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Indledning
Hvorfor er det, at de unge ofte er den målgruppe som er sværest at lave events for på bibliotekerne? Og
hvorfor kommer de ikke, når der endelig laves noget for dem? Dette er formentlig grunden til, at disse
arrangementer ofte bliver nedprioriteret. Men hvorfor er de unge så svære at blive kloge på? En af
grundene kan forklares af dannelsesteoretikeren Erik H. Erikson1, hvor i de år af menneskers liv som vi
kalder ungdommen, vil mennesket gerne eksperimentere med forskellige roller. Dette påvirker også deres
brug af biblioteket. De vil gerne have events, som er anderledes end de events, der bliver lavet for de
voksne, samt at det helst skal betyde noget i deres hverdag. Dette blandet med rolleeksperimenterne gør
ofte, at unge ikke benytter de samme informationskanaler som normalt biblioteket bruger til at komme i
kontakt med voksne og børn. Alt dette gør det besværligt men ikke umuligt at få de unge involveret.
Dette idekatalog er lavet for at give inspiration og ideer til at komme i gang med at lave flere events for
unge, og både PR og det mere praktiske bliver beskrevet. Biblioteket har for tiden en stor diskussion
omkring hvor fokus i biblioteket skal gå hen imod, og en mulighed for børn og unge biblioteket er at give
bidder af kultur til de besøgende.

Metode og læsevejledning
Dette katalog er lavet med Hjørring Bibliotekerne som fokus, men på grund af bredden af ideerne er det
muligt med små ændringer at benytte dette katalog som idemateriale generelt på de fleste børne- og
ungeafdelinger i bibliotekerne. Kataloget er opdelt i 5 hovedemner: Drømme, vigtige emner i de unges liv,
bidder af kultur, udfoldelse, kreativt og socialt samt Biblioteket på en ny måde. Under hvert emne er der 3-4
forslag til events, hvor der først er forklaret lidt om tankerne bag eventen og bagefter er det praktiske i
eventen beskrevet, og her er fokus især på Hjørring Bibliotekerne.

PR
En af de mere besværlige ting er at nå ud til de unge. De læser ikke lokalaviserne, ikke mange hører
lokalradio og foldere med arrangementer som er over en måned ude i fremtiden fanger ikke de unge.
Så hvordan når man ud til dem? Et hurtigt svar er de sociale medier, Facebook, Twitter, Linked-in og Arto.
Men en anden mulighed kunne også være at nå ud til de unge, der hvor de er. Dette kan være på deres
uddannelser eller nå dem via sms eller mailinglister. En ugentlig eller månedlig sms, som fortæller hvad der
sker i denne periode på det lokale bibliotek kan være en mulig måde at nå ud til de unge uden at det
kræver en masse PR-arbejde eller resurser. Ideer kunne være at spørge besøgende når de er på biblioteket
om de vil være med på sådan en liste, have muligheden for at tilmelde sig over nettet eller gennem
nyhedsbrevet fra biblioteket, så de unges forældre kan være med til at oplyse om muligheden.
En anden mulighed kan være som Ungekulturkonsulenterne i Gentofte og københavn2 gør, de bruger en
form for unge ambassadører til at sprede budskabet igennem de unge. Man kan gøre det at man for fat i en
ung for hver af de forskellige uddannelser, som kan hjælpe til med at formidle information ud til de andre
unge på uddannelserne, enten via deres egen sociale medier eller ved hjælp af foldere, plakater eller
morgensamlinger.

1
2

Tre teorier om børns udvikling af Maier, Henry W.
http://www.kulturforvalterne.dk/Artikler/2011/Ungekultur.aspx
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Drømme
Drømme er noget der fylder i os alle. Mange unge bruger meget tid på at drømme om fremtiden, og derfor
er det relevant at præsentere dem for nogle af alle de muligheder der findes, og vise dem at drømme kan
blive til en realitet, hvis man blot arbejder på det, og biblioteket gerne vil være en formidlingsplatform til
hjælp, oplysning og andet relevant.

