 
Projekttitel: Ungerådgivning på biblioteket - Modelprojekt om unge, frivillige og partnerskab 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Gentofte Bibliotekerne 

Resume:  
Projektet består af et rådgivningsforum til unge på biblioteket. Det har 3 
hovedelementer 1.Organisering af frivillige/ professionelle frivillige 2.Nye 
partnerskaber (på tværs af sektorer) 3. Udvikling af biblioteksrummet. Projektet 
opbygger ovennævnte partnerskaber og tilbyder i samarbejde med prof.frivillige 
rådgivning af de unge mellem 12-20 år på bib. Gennem det sociale netværk som 
biblioteket i samarbejde med de frivillige faciliterer skabes en ramme, hvor de 
unge i samarbejde m. frivillige partnere bidrager til udviklingen af servicen på 
biblioteket og udvikling af biblioteksrummet 

 
Indsatsområde: Biblioteksbetjening af unge 
Projekttitel: Mediatek med juniorkulturpiloter - brugerinnovativ ungeformidling. 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Hørsholm Bibliotek 

Resume:  
Projektet vil få unge involveret via medindflydelse på bibliotekets fysiske og 
virtuelle rum/aktiviteter samt øge brug af biblioteket og engagement i 
lokalsamfundet. Projektets hovedpunkter er at oprette et mediatek, til unge 
såvel som andre borgere. Ansætte og uddanne Juniorkulturpiloter, til at 
idégenerere og redaktionere indhold og events. Projektet vil udvikle en metode 
til aktivering og tilknytning af unge i sammenhæng med andre institutioner. 
Projektets særkende er innovativ og gensidig nytteværdi for målgruppen samt 
interne og eksterne parter, der alle arbejder med multimedieformidling. 

 
Indsatsområde: Biblioteksbetjening af unge 
Projekttitel: Digital storytelling for unge   

- en partnerskabsmodel for ungeinddragelse 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Fredensborg Bibliotekerne 

Resume:  
Digital storytelling er omdrejningspunkt for dette projekt om at udvikle en 
partnerskabsmodel for nytænkende ungeinddragelse. Bibliotek, ungdomsskole 
og ungdomsklub har indgået partnerskab om at skabe spændende og relevante 
kulturelle tilbud til de unge i Humlebæk. Projektet tager udgangspunkt i unges 
egne fortællinger som digital stories som afsæt for udvikling af en 
partnerskabsmodel for, hvordan bibliotek, ungdomsskole og ungdomsklub 
skaber et stærkt, sammenhængende kultur- og fritidstilbud, som iscenesætter 
institutionerne som attraktive i unges øjne. 

 



 
Indsatsområde: Fleksibel biblioteksbetjening 
Projekttitel: Det gode liv i landområderne - udvikling af mobile biblioteker 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Brønderslev Bibliotek 

Resume:  
Samarbejdspartnerne vil lave et fælles udviklingsprojekt, hvor 'vi bygger 
ovenpå' de praktiske og teoretiske erfaringer omkring mobile biblioteker. 
-hvordan skaber vi relationer i lokalområder med udgangspunkt i et mobilt 
bibliotek? 
-hvordan finder vi fælles fodslag gennem partnerskaber og frivillige? 
-hvordan kan faste biblioteker ændres til mobile biblioteker? 
-hvordan udvikler vi metoder til arbejdspladsbetjening? 
-hvordan udvikler vi bookingsystemet og bibliotek on demand? 
-hvilke uddannelseselementer skal indgå i et fremtidigt uddannelsesforløb for 
medarbejderne? 

 
Indsatsområde: Fleksibel biblioteksbetjening 
Projekttitel: Hvordan lyder biblioteket? 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Aalborg Bibliotekerne 

Resume:  
Der afprøves en model for udvikling af en lydidentitet til - især de åbne - 
biblioteker i region Nordjylland, som med få justeringer kan anvendes nationalt. 
Lydidentiteten indeholder strategiske overvejelser om bibliotekernes lyd på fx 
telefon, hjemmeside, videoer, højttalerannonceringer osv. Lyden skal virke både 
stemningsskabende og informerende. Der samarbejdes med et professionelt 
lydbrandingbureau, der har erfaring med processen. For at forstærke 
bibliotekernes lydmæssige identitet, skabes et lydlogo som skaber 
genkendelighed på alle lydflader (tænk Nokia, DSB osv). 

