
FREMTIDSSCENARIER

Samlingen som 
oplevelse
Tre fremtidsscenarier, der udforsker, hvordan 
biblioteket kan finde nye måder at tilgængeliggøre 
samlingen samt skabe oplevelser med og omkring sine 
fysiske og digitale materialer



Baggrund
Udgangspunktet for projektet er at udvikle nye perspektiver på den 
fysiske samling med det mål at skabe en selvstændig kvalitativ oplevelse 
for brugerne

Digitaliseringen af vores hverdag betyder blandt andet, at vi kan 

klare det meste hjemmefra eller på farten, så hvad skal vi med de 

fysiske steder? Hvad er behovet og adfærden, som de fysiske rum 

skal leve op til? 

De butikker, vi handler i, og de kulturinstitutioner, vi arbejder i, 

bruger i stigende omfang oplevelsesdesign for at gøre den fysiske 

tilstedeværelse attraktiv. Samtidig har opstillingsprincipperne og 

oplevelsen i biblioteksrummet med reoler fyldt med bogrygge, 

punktudstillinger og en skranke ikke ændret sig nævneværdigt de 

sidste årtier.

Projektet ’Samlingen som oplevelse’ undersøger den fysiske 

samling i det fysiske biblioteksrum i et forsøg på at undersøge, 

hvilke retninger bibliotekets fysiske samling kan tage. Målet er ikke 

at give konkrete svar, men at præsentere tre fremtidsscenarier, 

som kan danne grundlag for strategiske drøftelser af fremtidens 

bibliotek.

Vi håber, du vil bruge scenarierne til at overveje, hvilke muligheder 

fremtiden rummer for bibliotekerne, og hvad din rolle skal være. 

Bliver du provokeret eller nysgerrig og får lyst til at dele dine 

tanker, så er projektet en succes. 

God læselyst. 

‘Samlingen som oplevelse’ er udviklet af de fem folkebiblioteker i Albertslund, Frederiksberg, Gentofte, Helsingør og Herlev kommune med støtte fra Slots-

og Kulturstyrelsen.



Proces
Ind i oplevelsen

Projektet er forløbet som en eksplorativ designproces. Det vil sige, 

at projektet gav sig i kast med at udvikle samlingen uden på 

forhånd at have defineret et endegyldigt resultat. De fem 

bibliotekers projektdeltagere har som led i denne proces arbejdet 

med, oplevet og reflekteret over samlingen gennem en række 

forskellige aktiviteter.  

Studietur Projektdeltagerne har oplevet forskellige eksempler på 

oplevelsesdesign på en studietur til Amsterdam, hvor de besøgte 

konceptbutikker, museer og restauranter samt De Nieuwe 

Bibliothek. Undervejs er der indsamlet indtryk og billeder, som er 

blevet analyseret og diskuteret for at finde brugbare indsigter til 

videre udvikling.

Ekspertviden Projektdeltagerne er ud over oplevelsesture blevet 

forsynet med udefrakommende perspektiver fra forskellige 

eksperter: Julie K. Bouchet (Brorfelde Observatorium, medforfatter 

til bogen Oplevelsesdesign), Gitte Østergaard (projektleder på 

’Fremtidens biblioteksrum og formidling’, Københavns Biblioteker), 

Marianne Grymer Bargeman (ARoS), Dorte Wimmer (Retail Institute 

Scandinavia), Jens-Erik Mai (Institut for Kommunikation ved 

Københavns Universitet) og Nicklas Hilding Andersen (Seismonaut).  

Dataindsamling Projektdeltagerne har også udforsket og 

indsamlet konkrete eksempler fra initiativer, koncepter, rapporter 

m.m., som repræsenterer forandring inden for brugeradfærd, 

formidlingspraksis, oplevelsesdesign og teknologibrug. Formålet 

var at indsamle inspiration og forstå potentialet for fremtidens 

bibliotek. For at undgå at blive for snæversynede bad vi også vores 

samarbejdspartner Bespoke Copenhagen om at stå for en del af 

indsamlingen. 

Prototyper Fra at være bruger af oplevelser og indsamle viden 

gik projektdeltagerne selv i gang med at designe prototyper guidet 

af Designskolen/Det Kongelige Akademi. De fem forskellige 

prototyper blev efterfølgende opstillet og testet på de fem 

biblioteker. De udgjorde hver især et eller flere spørgsmål. Svar og 

indsigter fra de fem prototyper indgik derefter i den sidste del af 

forløbet, udviklingen af de tre scenarier, som du sidder med i dag.