Oplæg med backpackers
”At rejse er at leve” sagde H. C. Andersen. Vi har alle en lyst til at komme ud og se og opleve nye steder, og
for nogle unge er denne lyst til at se verden i et nyt perspektiv noget der skal opleves. Lysten til bare at tage
en rygsæk på skulderne, leve under billige forhold og opleve verden i øjenhøjde er noget der appellerer til
mange unge. At møde andre kulturer der hvor de er og være en del af den, selvom det måske kun er for en
kort bemærkning kan have en stor indvirkning. Men for mange unge er tanken om at backpacke noget
meget stort, og det kan være svært at se, hvor man skal begynde, samtidig med at forældre kan have
mange spørgsmål som bedst besvares af personer der allerede har været ude i verden og har haft erfaring.
Her kan biblioteket være dem der hjælper med at formidle de informationer som både forældre og de unge
har brug for såsom visum, vaccination og kontakt til landets ambassade.

Praktisk
Her er der mange muligheder for at få fat i personer, der har været ude og backpacke, og som er villige til
at komme ud og give foredrag om, hvordan det var at rejse på denne specielle måde. Derudover er der
firmaer som sælger denne type rejser og de har folk, der ofte tager rundt og kan fortælle og mere specifikt
komme med ideer og planer. Her kan nævnes Kilroy, Jysk Rejse Bureau eller Backpackerplanet.dk.

Iværksætter
En del unge går med en lille iværksætter i maven, og over de seneste år er denne tendens steget mere3.
Samtidig er andelen af nystartet virksomheder som er skabt af unge ret stor4
Men hvordan går man fra ide til virksomhed, hvad skal der fokuseres på, og hvordan får man økonomien til
at løbe rundt. Kan man som person under 18 overhovedet styre en virksomhed, og hvad er der af
faldgrupper som gerne skal undgås, og hvor finder man hjælp hvis man nu vil starte noget.

Praksis
Der er flere foreninger som har fokus på at gøre det nemmere for iværksættere at komme i gang, og
Erhvervsstyrelsen har deres egen side med hjælp til iværksættere5, som man kan kontakte.

Forfatterskole
At skrive historier er noget der fylder i mange unges liv hvad enten det er fanfiction eller en drøm om at
udgive sin egen bog. Efter at Stephenie Meyer havde enorm succes med udgivelsen af Twillight-sagaen og
danskeren Sacha Christensens ”Humaran” trilogien har der været en stor bølge af unge, som drømmer om
at udgive deres egen værker. Men det kan være svært at gennemskue hvordan man lige gør, og hvordan
skal en bog skrives hvis den skal udgives. Forfatterskole er ikke en ny ting, det er udført mange steder i
3

http://www.dr.dk/P4/Vest/Nyheder/MidtVest/2012/11/08/172838.htm
http://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/EtBedreKBHV2/SubsiteFrontpage/VaekstOgBeskaeftigelse/Jan13_
ivaerksaet.aspx
5
http://www.startvaekst.dk/
4
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Danmark6 med stor succes, og det er et område, som er støttet af kulturstyrelsen, og derfor et område som
der er mulighed for at få støtte til.

Praktisk
En mulighed kan være at lave det som en form for skriveklub, hvor man læser hinandens værker og
kommer med konstruktiv kritik, og hvor der så holdes temaaftener i ny og næ med besøg af forfattere,
udgivere eller andre der kan være relevante for bogklubben. Eksempelvis med besøg af en betjent hvis der
er mange der skriver krimier, eller en professor fra en litteraturhistorie-studiet på Aarhus Universitet7.
En ide til at få lidt gang i det kunne være at lave det som delvis en konkurrence for dem der tilmelder sig. og
hvor der findes en præmie, som er at kunne få lov til at udgive sin bog i elektronisk format i samarbejde
med biblioteket.