 
Indsatsområde: Fleksibel biblioteksbetjening 
Projekttitel: ”Digitalt medborgerskab”  

– om bibliotek og borgerservice som kulturkonvergens eller konvergenskultur.   
Projekttype: Projektmodning 
Projektejer: Danmarks Biblioteksforening 

Resume:  
En organisatorisk sammentænkning af bibliotekets ydelser med en bredere 
borgerservice rummer perspektiver i forhold til bedre og billigere service i 
vidensamfundet. Hvilke processer kan føre frem til en sådan sammentænkning, 
og hvilke værdier? Biblioteket har rødder i en folkeoplysende tradition, mens 
borgerservice har rod i en forvaltningskultur. Områderne lader sig ikke bare 
sammenføre, men kan berige hinanden. Vi vil analysere og afprøve hvordan 
folkeoplysningens værdier og traditioner kan blive frugtbare i en ny 
organisation: I forhold til de borgere, der klarer sig og til de ca. 40% af borgere, 
der ikke kan klare sig selv digitalt. 

 
Indsatsområde: Frie forsøg 
Projekttitel: Step 2- fra digitale færdigheder til digital dannelse - et e-læringsprojekt 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Københavns Hovedbibliotek 

Resume:  
Projektet nyudvikler indhold og teknisk platform for et e-læringsprogram om 
digital dannelse målrettet den it-vante borger og bibliotekernes medarbejdere. 
Digital dannelse er en videreudvikling af vores samlede indsats fra it-
færdigheder til digital dannelse. It-læringsprogrammet sætter fokus på, hvordan 
vi overfører vor kollektivt erhvervede almen dannelse til god dannelse på 
internettet. Programmet kvalificeres ved afholdelse af workshops for borgere og 
medarbejdere og  markedsføres på partnernes hjemmeside. E-læringen 
tilrettelægges som en kampagne over for borgere og medarbejdere. Efter 
projektperioden stilles programmet gratis til rådighed for landets biblioteker. 



 
Indsatsområde: Frie forsøg 
Projekttitel: Lær mere om it og mobil på dit bibliotek 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Randers Bibliotek 

Resume:  
Ét årigt projekt. Tre elæringsforløb laves af få biblioteker efter 'Lær mere om it' 
metoden (mobil-emner) med 'ny' video-teknologi inkl. PR-skabelonmateriale. 
Andre biblioteker forbereder samtidig lokal brug / forankring af disse 
læringsforløb. Efter et midtvejs-seminar afvikler alle biblioteker derefter 
læringsforløb lokalt. Projektet kickstarter og praksis-forankrer de deltagende 
bibliotekers borgervendte mobil-vejledning. Lige så vigtigt: Projektet tester en 
metode til hurtigere at omsætte central service-innovation til udbredt lokal 
praksis-forankret service på mange biblioteker 

 
Indsatsområde: Frie forsøg 
Projekttitel: It-kompetencer til alle - med fokus på de digitalt svage voksne mellem 25 og 50 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Roskilde Bibliotekerne 

Resume:  
Målgruppen er de 25-50 årige, der har et erkendt behov for it-hjælp. De 
kommer ikke på bibl. og kender ikke vore tilbud. For at give relevante tilbud, 
skal vi derfor udenfor murene. Samarbejdspartnere er et must, da kontakt til 
gruppen opnås via dem. Vha elementer i New Audience Development metoden 
(NAD) opbygger vi kendskab til og forståelse for målgruppens ønsker og behov. 
Vi opretter og inddrager en fokusgruppe og nedbryder derigennem den barriere, 
der er mellem bibl. og målgruppen. Vi opretter skræddersyede kursusforløb + 
beskriver værktøjer så projektets resultater kan bruges fremadrettet 

 
Indsatsområde: Frie forsøg 
Projekttitel: Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet - i praksis 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Århus Kommunes Biblioteker 

Resume:  
Udarbejdelse af konkrete/praktiske modeller og metoder for samarbejder 
mellem biblioteker og gymnasier i forbindelse med de store opgaver i gymnasier 
og for udarbejdelse af materialer til formidling og markedsføring samt koncepter 
for kurser/præsentationer, der baserer sig på erfaringerne fra partnernes 
aktiviteter, pædagogiske metoder mv. Metoder og modeller skal være praktisk 
anvendelige for andre biblioteker og gymnasier og fremme og professionalisere 
initiativer og partnerskaber på området. På bibl. skal projektet bidrage til udd. 
af personale og på gym. til kvalifi. af lærere og elever. 