Scenarier
Ud fra en solid mængde data har vi forsøgt at skitsere tre 

mulige scenarier om samlingen som oplevelse i året 2035. 

Scenarierne er ikke forudsigelser om fremtiden, men plausible 

beskrivelser af mulige udfald baseret på konkrete tendenser i 

samtiden.

Formålet er at undersøge, hvordan scenarierne skaber 

forskellige mulighedsbetingelser for samlingen som oplevelse i 

forhold til brugere, ansatte og det omkringliggende samfund.

Kontekst Hvert scenarie åbner med en overordnet beskrivelse af 

de centrale ideer, som udfoldes i det efterfølgende scenarie.

Fundament er det vidensgrundlag, hvert scenarie er bygget op om. 

Fundamentet består af de indsigter og observationer, som er blevet 

samlet ind i løbet af projektets dataindsamlingsfase. 

Samling refererer til, hvilken rolle og samfundskritisk funktion 

samlingen har i det givne scenarie anno 2035.

Koncept For at konkretisere fremtiden arbejder hvert scenarie med 

et spekulativt koncept, fx et fiktivt objekt eller en strukturændring, 

som virkeliggør de oplevelser, brugerne har i det givne scenarie.

Brugere For at underbygge scenariets realisme og relevans 

indeholder hvert scenarie et citat fra en fiktiv bruger, der reflekterer 

over samlingen anno 2035.

Refleksion Hvert afsnit afsluttes med en række spørgsmål, som 

undersøger, hvilke tiltag nutidens folkebibliotek bør foretage for at 

gøre sig selv relevant i forhold til det givne scenarie.

Scenariernes struktur og opbygning

Hvert scenarie er bygget op om et system bestående af seks 

grundsten, som giver struktur og sikrer intern konsistens 

scenarierne imellem. 

Denne struktur gør det lettere at sammenligne scenarierne, 

hvilket er en central pointe med dette materiale: Der findes ikke 

én fremtid, men derimod mange fremtider. Med tre forskellige 

scenarier ønsker vi ikke at forudsige, hvordan fremtiden 

kommer til at se ud. Derimod ønsker vi at skabe en debat, der 

sætter gang i fantasien, energien og villigheden til at skabe det 

bibliotek, netop du ønsker at se. 

Scenariernes seks grundsten
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En scenariematrix, som set på diagrammet til højre, hjælper os med 

at skitsere en kontekst, hvori vi kan situere scenarierne. Matrix-

formatet består af to akser: Passiv — Aktiv & Digital — Fysisk

Akserne er blevet identificeret og udvalgt gennem vores 

dataindsamling og repræsenterer nogle gennemgående temaer, 

som vi har observeret i løbet af projektet. 

Passiv — Aktiv vedrører den formidling af samlingen, som anvendes 

til at henvende sig til brugeren. Passiv refererer fx til en klassisk 

reolopstilling, hvor brugeren selv opsøger bøgerne. Aktiv refererer til 

en mere opsøgende interaktion med brugeren som fx set med ud-af-

huset-tiltag eller stedsspecifik læsning.

Digital — Fysisk vedrører det rum, hvor brugeren tilgår samlingen. 

Digital refererer til en samling, som primært tilgås online, og de 

digitale elementer, som bruges til at gøre samlingen relevant for 

brugeren. Fysisk refererer til en samling, som primært tilgås analogt, 

og de taktile elementer, som bruges til at gøre samlingen relevant 

for brugeren.

Scenarie
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Scenarie

En scenariematrix 

Den allestedsnærværende 
samling

Den demokratiserende samling Samlingen som fordybelse



Samlingen som 
fordybelse

SCENARIE 01

Dit Biblioteks tosporsordning viser vej ind i samlingen gennem lokale 
kuraterede oplevelsesrum, hvor lysten til yderligere fordybelse i 
litteraturen alene eller sammen med andre vækkes og faciliteres. 
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Samlingen som fordybelse

SCENARIE 01

Dit Biblioteks tosporsordning viser vej ind i 
samlingen gennem lokale kuraterede 
oplevelsesrum, hvor lysten til yderligere 
fordybelse i litteraturen alene eller sammen med 
andre vækkes og faciliteres. 