Vigtige emner i unges liv
Det er ofte nemmere at komme i kontakt med unge, hvis man er villig til at snakke om ting, der betyder
noget i deres hverdag. Der kan være snak om det andet køn, fester eller ting som man først rigtigt ligger
mærke til når man bliver ung. Tanker om fremtiden bliver pludseligt noget som skal være realistisk, og alt
bliver mere virkeligt, og derfor er det vigtigt for de unge at få snakket mange af deres tanker igennem med
andre.

Narko
For mange unge er narko et lidt tabuemne at snakke om. På den ene side fordi alle autoriteter i de flestes
unges hverdag ikke vil snakke om det, eller blot siger, at det er farligt, og man skal holde sig fra det. På den
anden side er der i mange tv-serier en mere løs holdning til narko, og til tider bliver nogle former for narko
fremstillet som noget ikke-farligt, og at det gør livet nemmere. Eksempler på dette er serierne Weeds8 og
Breaking Bad9, som handler om almindelige folk, der bliver narkohandlere pga. skelsættende episoder i
deres liv. Men dette gør det blot mere spændende, og igen mere tabu. Af denne grund kunne det være
informativt at få tidligere misbrugere til at komme og holde foredrag om, hvordan det har været, og hvad
det gør ved ens liv.

Praktisk
Denne type event kræver ikke så meget fysisk udover et område, hvor foredraget kan foregå. Der er mange
muligheder for foredragsholdere, og kommunerne har ofte forskellige foredragsholdere tilknyttet sig, og
her er det samtidig muligt at søge tilskud til oplysende foredrag. Det er også muligt at finde
foredragsholdere over nettet, f.eks. er Kurt Nielsen10 et godt bud at få på besøg, da mange unge har set
ham, og de roser ham meget.

6

http://www.boernekultur.dk/inspiration/kunst-og-kultur-for-boern/litteratur-og-biblioteker/forfatterskoler/
http://bachelor.au.dk/litteraturhistorie/cpage/introduktion/view1/0/Course/index/
8
http://www.imdb.com/title/tt0439100/?ref_=sr_1
9
http://www.imdb.com/title/tt0903747/?ref_=sr_1
10
http://www.foredragsportalen.dk/sw4722.asp
7
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Studiet – teknik og eksamens forberedelse/angst
Mange unge har i større eller mindre grad en frygt for eksamener. Man hører i hele skoletiden at
karakteren har betydning for resten af ens liv, hvilket ligger et pres på de unge som ikke alle kan overskue.
Derfor kan det ofte hjælpe at snakke med folk som er erfarende indenfor eksamensangst eller har tekniker
til at hjælpe med frygten. Det skaber samtidig et problem for folk der er perfektionister, og som altid har
svært ved at aflevere noget, for er det nu godt nok, lever denne opgave op til de krav som personen stiller
til sig selv. Det er et område som ikke har fået så meget fokus de sidste par år, men det er et område som
kan skabe problemer med stress og angst for de studerende.

Praktisk
Mange uddannelser har deres egne rådgivere, og her kunne det være muligt at kontakte dem og få dem ud.
Ellers er der Studenterrådgivningen11, som normalt kun hjælper videregående uddannelser, men som kan
hyres til at lave et mere generelt oplæg.

Dating
Hjørring Bibliotek har i en periode brugt sloganet ”Date dit bibliotek”, så hvorfor ikke forsøge at udvide
dette koncept. Når Hjørring Bibliotek allerede har kombineret dating og biblioteket kunne det være
spændende at prøve at videreføre det til direkte dating gennem biblioteket. Der er forskellige steder som
har forsøgt at sætte fokus på dating på forskellige tidspunkter. Eksempelvis har en Føtex i Aarhus12, lavet et
forsøg sammen med studerende fra Aarhus Erhvervsakademi om udvidet åbningstid og med masser af
events til at lokke unge til. Dette kunne nemt overføres til biblioteket, hvor snak om en god bog er en god
måde at komme i kontakt med det andet køn på.

