FILM PÅ BIBLIOTEKET

Muligheder med den udvidede AV-Pakke
Den udvidede AV-Pakke giver bibliotekerne nye og spændende muligheder for at bruge
spillefilm. Flere og flere brugere kommer på biblioteket og bruger det til andet end hjemlån
af bøger. Med den udvidede AV-Pakke kan bibliotekerne tilbyde brugerne et endnu mere
levende og inspirerende biblioteksrum, hvor spillefilm eksempelvis kan anvendes i kundskabsformidling indenfor en lang række områder.

Spillefilm som kundskabsformidling
Intet kan som spillefilm skabe indlevelse og engagement, og på trods af konkurrencen fra
nye medier er film stadig det foretrukne medie blandt børn og unge.
I dag er der også en voksende interesse for at bruge film som afsæt for formidling af kunst,
historie, kultur og viden, og muligheden for at anvende film vil gøre biblioteksrummet
mere levende og tidssvarende.

Dette kan fx ske gennem:
Filmfremvisning for skoleelever i biblioteksrummet. Filmfremvisninger for skoleelever kan bl.a.
bruges i samspil med informationssøgning omkring filmens tema på fx bibliotekets søgemaskiner.
Sådanne arrangementer kan medvirke til at introducere bibliotekets muligheder for morgendagens
brugere.
Film som øjenåbner for litteratur. Film fungerer for mange mennesker som øjenåbnere for litteraturens klassikere, og mange har sikkert stiftet bekendtskab med klassikere som ”Babettes gæstebud” og ”Værelse med udsigt” netop gennem film. Spillefilm kan på denne måde bruges til at skabe
opmærksomhed omkring det litterære oplevelsesrum.
Film og historie. I dag får vi i høj grad vores viden om historie fra spillefilm. Film som ”Baader Meinhoff” og ”Drengene fra Sankt Petri” kan således anvendes som fremragende oplæg for ikke alene
debat, men også inspirere til videre læsning omkring historiske emner.
Film og grafiske romaner. Grafiske romaner og tegneserier er filmbranchens helt store guldæg,
og tegneseriefilmatiseringer kan fungere som oplæg til spændende debat og fornyet interesse for
bibliotekernes tegneseriesamlinger.
Film og personportrætter. Filmiske portrætter som ”Dirch” og ”George Harrison - Living in the
Material World” har i de seneste år suppleret den klassiske skrevne biografi. Filmene kan fx anvendes som udgangspunkt for debat omkring genren og omkring de historiske skikkelser.

Den udvidede AV-Pakke indeholder rettighederne til lyd- og billedsiden for et, kontinuerligt voksende,
katalog på (pt.) mere end 300 spillefilm, samt rettighederne til afspilning af lydsporet fra en mængde film,
hvor de fleste biblioteker allerede har købt rettigheder til billedsiden (fra Filmstriben og MPLC). Dette helt
nye element, vil give dit bibliotek mulighed for at afvikle filmforevisninger og lignende arrangementer.
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/av-pakke