 
Indsatsområde: Frie forsøg 
Projekttitel: Folkebibliotekernes e-bogs projekt 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Århus Kommune - Borgerservice og Biblioteker 

Resume:  
Projektet skal sikre bibliotekerne et bæredygtigt og holdbart e-bogstilbud - et 
attraktivt, platformsuafhængigt tilbud, som skal kunne integreres i 
bibliotekernes brugergrænseflader, bygge på OpenSource og på sigt indgå i 
DDB. Projektet omfatter litteraturformidling, arbejder med nye 
forretningsmodeller, partnerskab med forlag om formidling, markedsføring, 
udvikling og evt. andre aktiviteter. Projektet skal bidrage til sikre bibliotekernes 
rolle fremadrettet i udviklingen mod elektroniske medier, herunder rådgive 
bibliotekerne i omprioritering fra de fysiske materialer til de digitale. 



 
Indsatsområde: Frie forsøg 
Projekttitel: DTU og Lyngby Stadsbibliotek - formidling af viden og innovation til samfundet 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Lyngby Stadsbibliotek 

Resume:  
Formidle viden til, og evt. samarbejde om innovation med, især små og 
mellemstore virksomheder og iværksættere i en symbiose mellem to 
indsatsområder: 
• Et partnerskab mellem DTU og Stadsbiblioteket i Lyngby 
betyder, at DTU´s afdeling VITIS får en fremskudt post på biblioteket i et 
særligt indrettet område, som bemandes med medarbejdere fra DTU i en stor 
del af bibliotekets åbningstid.  
• Potentialet for styrket erhvervsorientering i fag-og 
forskningsbibliotekerne, evt. i samarbejde med folkebibliotekerne som en 
videreudvikling af initiativer med erhvervsservice i 1990´erne, tænkes afprøvet i 
to pilotprojekter, det ene i Region Hovedstaden med DTU og Stadsbiblioteket i 
Lyngby som partnere 
 

 
Indsatsområde: Frie forsøg 
Projekttitel: bibOS1 - Understøttelse af publikumsmaskiner via OpenSource 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Århus Kommune - Biblioteker og Borgerservice 

Resume:  
Projektet skal give bibliotekerne mulighed for at drive borgercomputere eller 
publikumsmaskiner på en moderne og kosteffektiv måde, ved at en stille en 
computerplatform til rådighed for alle biblioteker, via bibliotekernes OS-platform 
BIBOS. 
 
Projektet skal skabe en platform til borgercomputerne, hvor styresystemet er 
OpenSource baseret og tilbyder OpenSource applikationer. Systemet skal 
integrere til en række sociale applikationer og gratis services, herunder Blogger, 
Wordpress m.fl. 
 
Projektet skal knytte an til DDB, herunder den fælles autentifikationsløsning. 

 
Indsatsområde: Frie forsøg 
Projekttitel: Et bedre liv med kultur? Biblioteket som brobygger mellem kultur og sundhed 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: NæstvedBibliotekerne 

Resume:  
Projektet ønsker at omsætte nyere forskning i sammenhæng mellem 
sundhedstilstand og indtag af kulturoplevelser til praksis  - med udgangspunkt i 
et specifikt område (Fuglebjergområdet).  
Det sker ved at skabe nye kulturelle aktiviteter i et bredt perspektiv samt 
synliggøre de aktiviteter, der findes i forvejen, i samarbejde med det brede og 
utraditionelle netværk som er skabt i projektmodningsfasen.  Ideen er at nå ud 
til flere borgere, være fællesskabsdannende og dermed fremme sundheden i 
lokalområdet. Centrum/omdrejningspunkt er en kultur- og sundhedsklub og en 
oase/kulturcafé i biblioteket 

 
Indsatsområde: Frie forsøg 
Projekttitel: Regional markedsføring af net lydbøger i regionale lufthavne. 
Projekttype: Projektmodning 
Projektejer: Vejle Bibliotekerne 

Resume:  
I CB Syd vil vi udvikle en model for målrettet markedsføring af bibliotekernes 
net medier med udgangspunkt i net lydbøger. Vi vil skabe et mobilt 
udstillingskoncept, der markedsfører netlydbogen i de regionale lufthavne, 
herunder Billund Lufthavn. Herigennem tilbydes de rejsende fri og åben adgang 
til download af en eller flere lydbøger til mobile devices. Lydbøgerne ligger på 
nettet i en begrænset periode (op til ferieperiode). Herigennem vil vi give de 
rejsende en gratis forsmag på net lydbogen og deraf markedsføre det digitale 
bibliotek.  