Praktisk
Det kunne være speeddating med yndlings bøger som fokus, f.eks. en time om ugen hvor der er romantisk
live musik og andre events som kan være med til at bryde grænserne som ellers kan være svære at komme
ud over i den normale hverdag. Man kan tage kontakt til ”Find mig nu”13 som er et firma der ved hjælp af et
lille mærke kan gøre andre opmærksomme på, at man er single og villig til at møde nye mennesker. Et
problem som kan være besværligt at komme udenom er at få samme antal drenge og piger til at møde op.
Her kan det være en ide at tage kontakt til et datingbureau og få dem til at hjælpe med at reklamere så
både drenge og piger møder op.

11

http://www.srg.dk/Default.aspx?ID=828
http://www.aoa.dk/byliv/ny-vare-paa-hylden-i-foetex-en-kaereste
13
http://www.findmignu.dk
12
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Bidder af kultur
En af bibliotekets opgaver i fremtiden kan være at give besøgende mulighed for at få bidder af forskellige
kulturområder, så man kan opleve en lille koncert, opera, teaterstykke, kunst eller andet kunstnerisk som
ellers ikke er tilgængeligt uden større tilgang. Biblioteket skal ikke ud og konkurrere med allerede
etablerede kulturinstitutioner, men blot give en nemmere måde at møde de forskellige kulturer, så brugere
kan se om det har interesse. Igen så er unge glade for events som er rettet mod dem, og derfor er der her
udvalgt en række kulturbidder som er udvalgt ud fra de unges egen udsagn14.

Fælles Film
Som udgivelsen ”Danskernes kulturvaner 2012” viser, så ser unge (15-19 år) ofte flere film i løbet af ugen,
så hvorfor ikke forsøge at gøre noget mere socialt ud af det. Endda blande det med en anden form for
kulturoplevelse såsom rejsefilm med oplæg fra backpackers før eller efter fremvisningen, socialrealistiske
film ligesom ”Nordkraft” med snak om narkotika, musikfilm med bands som fortæller om deres oplevelser.
Dette er lidt et kompromis mellem noget som er vigtigt i de unges liv, og så noget som er for fornøjelsens
skyld, og det kan være med til at inddrage flere unge.

Praktisk
Det er vigtigt, når der skal vises film i det offentlige forum at søge CopyDan om tilladelse. Dette kan tage et
stykke tid, og derfor er desværre nødvendigt at fastslå en film på forhånd og ikke bare at lave en
afstemning, selvom en afstemning formodentlig kunne give et større fremmøde, da de unge så får
medindflydelse i hvad der sker. Det kræver også, at man arrangerer noget som i filmen er relevant og bruge
på sådan en måde, at det kan være en temaaften.
En anden mulighed er at købe en Paraply licens fra MPLC15, så kan man vise et meget stort udvalgt af film.
Dog er der vise restriktioner på hvordan man må reklamere om filmene, man må eksempelvis ikke
reklamere med navnet på filmen direkte. Dette er en lidt dyr mulighed men hvis man sætter et fokus på det
som bibliotek, og laver arrangementer for alle aldersgruppe, så er det noget som man kan overveje.

Stand-Up
”Latter er glædens orgasme” er et citat af Johan von Schönbrunn. Stand-up er populært hos de unge, og
der er kommet den tendens at stand-up er med til at formidle budskaber på en ny måde16 17.
Der er derfor flere muligheder i stand-up end blot en aften med latter og hygge. Fokus her vil dog være en
hyggelig aften med stand-up.

Praktisk
Der findes unge som går derhjemme og øver sig i at blive stand-up komikere, så undersøg i området
omkring biblioteket om det kan lade sig gøre at skaffe nogle lokale stand-up komikere som opvarmning, og
så hyre en mere professionel komiker som hovednavn.

