Aktivitetsoversigt okt. 2012 – marts. 2015

Undersøgelser og vidensprojekter
Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi, jan 2015
Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes samfundsøkonomiske bidrag. Det sker i en tre-delt
proces: 1) Afdække værdiskabere, 2) Kvalificere effekten på økonomien og 3) beregne samfundsøkonomiske effekter.
Undersøgelse lanceredes på konference jan 2015. Støttet af udviklingspuljen.
Opinionsundersøgelse 2014
Særskilt undersøgelse af studerendes brug af og præferencer for hhv. digital og fysisk litteratur (skønlitteratur og
studiemateriale). Tilsvarende er alle respondenter spurgt om adfærd på mobiltelefoner (både skøn og faglitteratur). I
undersøgelsen deltager 500 studerende på mellemlang og videregående uddannelse.
Bibliotekets brugere – et designantropologisk pilotprojekt
Et designantropologisk pilotstudie i brugerbehov og udviklingsspor for fremtidens biblioteker i samarbejde med
Danmarks Medie og Journalist Højskole, DMJX og KU (antropologi). 50 studerende var på feltstudie i Slagelse,
Næstved, Roskilde og Ballerup. Resultater var antropologiske anbefalinger og koncepter for fremtidens biblioteker
med udgangspunkt i deltagende bibliotekers lokale udfordringer.
Folkets bibliotek – fuld skala (koncepter/antro-rapport)
Kulturstyrelsen, DMJX og Tænketanken gennemførte det fælles designantropologisk nationale projekt –Folkets
Bibliotek med afsæt i erfaringer fra ovenstående pilotprojekt. Der er i perioden fra jan. – juni gennemført feltstudier
på 8 biblioteker: Hedensted Bibliotekerne, Aalborg Bibliotekerne (hovedbibliotek), København Kultur 2200, Glostrup
Bibliotek, Vordingborg Bibliotek, Ærø Folkebibliotek, Aabenraa Bibliotekerne og Rudersdal. Out-come af projektet er 4
testede koncepter, værktøjer og antropologisk ”rapport”. Deltagelse af kulturminister Marianne Jelved.
Fremtidens Biblioteker – i et målgruppe perspektiv (rapport)
Segmenteringsundersøgelsen bygger på et datagrundlag på over 2000 danskere og en række kvalitative interviews og
fokusgrupper. Undersøgelsen der er den største af sin art på biblioteksområdet præsenterer ny segmentering af
befolkningen i 10 grupper og ny viden om danskernes biblioteksbrug eller mangel på sammen. Undersøgelsen har
både et operationelt biblioteksudviklingsperspektiv og politisk – strategisk sigte. Undersøgelsen er foretaget af MoosBjerre Analyse og støtte af Kulturstyrelsens udviklingspulje.
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Frivillige på fremtidens biblioteker (rapport)
’Frivillige på danske Folkebiblioteker’ er en afdækning af det frivillige landskab på de danske folkebiblioteker.
Tænketanken har særligt fokus på bibliotekerne som central platform for fremtidens aktive medborgerskab og det
aktive medborgerskab og lokal forankring som udviklingskraft i fremtidens kulturinstitutioner. I denne forbindelse
afholdte Tænketanken en velbesøgt konference ’Frivillighed’ 2.0 ultimo november på nedlagte Hørsholm Politistation
om fremtidens frivillige og bibliotekernes rolle. Der blev ydet tilskud til internationale oplægsholdere af
Kulturstyrelsen pulje til internationale konferencer.
Opinionsundersøgelse 2013 (rapport)
Tænketanken har sammen med DB gennemført den årlige opinionsundersøgelse på danske folkebiblioteker. Dele af
undersøgelsen resultater indgår i lancering af segmenterings undersøgelsen.
Interessentsondering om fremtidens biblioteker (opsamling)
Der blev gennemført en mindre interessentsondering mhp. at afdække hvilke fremtidsscenarier og udviklingsspor,
Tænketanken skulle operere med i den 2-årige projektperiode. Formålet var dels at skærpe den strategiske ramme og
dels at give det bedste fundament for den strategiske workshop der blev afholdt 28. februar 2013.