 
Indsatsområde: Frie forsøg 
Projekttitel: Geotagging 2.0 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Silkeborg, Horsens, Viborg & Randers Biblioteker 

Resume:  
I projekt 2.0 ønsker de 4 biblioteker: 
1. At integrere brugerskabte data i geotagging via bogatlas.dk, som blev 
udviklet i projektets 1. halvdel 
2. At udvide projektet til nationalt niveau – eventuelt via webservice - via 
modelbeskrivelse eller konkret samarbejde med DBC/Bibliografisk Råd 
3. Opstille andre perspektiver med hensyn til geotagging på biblioteksmaterialer 
 

 
Indsatsområde: Ny formidling i biblioteksrummet. 
Projekttitel: Litteraturen finder sted - interaktiv og begivenhedsorienteret formidling 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Roskilde Bibliotekerne 

Resume:  
Projektet udvikler biblioteket som offentligt rum for ny litteratur. Fokus er på 
nye digitale og performative genrer. Gennem eksperimenter gives disse nye 
genrer en plads i bibliotekets formidling, så et bredt publikum får oplevelsen af 
dem. I samarbejde med forfattere og nye partnere realiserer projektet 
formidlingsløsninger, der knytter det fysiske rum med det virtuelle og skaber et 
litterært nærvær for forskellige brugersegmenter. Erfaringerne samles i et 
idekatalog samt i en række anbefalinger til folkebibliotekernes fremtidige 
litteraturformidling. 

 
Indsatsområde: Ny formidling i biblioteksrummet. 
Projekttitel: Stick out! Reach out! Iscenesættelse af bibliotekernes materialer på andre sprog 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Statsbiblioteket 

Resume:  
Målet er mere aktivt at understøtte folkebibliotekernes betjening af sproglige 
minoriteter i Danmark. Der udvikles en markant ny professionel 
formidlingsplatform til iscenesættelse, synliggørelse og formidling af bibliotekers 
og SBCI’s fysiske og digitale materialer og ressourcer for tosprogede børn og 
voksne. Der udvikles også nye koncepter for formidling ude af huset, og med at 
koble fysiske og digitale ressourcer. De nye redskaber skal aktivere materialer 
og ressourcer til sproglige minoriteter på de lokale biblioteker, og vil efter 
projektet afslutning tilbydes til alle landets biblioteker 

 
Indsatsområde: Ny formidling i biblioteksrummet. 
Projekttitel: Forfatterskærme – digital formidling i det fysiske rum 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Vejle Bibliotekerne 

Resume:  
Vi ønsker i projektet at teste brugernes reaktioner på en ny dynamisk 
formidlingsform, som kombinerer formidlingen af digitale og fysiske medier ved 
opstilling af ”Forfatterskærme” i det fysiske rum. Ved at mange biblioteker er 
fælles om det samme koncept og delingen af indhold ønsker vi på sigt at kunne 
videreføre projektet på nationalt plan. 

 
Indsatsområde: Ny formidling i biblioteksrummet. 
Projekttitel: Indholdskanalen 2.0 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Århus Kommune - Borgerservice og Biblioteker 

Resume:  
Biblioteket skal have en effektiv digital formidling af egne eller andre 
kulturinstitutioners  digitale tjenester. På baggrund af erfaringer fra 
Indholdskanalen med at producere fælles indhold fra forskellige kilder, vil 
projektet skabe en OpenSource baseret applikation, der skal muliggøre 
formidling af storskærmsindhold uden at skulle betale licenser til leverandører. 
Projektet skal gøre det let at skabe indhold lokalt, som kan formidles nationalt, 
og vil skabe en driftsmodel, der er omkostningseffektiv for bibliotekerne. 
Indhold skal distribueres via TING-brønden og på sigt flyttes til DDB. 