14

Fremtiden for unge på biblioteket
http://www.mplc.dk/paraply-licens/
16
http://politiken.dk/kultur/ECE518306/stand-up-saelger-politik-til-unge/
17
http://www.information.dk/243325
15
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Årets nye ungdomsbøger
Hvert år udkommer der en stor mængde bøger, som er skrevet til unge, og det kan ofte være svært at finde
hoved og hale i alle disse bøger, og det ender ofte med at de bøger unge låner, er dem som de har fået
anbefalet af deres venner. For at kunne komme uden om denne cirkel kunne man lave en årets nye
ungdoms bøger event for at præsentere de nye bøger.

Praktisk
For at gøre dette mere interessant kunne man bruge deltagerkultur18 og bruge de unge i nærområdet til at
læse de nye bøger og komme med deres mening om den. Selve udførelsen kan foregå på flere måder. Det
kan gøres som en udstilling, hvor de forskellige bøger bliver udstillet med anmeldelser. Det kan diskuteres
om denne måde er optimal til at nå ud til de unge, men det er en relativ simpel metode. Det kan også laves
som en temaaften, hvor hver bog bliver fremvist af en ung som har læst den eller ligge det op på Facebook.
Derudover kan der laves som en lille folder som forklarer om de nye bøger, og dette kan også bruges som
et sidestykke til de andre metoder.

Udfoldelse, kreativt og socialt
Mange unge sidder i dag derhjemme og er kun sociale over nettet. Her kan biblioteket være med til skabe
muligheder som er åbne for alle og give gode muligheder for at møde nye mennesker gennem fælles
interesser eller gennem kreative projekter.

Tøsehygge
At kønsopdele events er ikke altid en dårlig ting, da det giver en større mulighed for at specialisere fokus og
udformning af en event. For mange piger kan det være svært at komme ud og finde nye venner, som ikke
nødvendigvis går på samme uddannelse. Derfor kan en tøseaften være en god mulighed for at møde nye
mennesker fra samme by. Det kan være en god ide at blande to forskellige typer events sammen for at få
flere til at melde sig til. Eksempler kan være at vise ”Sex & the City the movie” og få besøg af en dansk
designer, som kan fortælle hvordan de har startet, vise Oscar showet blandet med besøg af sminkører for
at gøre sig klar til at showet, eller et modeshow blandet med smykkefremstilling.

Praktisk
Desværre er det her igen nødvendigt at kontakte CopyDan, hvis det er en film der skal vises. Eller MPLC’s
licensaftale. Dette event kan være meget styret af den demografiske målgruppe, derfor er det igen vigtigt
af have kontakt med de unge før denne type event kan køre optimalt. Men samtidig kan det være en måde
at samle flere på biblioteket, men så skal det laves som et tilbagevendende event, så man kan få dem som
har vist interesse til at komme igen. Når vi snakker modeshow kan det laves i samarbejde med lokale
butikker eller designeruddannelser, og måske lave en præmie.

18

http://digitallearning.macfound.org/atf/cf/%7B7E45C7E0-A3E0-4B89-AC9CE807E1B0AE4E%7D/JENKINS_WHITE_PAPER.PDF
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Kreative Workshops
Mange unge går derhjemme og roder med den ene eller anden type kreative projekter lige fra digte,
malerier, strikning, læderkunst, smykkekreering og træskæring. Det kunne være spændende at få unge selv
til at komme ud på bibliotekerne og lave små workshops med deres kreative udfoldelser. Efter et par
workshop på biblioteket er det muligt at lave en dag hvor man kan vise sine kreative værker frem, og måske
endda lave en lille konkurrence i forskellige kategorier. Dette kan føres videre ved at udstille de forskellige
værker i længere tid på biblioteket.

Praktisk
Her er det essentielt at kende nogle unge i lokalområdet, der kan være med til at starte det op. Som nævnt
i PR-sektionen er det vigtigt, hvis man skal holde events for unge at have kontakt med de unge, og igennem
dem møde andre som er engageret i kreative udfoldelser. Eller man kan tage kontakt til ungdomsskolerne i
Hjørring19 eller aftenskolerne20. Selve eventen kunne nemt laves som en dag med flere workshops rundt om
i biblioteket, f.eks. strikning i sofaerne, billedkunst ved de store panoramavinduer og smykkeworkshop i
ungdomshjørnet. Af bibliotekaren kræves det at man har købt materialer ind til eventen og at de hjælper
med at stille det op.