Med udrulningen af Dit Bibliotek, en tosporet biblioteksordning 

bestående af et nationalt spor og et lokalt spor, har de danske 

folkebiblioteker gennemgået en radikal omorganisering. Det nationale 

spor sikrer branding af biblioteket, indkøb og udvælgelse af en fælles 

national fysisk og digital samling samt kvalificeret og relevant formidling 

heraf. Det lokale spor er et lokalt styret bibliotek med fokus på personlig 

formidling og rum indrettet til sansning, udveksling og fordybelse.
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Giv mig en oplevelse 
Vores kulturforbrug er præget af, at vi 

vil opleve. Vi vil mærke og sanse viden og tage 

del i den. Vi vil opsluges og omfavnes og allerhelst 

dele vores oplevelser med andre. Vi inspireres af 

den personlige og nærværende formidler, når vi 

opsøger ny viden, varer eller oplevelser.  

Relevant viden finder mig
Vi har en forventning om, at relevant viden og 

kulturoplevelser finder frem til os, uden at vi 

behøver gøre os de store anstrengelser. Det 

gælder det digitale univers, men også, når vi 

bevæger os rundt i fysiske rum og miljøer. 

Biblioteket er værdifuldt
– bare ikke for mig 
Biblioteket anses af mange borgere som et 

værdifuldt samfundsgode. Men de bruger det ikke 

nødvendigvis selv. Litteratur vil de hellere købe 

end at låne, og de digitale succeser som eReolen 

og Filmstriben forbindes sjældent med biblioteket. 

Tre overordnede trends, 
som scenariet bygger på
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I 2035 handler det ikke længere kun om “What is in it for me”, men også om ”What is in it for the planet”. Vi har fået et 

udsyn og en omtanke for verden og klimaet. FN’s 17 verdensmål og videreudviklingen af dem er blevet determinerende for 

bibliotekets forretningsmodel, og derfor står bæredygtighed, fællesskab og demokratisk dannelse i centrum for den fortsatte 

udvikling af biblioteket.

Det fysiske og digitale smelter mere og mere sammen – det fysiske bliver mere digitalt, og det digitale tager fysiske udtryk i 

brug. Omend vi skelner mindre mellem det fysiske og det digitale rum, mærker vi en stigende længsel efter fysiske møder og 

nærvær med andre mennesker. Vi opsøger steder, hvor alt ikke er mediebåret eller udvalgt af algoritmer, hvor den 

personlige dialog og mødet med et andet menneske ansigt til ansigt er det bærende element.

Mennesker opsøger i stigende grad rum, hvor ro, oplevelse og fordybelse er i centrum, som balance til effektivisering og 

digitalisering. I takt med, at vi rammes af en fortsat voksende informationsstrøm, øges vores frustration over ikke at kunne 

finde tid og rum til fordybelse. Fordybelse, der sikrer os evnen til at navigere i information og opnå ny viden, indsigt og 

læring i overensstemmelse med samfundets krav og vores personlige livsambitioner.

Tre hypoteser om 2035, 
som scenariet bygger på
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Med opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål vurderes 

menneskers og organisationers ageren op imod værdier 

som lighed, demokrati og bæredygtighed. 

Arbejdsmarkedet er yderligere specialiseret. Evner som 

samarbejde, retningsskifte, kreativ tænkning og livslang 

læring er helt centrale. 

Mængden af ikke-verificeret information stiger, og vores 

behov for hjælp til fordybelse vokser, og det stiller øgede 

krav til oplevelser og vidensformidling. Digitale medier og 

universer fylder meget, uden at krop og sanser stimuleres 

og aktiveres. 

Med afsæt i litteraturoplevelser tilbyder Dit Bibliotek 

mennesker støtte og inspiration til at agere aktivt i 

samfundet.

I et samfund 
anno 2035
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Samlingens rolle

Interaktion med samlingen?

Ved at være tydeligt kurateret, lettilgængelig og invitere til 

dialog og interaktion understøtter samlingen borgernes 

behov for fordybelse og ny viden ved brug af biofilisk 

design – et indretningsprincip, hvor naturen i form af 

elementer som naturligt lys, former, mønstre og planter 

trækkes ind i rum og bygninger for at skabe ro og mental 

velvære.

Rammerne omkring samlingen?