 
Indsatsområde: Ny formidling i biblioteksrummet. 
Projekttitel: Værtensklasse i biblioteket 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Aalborg Bibliotekerne 

Resume:  
Gennem tæt samarbejde med Danske Værter, testes systematisk metoder, der 
normalt anvendes i detail- og turistbranchen til forbedret formidling. 
Der arbejdes med metoder til at ændre forståelsesrammen i hele 
organisationskulturen.  
Metoder til test er bl.a. værtskabspraksis, floorwalking, uniformering og 
motivationsindsatser. En biblioteksfaglig følgeforsker vil deltage i udvælgelsen 
og kvalificeringen af testmetoder og opbyggelsen af et teoriapparat omkring det 
at være på vagt. Resultaterne vil sammen med resultater fra 
”Kompetencekanonen?” danne baggrund for et kompetenceudviklingsforløb. 

 
Indsatsområde: Ny formidling i biblioteksrummet. 
Projekttitel: DigiForm - Digital understøttelse af formidling i det fysiske rum 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Århuus Kommune - Borgerservice og Biblioteker 

Resume:  
Etablering af TING-brønden giver os muligheder for at pushe bibliotekernes 
ressourcer ud på en helt anden måde end tidligere. Aktiviteterne omkring DDB 
vil blot udvide disse muligheder. Kombineret med at RFID-teknologien udbredes 
giver det helt nye interaktionsmuligheder mellem materialerne og brugerne på 
biblioteket. Projektet skal afsøge disse muligheder, og konkret skabe en række 
fysiske installationer i biblioteksrummet. Produktet skal være 'forbrænder' på en 
forholden til behovene i de moderne biblioteksrum (Multimediehuset) såvel som 
de lokale Medborgercentre. 

 
Indsatsområde: Ny formidling i biblioteksrummet. 
Projekttitel: KULTUREN ud af biblioteket og NATUREN ind i biblioteket 
Projekttype: Projektmodning 
Projektejer: Rebild Bibliotekerne 

Resume:  
Rebild Kommunes beliggenhed i en enestående smuk natur udnyttes målrettet 
til vækst og udvikling af kommunen. Projektet vil forsøge at arrangere mødet 
mellem Kulturen og naturen ved hjælp af nye formidlingsformer, der på tværs af 
grænser og i samarbejde vil være med til at sikre sammenhængskraft i 
kommunen, samtidig med at biblioteket og bibliotekstilbuddet optræder i nye 
sammenhænge, der rækker ud over biblioteket. 

 
Indsatsområde: Skolebiblioteket og ressourceteamet - en dynamo for 

udviklingen 
Projekttitel: Læsning i udskoling - samarbejde ml. IWB, læsevejleder og pædagogiske læring 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Skole- og Kulturforvaltningen, Hvidovre Kommune 

Resume:  
Den aktuelle udfordring er dårlige læseresultater i udskolingen, der er stort 
behov for fokus på faglig læsning i nye former og nye foraer. Udarbejdelse af 
'tavler' til InterAktiveWhiteboards (IWB) som redskab til faglærerne. I projektet 
er 3 partnere: læsevejleder, IWB vejleder og vejlederen fra det pædagogiske 
Læringscenter samme om at udvikle nye indgange til den faglige læsning. Hver 
skole støttes af konsulenter fra skoleforvaltning, folkebibliotek og Nationalt 
videnscenter for læsning, ligesom det er i projektets ånd at de deltagende skoler 
samarbejder og formidler til øvrige skoler. 

 



 
Indsatsområde: Skolebiblioteket og ressourceteamet - en dynamo for 

udviklingen 
Projekttitel: Aktiv medborgerskab i øjenhøjde 

- Med de unge som mentorer og ressource 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Odense Centralbibliotek 

Resume:  
Hvordan kan et lokalsamfund blive selvbærende med støtte fra skole og 
bibliotek og med de unge som mentorer?. Udfordringen er at udvikle et koncept 
for unges medvirken som aktive medborgere til fx læring af borgere. 
Undervisning af borgere med de unge som mentorer er en udfordring, som skal 
stå sin prøve i dette projekt. Skolens undervisningsplan er en anden udfordring 
for om elever i de ældste klasser kan undervises i dette og den tredje og fjerde 
udfordring er om det integrerede bibliotek Højby Bibliotek kan rumme disse 
mentorer og om borgerne tager imod læring fra unge? 