Lær nye gadgets – Iphone
Gadgets er noget der interessere mange unge, om det er den nyeste Iphone, Tablet eller en lille elektronisk
dims der kan noget sjovt. Det er ekstra lir som unge elsker. Men de fleste unge har ingen tålmodighed til at
læse en manual igennem og starter hellere med at eksperimentere med deres nye gadget. Denne metode
er god nok til de unge, men ofte kan deres gadget så meget mere end man opdager ved at forsøge sig frem.

Praktisk
Det er vigtigt at have en her som virkelig ved hvad de snakker om, som kender deres gadgets ind og ud, og
kender en del sjove fifs og tricks. For at få en mere kendt person ind kan man forsøge at kontakte Nikolaj
Sonne som laver programmet ”So ein ding” på dr221. Hvis vi snakker Apple produkter kan det være en
mulighed at kontakte Humac22 og spørge om de har en som kan komme og snakke med de unge om de
vilde ting Ipaden og Iphonen kan. Hvis det er mere de små elektroniske dimser så kan man kontakte
Gadgets.dk eller Coolstuff.dk.

Minecraft
Minecraft23 er et sandkassespil, dvs. et spil hvor man kan få lov til at gøre hvad man vil. Man spiller en lille
figur som går rundt i en groft pixelleret verden og har mulighed for at bygge hvad man vil ud af forskellige
kasser, som man kan skaffe via ressource opbygning. Denne frihed har gjort spillet enormt populært24, og
der er i skrevne stund lidt under 9,5 millioner mennesker, der har købt spillet. Da spillet kører meget på
individuelle servere, er det sjældent, at de kreationer folk har lavet i deres verden, bliver set af andre der
spiller spillet. Derfor kunne det være sjovt at holde en dag, hvor folk kunne komme ind på biblioteket og

19

http://www.ungihjoerring.dk/
http://www.hjoerring.dk/Lokale-hjemmesider/Aftenskoler-og-voksenuddannelse.aspx
21
http://www.dr.dk/dr2/soeinding/
22
http://www.humac.dk
23
https://minecraft.net/game
24
https://minecraft.net/stats
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vise deres verdener frem og snakke tips og tricks. Derved møde nye mennesker og måske finde nye
venskaber.

Praktisk
Det kræver plads, når folk skal have deres bærbare computere med, og det kræver, at der er nok strømstik
til alle. Det kan samtidig være en god ide at få en aftale med en eller flere personer i forvejen, så der kan
laves små workshops med tricks, og hvis der ikke dukker så mange op med deres bærbare computere, så er
der nogle verdener som man kan vise frem til folk, der er interesseret.

Photoshop workshop
Det er blevet meget normalt at bruge photoshop på billeder før de bliver vist frem, og det er lige fra
profilbilleder på facebook til feriebillederne som havde nogle småfejl, det kan både være røde øjne men
det kan samtidig være en lille delle som man ikke vil vise frem. Selv i medierne er det meget brugt at
photoshoppe billeder af de kendte25. Men hvis man ikke har så mange evner i at bruge photoshop, kan
resultatet godt gå hen og ligne noget meget falskt. Selvom dette umiddelbart kunne lyde som noget der
kun er interessant for piger, er der drenge, som er meget fokuseret på deres udseende. Derudover er der
mange andre muligheder som photoshop kan såsom sammensmelte billeder, lave kunstneriske billeder og
retouchere billeder af andet end mennesker.

Praktisk
Her skal bruges en som har stor erfaring indenfor photoshop, og der er forskellige kurser rundt omkring i
Danmark, hvor man kan tage fat i arrangøren og spørge dem. Et par muligheder i Nordjylland er JCINORD26
og UCN27. Til selve kurset er der brug for et område med en del computere med en form for photoshop
installeret, det kan være op til personen som skal undervise hvilket program der skal bruges.