Netværk, innovation & viden
Next Generation Netværk
Tænketanken har været med til at initiere og hostet netværket Next Generation og afholdt en række møder. Der har
vist sig at være stort behov for videnling og netværk på tværs af landet. Der er nu ca. 25 personer tilknyttet netværket
med bred repræsentativitet geografisk og fagligt. Der er blevet identificeret en lang række temaer, som netværket har
og skal arbejde med.
Afsnit I - Innovationsfestival og konkurrence, november 2013
Tænketanken deltog som opgavestiller på Afsnit I - en international innovationskonkurrence, camp og festival, som
blev afholdt i 2013 på nedlagte Hørsholm Politistation. Iværksættere og innovatører fra hele Europa kæmpede om en
hovedpræmie på 100.000 kr. Tænketankens kategori var: Elementer af fællesskab.
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Konferencer, workshop og debatsessioner
Workshop: Kulturvaneundersøgelsen resultater, jan 2013
Tænketanken indledte året med introduktion og debat om Kulturvaneundersøgelsens resultater.
Workshop; Strategisk workshop om 5 udviklingsspor, febr 2013
Gennemgående temaer for Tænketankens arbejde på baggrund af interessentsondering
Alle aktiviteter i Tænketanken vil kunne relateres til disse 5 spor.
DB’s årsmøde marts 2013
Tænketanken deltog i DB’s årsmøde med session om bibliotekerne som Missing Link i fremtidens kulturformidling
Debat: Folkemødet på Bornholm, juni 2013
Tænketanken deltog på Folkemødet på Bornholm med to velbesøgte debatsessioner i Bilbliotekernes telt og en
postersession.
·
·
·

Frivillighed og velfærd – fremtidens ressource eller et nødvendigt onde ?
Folkets bibliotek - hvad er de politiske ambitioner for vores folkebiblioteker
Præsentation af segmenteringsundesøgelsens foreløbige resultater på posterpræsentation

Workshop: Next library, Aarhus, Juni, 2013
Tænketanken deltog med en Interactive session: ’Civic engagement and how to increase local awareness’ hvor
arbejdet med segmenteringsundersøgelsen blev præsenteret.
Workshop: Bibliotekernes demokratiske rolle, Juni 2013
Workshop i Slagelse med særskilt fokus på unges valgdeltagelse.
Konference: Frivillighed 2.0, November 2013
Konferencen Frivillighed 2.0 præsenterede aktuel viden og cases om den ’nye frivillighed’. Nationale og internationale
speakers viste store perspektiver og nye tendenser, og vi undersøgte, hvilke platforme biblioteker kan udgøre i
fremtiden.
Hvem er Fremtidens bibliotek til, Nørrebro teater, marts 2014
Lanceringskonference af rapporten Fremtidens Biblioteker – i et målgruppe perspektiv på Nørrebro Teater.
Præsentation og faglig perspektivering af undersøgelsen, dens resultater og debat om essentielle spørgsmål om
hvorfor, hvordan og om, vi kan udvikle folkebiblioteket til udvalgte grupper af danskerne.
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DB’s årsmøde marts 2014
Præsentation af Netværket Next Generation og Segmenteringsundersøgelsen. Herudover havde Tænketanken egen
stand.
Workshop: Folkets Bibliotek, april 2014
Midtvejsseminar i Folket Bibliotek, præsentation af antroplogiske fund og 11 ideer, der blev videreudviklet på og 4
ideer blev udvalgt til test på de 8 deltagende biblioteker. 70 deltagere
Folkemødet på Bornholm, juni 2014
Tænketanken deltog på Folkemødet på Bornholm 2014.
Konference: Folkets Bibliotek, juni 2014
Afslutningskonference på projektet Folkets Bibliotek. Præsentation af antropologiske indsigter og 4 testede ideer,
erfaringer og resultat. 65 deltagere
IFLA, august 2014
Deltagelse på IFLA med posterpræsentation
Folkebibliotekernes samfundsøkonomi, jan. 2015
Lanceringskonference og debat om rapporten Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi i Industriens Hus. 150
personer deltog i dagen. Massiv medieomtale i forbindelse med lancering af undersøgelsen samt efterfølgende lokale
præsentationer og debatter. Undersøgelsen oversættes til engelsk.
DB’s årsmøde 2015, Aarhus, april 2015
Politisk debatsession om undersøgelsens resultater, muligheder og konsekvenser.

.

Øvrig deltagelse
Oplæg mm. på:
- HK’s årsmøde i Nyborg (sept 13),
- Svendborg bibliotek (marts 13)
- Varde Biblioteks visionsdag (nov 13)
- Segmenteringsundersøgelsen (digitalt fokus) blev præsenteret på DDB’s visionsdag af Moos-Bjerre Analyse (Jan 14)
- Oplæg for lederværk, Kbh. om segmenteringsundersøgelsen
- Oplæg på om ”Unges digitale brug af folkebiblioteket”, DB’s Digitaliseringskonference (april 14)
- Oplæg og workshop om segmenteringsanalyse, resultater og proces, Malmö Stadsbibliotek (maj 14)
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- Oplæg, DB repræsentantskabsmøde, segmenteringsundersøgelse (unge) (maj 14)
- Indblik i undersøgelsen Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi, konference på Roskilde Bibliotek, sept. 14
- Oplæg på Bogforum november 2014
- Diverse oplæg om Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi
Kommende:
- Deltagelse I paneldebat Norsk litteraturfestival, Lillehammer, maj 2015
- IFLA 2015, præsentation af undersøgelsen ”The Economic Impact of Public Libraries”

Information ligger på www.fremtidensbiblioteker.dk
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