 
Indsatsområde: Skolebiblioteket og ressourceteamet - en dynamo for 

udviklingen 
Projekttitel: Ord-billede.Transformation af faglig viden ved hjælp af visuelle arbejdsmetoder. 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Svendborg kommune 

Resume:  
Projektet ”Fra ord til billede til ord, transformation af faglig viden ved hjælp af 
visuelle arbejdsmetoder” vil afprøve funktionalitet og potentiale i brug af visuelle 
digitale værktøjer med fokus på begrebsdannelse og organisering af operationel 
faglig viden for elever fra 3.-9. klasse.  
Projektet tager afsæt i Ross Todds teori om produktiv pædagogik og dermed 
vidensprocesser som transformation og ikke transport for at udfordre eleverne 
på deres evne til at genere egen viden ved faglig læsning, specifikt i forbindelse 
med projektarbejdsformen.   
Medieforsker ønskes tilknyttet. 

 
Indsatsområde: Skolebiblioteket og ressourceteamet - en dynamo for 

udviklingen 
Projekttitel: Virtuelt samarbejde med web 2.0-teknologier mellem to skoler 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Favrskov kommune 

Resume:  
Som supplement til få fysiske møder vil vi udvikle et virtuelt samarbejde mellem 
to skoler, hvor den ene skole er fødeskole til den anden skoles overbygning. 
Projektet har til formål at kvalificere og udvikle elevernes multimodale 
kompetencer gennem projektsamarbejde. 
Det pædagogiske servicecenter skal spille en central rolle, som en aktiv og 
dynamisk ressource i forhold til vejledning, støtte og facilitering. Centret skal 
være igangsættere, inspiratorer og tovholdere på projektet til at støtte 4. -6. 
årgang med stigende intensitet mod skoleskift efter 6. årgang. 
 

 
Indsatsområde: Skolebiblioteket og ressourceteamet - en dynamo for 

udviklingen 
Projekttitel: Digitalt læringsmiljø 
Projekttype: Projektmodning 
Projektejer: Østre Skole, Norddjurs Kommune 

Resume:  
Vi forestiller os: 
Ved anvendelse af digitale læremidler har eleverne uafhængig af tid og sted 
mulighed for at tilegne sig viden via bærbare og mobiltelefon. Ved besøg på 
museer kan de via håndholdte enheder hente oplysninger og informationer der 
støtter det visuelle input. 
Eleverne kan straks bearbejde indsamlede informationer med henblik på 
videreformidling og derved skabes en læringsproces i en kombination af det 
digitale rum og det fysiske rum. 



 
Indsatsområde: Skolebiblioteket og ressourceteamet - en dynamo for 

udviklingen 
Projekttitel: Etablering af digitalt skolebibliotek for blinde og svagsynede børn og unge 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Synscenter Refsnæs 

Resume:  
I projektet etableres et digitalt skolebibliotek af undervisningsmaterialer i 
alternative formater (punktskrift, lydbøger, stortryk, e-bøger, taktile 
illustrationer og modeller) til brug i forbindelse med undervisning af 
synshandicappede elever. I det web-baserede digitale skolebibliotek får 
enkeltintegrerede synshandicappede elever samt disses synskonsulenter, 
lærere, pædagoger, pårørende og andre mulighed for at søge i 
materialebestanden, bestille materialer og eventuelt downloade eksisterende 
digitalt materiale indenfor rammerne af ophavsretslovens paragraf 17. 

 
Indsatsområde: Skolebiblioteket og ressourceteamet - en dynamo for 

udviklingen 
Projekttitel: Bibspil 
Projekttype: Projekt 
Projektejer: Højby Bibliotek 

Resume:  
Med baggrund i børnenes fashination af computerspil ønsker vi at afprøve, om 
biblioteket kan skabe rammer for børns produktion af computerspil. Vi vil via 
projektet etablere et samarbejde mellem de to integrerede biblioteker, Højby 
Bibliotek og Holluf Pile Bibliotek, samt at udvikle skole-
/folkebibliotekssamarbejdet. Projektet henvender sig især til børn, som har 
svage/ingen fritidsnetværk. Vi ønsker at synliggøre bibliotekets tilbud til 
målgruppen og på den måde at tiltrække den på kort og på langt sigt. Som 
sidegevinst vil projektet tillige være formidlende overfor målgruppens forældre. 

 
 