25

http://www.bt.dk/kendte/magasin-fjernede-stjernens-baby-mave
http://www.jcinord.dk/arrangementer/kursus-i-adobe-indesign-og-photoshop-21-april-2012
27
http://www.ucn.dk/Forside/Kurser-_og_videreuddannelser/Teknologi/Kurser.aspx
26
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Biblioteket på en ny måde
Band off
Koncerter på biblioteket er ikke en ny ting, men det giver stadig biblioteket en anderledes atmosfære.
Musikken er noget der fylder i mange unges liv, og der er mange ungdomsbands der blot øver sig i det
lokale musik hus eller hjemme i garagen. At få dem ud på biblioteket og holde en lille festival, hvor man kan
holde publikumsafstemning for bedste band og bedste show kunne være en mulighed. Det vigtige her er at
lave det som en konkurrence for at få flere til at møde op, og få de lokale bands til at tage så mange af
deres venner med for at de kan stemme på dem.

Praktisk
Det er altid en god ide at tage kontakt til lokale foreninger eller organisationer som i hverdagen hjælper
unge med at øve sig. I Hjørring vil det være oplagt at samarbejde med Zonen28, som er det lokale
ungdomshus. Eller hvis der er en lokal kreativ skole er det også en mulighed.

Lan Party
Computere er noget der betyder en masse i unges liv, det er her der er kontakt til venner, som ikke lige bor
i nærheden, og her hvor der bliver spillet spil sammen med vennerne. Et lan-party kan give de unge en
anden måde at mødes på, samtidig med at de mødes med andre som har samme interesse til forskel fra
blot at sidde derhjemme med head set på, så møder de her andre mennesker som kan give nye relationer.
Dette kan give den mulighed at vise de unge, at man forsøger at være behjælpelig med de ting, som er
interessante for dem, og derved skabe relationer som kan støtte en større benyttelse af bibliotekets
muligheder. Dette event er mest henvendt drenge, men der findes piger som er professionelle
computerspillere.

Praktisk
Det kan være en god ide at tage kontakt med folk, der allerede har arrangeret netparties før, og her kan det
være muligt at låne udstyr og hjælp til opsætning af det tekniske. I Nordjylland er der Nordicnetparty29, som
har en del erfaringer med at holde netparties på skoler. Ofte arrangerer de en hel weekend, men erfaringer
fra Silkeborg bibliotek30, som har holdt denne type events et par gange, har vist at det nemt kan holdes en
nat ove eksempelvis fredag middag til lørdag morgen. Det kræver en medarbejder, som er villig til at være
vågen natten igennem.

Lasertag
Lasertag inde på et bibliotek enten i et tidsrum, hvor der ikke er alt for mange mennesker, eller efter
lukketid, hvor man kan dæmpe lyset. Dette kunne være en sjov og anderledes måde at opleve biblioteket
på, tanken om at rundt om den næste bogreol kan der stå en person, som ikke ønsker andet end at skyde
dig for at score point for sit hold er en mere action-packed måde at opleve biblioteket. Denne oplevelse kan
give de unge et nyt syn på biblioteket, samtidig med at ved at give deltagerne lov til at gøre noget som
ellers ikke er tilladt giver dem et andet tilhørsforhold, som kan give en mere fast relation, der ellers kan
være svær at skabe med de unge.
28

http://www.zonen.hjoerring.dk/Zonen/Forside.aspx
http://www.nordicnetparty.dk/
30
http://silkeborgbib.dk/om+bibliotekerne/kontakt/sp%C3%B8rg+bibliotekaren/henrik+jacobsen
29
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Praktisk
Der findes desværre ikke så mange steder som udlejer udstyret til lasertag, men cph-eventcenter.dk31 har
en kuffert man kan leje. På selve dagen kræver det, at man har fundet 2 steder, som kan være baser. Hvis
det er i bibliotekets åbningstider, er det en god ide at informere resten af brugerne af biblioteket om
begivenhederne, der kommer til at foregå i biblioteket. Samtidig kan det være en ide at huske deltagere på,
at de skal have fodtøj de kan stå godt fast i på så de ikke skøjter rundt på gulvet og i værste fald rammer en
anden bruger eller en reol.

