Det Fysiske Rum – Et Nationalt netværk
Baggrund
Et rums karakter og udstrækning er afgørende for, hvordan vi som mennesker oplever det.
Det er derfor væsentligt, at vi er meget bevidste i vores indretning, valg af materialer og
brug af lys, når vi vil skabe den rette helhedsoplevelse for vores brugere. Og er vi så det?
En fantastisk tilslutning til Statsbibliotekets Kontaktmøde torsdag d. 22. maj 2008, hvor der
var fokus på ’Attraktive rum’ har vist, at interessen for emnet er enorm.
Det nye netværk har fokus på udfordringen vedr. ’Det fysiske rum’, og vil med
udgangspunkt i eksterne bidragydere samt de deltagende bibliotekers erfaringer, udfordre
og blive udfordret til se på det fysiske rum med nye øjne.
Netværket vil skabe grobund for inspiration, idéudvikling og indgåelse af samarbejder, der
skal optimere de lokale indsatser, skabe synergier og se på best practice.
Det er et meget vigtigt udgangspunkt for netværkets arbejde, at der helt overvejende tages
udgangspunkt i arbejdet med de eksisterende rum og ikke blot på de situationer, hvor der
bygges helt nyt.

Formål
Netværket Det Fysiske Rum skal medvirke til at sikre de deltagende biblioteker en
inspirerende indgangsvinkel til brugen og indretningen af deres biblioteker. Netværket vil
primært beskæftige sig med, hvordan man med små og store midler kan optimere
bibliotekets eksisterende rum.

Deltagere i netværksgruppen
Som udgangspunkt tænkes deltagerskaren bredt med udgangspunkt de medarbejdere i
bibliotekssektoren, der beskæftiger sig med publikumsrelaterede rum.

Mødeaktivitet og sted
Som udgangspunkt mødes netværket to-tre gange årligt. Derudover kan gruppens
medlemmer mødes på tværs i forskellige samarbejder. I relevant omfang kan
arrangementet i netværket også afholdes hos eksterne virksomheder, kursussteder og lign.
Deltagerne bør bestræbe sig på at deltage ved alle møder for at sikre en vis kontinuitet i
netværket. Der vil derfor være mødepligt til minimum hvert tredje møde, og der vil blive
ført mødeprotokol til alle møder.
Faste deltagere af netværket vil få adgang til referater og andet materiale.

Netværkets temaer
Netværket vil have sit udgangspunkt i bibliotekernes daglige overvejelser og
problematikker.
Til inspiration og nyttige input vil eksterne oplægsholdere være et vigtigt element på
møderne. Som udgangspunkt finansierer Statsbiblioteket disse oplægsholdere.

Oplæg til indhold af de første møder
•
•
•
•

Hvordan gør vi bibliotekerne attraktive for dem, der endnu ikke bruger faciliteterne?
Hvordan øges komforten for eksisterende brugere?
Handler biblioteksbesøget kun om interessen for diverse medier?
Skal vi tænke i helt utraditionelle baner for at skabe nye oplevelser for brugerne?

Mødernes struktur og Statsbibliotekets rolle
Statsbiblioteket ser det som en vigtig opgave at skabe dette netværk, der skal danne basis
for et frugtbart samarbejde bibliotekerne imellem. Et samarbejde der kan øge synligheden
af landets biblioteker for eksisterende og ikke mindst nye brugere.
Som overcentral for folkebibliotekerne er Statsbiblioteket tovholder for netværket og
varetager mødeindkaldelse og mødeledelse ved møderne.

Mødernes udgangspunkt
•
•
•
•
•

Eksterne foredragsholdere.
Netværksskabende aktiviteter og oplæg til samarbejde.
Inspiration til fortsat udvikling af bibliotekets fysiske rum.
Feedback og læring fra andre deltagere.
Skiftende aktiviteter som eksempelvis eksterne virksomhedsbesøg og studieture.
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