Bookbusters
Tanken kommer fra programmet ”Mythbusters” på Discovery kanalen, hvor de tester om forskellige myter
er sande eller ej. Dette koncept kunne man godt prøve på biblioteket, hvor man kunne teste forskellige
myter og andre ideer omkring biblioteks materialer. Eksempler på myter; kan biblen stoppe en pistolkugle,
hvor lang tid tager det syre at opløse ”Twillight”, kan man bygge en båd ud af bøger, kan en laser ødelægge
en cd, hvad sker der med en lydbog i en mikrobølgeovn, kan bogen ”Alting flyder” af Arthur Krasilnikoff
flyde og kun fantasien sætter grænser for andre forsøg med udgangspunkt i biblioteket. Tanken er lidt i stil
med de populære fysikshows32. Denne event er en god mulighed for at lokke folk, som normalt ikke
kommer på biblioteket, ind, samtidig med at det kan præsentere de muligheder, som naturvidenskaben
kan give i afslappede omgivelser, så unge ikke føler det som de sider på skolebænken.

Praktisk
Denne event kan nemt gå ind under regeringens kampagne for at øge interessen for de
naturvidenskabelige fag, så der er mulighed for at søge penge ved regeringen, samtidig kan det være et
oplagt område at lave et samarbejde med Aalborg Universitet eller Hjørring HTX. Det kræver en del plads,
men der er samtidig en god mulighed for at holde det kørende rundt omkring på biblioteket med et forsøg
der hvor der er plads.

Mordmysterier
Grund ideen er et lille rollespil, hvor der sker en forbrydelse på biblioteket, og brugerne skal være med til at
efterforske og løse mysteriet. Jo mere virkelighedstro mysteriet er, des sjovere er det at deltage i. Der kan
laves falske hjemmesider med ledetråde, spor der kan findes på biblioteket, vidner som gemmer sig i
Metropolområdet og virkelige betjente, som er med for at hjælpe/holde folk fra mysteriet. Dette kan laves
som et samarbejde sammen med de forskellige ungdomsuddannelser, som en måde at introducere 9. og
10. klasser til de forskellige muligheder, som de har efter folkeskolen. Man kunne bruge HTX som
laboratoriet, gymnasiets humanistiske fag som stedet der kan hjælpe med udspørge vidner og mistænkte,
måske endda på andre sprog, HHX kan være nyhedsbureau og Teknisk Skole kan hjælpe med
bevismaterialerne. Mordstedet skal i denne sammenhæng være biblioteket, og der er her mange af
beviserne, ledetråde og vidner skal findes. Dette kræver en del samarbejde og forberedelse men det kunne
være en ny og spændende måde at give en introduktion af ungdomsuddannelserne på.

31

http://cph-eventcenter.dk/udlejning-af-laser-tag-udstyr.html
http://www.fysikshow.aau.dk/
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Praktisk
Hvis det skal laves i stil med Library Mystery Night Programs33, kræver det en del forberedelse. Der skal
laves falske hjemmesider med nyheder og spor, dette kan nemt gøres ind over bibliotekets sider. Det falske
mord skal laves således at gæster på biblioteket ikke bliver generet mere end højst nødvendigt, og folk ikke
begynder at ringe til politiet. Dog er det en god ide at informere politiet om foretagendet eller få dem med
til at hjælpe til, måske med en politimand og afskærmningstape til gerningsstedet. Det vil give en bedre
helhedsoplevelse, hvis der er telefoner, man kan ringe til at få fat i enten telefonsvarer med flere spor eller
folk, som kan hjælpe folk på sporet eller lede dem på vildspor.

33

http://librarymysteries.com/
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