Rammen er Dit Biblioteks tosporsordning. Det nationale 

spor med onlineadgang 24/7. Og det lokale spor i form af 

rum, hvor vi kan sanse, mærke og interagere med et emne 

eller andre besøgende. Det nationale spor er uafhængigt af 

lokal økonomi og politiske interesser og garant for 

ucensureret litteratur, viden og erfaringer. 
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Tidsånd

Hvilken samfundskritisk rolle 
spiller biblioteket? 

Nutidens samfundsmæssige og globale dilemmaer kan kun 

løses i fællesskab; af borgere, der kan samarbejde, sortere i 

og gøre brug af viden, og som trives i egen virkelighed og 

krop. 

Dit Bibliotek tilbyder en ramme for udvikling af det hele 
menneske. Et menneske, der kan mærke sig selv, de 

andre, og som aktivt kan engagere sig i samfundet, 

verdens udvikling og klodens overlevelse. Det gør Dit 

Bibliotek ved at facilitere nærvær, samskabelse og 

formidling af relevant og troværdig viden, og ved at lade 

mennesker erfare — ikke kun via mentale og digitale input, 

men også via krop, sanser og følelser. Det sker blandt 

andet ved at fokusere på stemning og atmosfære gennem 

etablering af oplevelsesbaserede rum med fysiske 

objekter, der kan sanses og mærkes, samt via opsøgende 

og dialogskabende personale, der gennem personlig 

formidling viser vej ind i litteraturen. 
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Spekulativt koncept

Dit Bibliotek er en officiel, tosporet 

biblioteksstruktur, som er opdelt i et nationalt spor 

og et lokalt spor. Det nationale spor drives centralt 

og effektivt. Det lokale spor drives kommunalt og 

varetager samlingen som et fysisk rum til gavn for 

den sansesultne bruger. 
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Spekulativt koncept

Når borgere besøger en lokal afdeling af Dit Bibliotek, bliver de 

mødt af kuraterede udstillinger designet til at fange deres 

opmærksomhed. Blomsterduft udsendt af skjulte duftdispensere 

pirrer deres sanseapparat og giver dem lyst til at se nærmere. 

Borgerne går videre og får kendskab til månedens tema, ’Blomsten i 

kunsten’, som i dag tager afsæt i Monets ’Kunstnerens have i 

Giverny’. 

Blomsterbede snor sig rundt om de udstillede bøger og balancerer 

det tekniske med det naturlige. Små projektorer omkranser rummet 

og gengiver billeder af Monets atelier, mens maleren selv er i gang 

med værket. 

Nogle kunsteksperter blander sig med Monets forklaringer over 

højtalerne og taler om blomsten i kunsten og anbefaler samtidig en 

række litterære værker. 

Dit Bibliotek er national styring med lokal 
tilstedeværelse
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Konsekvenser for 
samlingen

Ingen national bestemmelse Opgaven med 

materialerne løftes over i det nationale spor, og det 

sætter det lokale kommunale folkebibliotek fri.

Smallere favntag, mere relevans Opdelingen af 

biblioteket i et nationalt og et lokalt spor har 

tydeliggjort bibliotekets, og dermed samlingens, rolle 

for brugerne i samfundet — med den konsekvens, at 

biblioteket ikke rammer bredt, men det rammer 

præcist. 

Dog er det bestemt, at de lokale afdelinger af Dit 

Bibliotek tilgodeser den sansesultne borger, som i en 

overvejende digital og urban hverdag savner 

fordybelse, ro og nærvær. 
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Illustrator: Bente Olesen Nyström
Foto: Majken Jørgensen/Venedig Biennale 2016

Kilde: Artstation
Væksthus i Aarhus

Kilde: Artstation
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Når jeg besøger min lokale afdeling af Dit 

Bibliotek, er det, som om der åbner sig en 

dør til nye verdener, samfund, personer, 

menneskesyn og muligheder. Her kan jeg 

alene eller sammen med andre stille 

spørgsmål til ord, begreber, normer – jeg 

oplever ligesom en lethed … det giver mig 

energi og lyst til at fordybe mig og udforske 

den litteratur, de mennesker eller samfund, 

jeg møder …

Mina, 32-årig bruger

Brugere
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Når Mina besøger en lokal afdeling af Dit Bibliotek, 

oplever hun, at det imødekommer hendes behov for 

oplevelse, samtale og nærvær. Hvad Mina møder, 

er en multisensorisk formidlet og tematisk samling, 

hvor der i det fysiske rum både er fysiske objekter 

og digitalt formidlet indhold. 

Mina kan interagere med samlingen på mange 

måder, alt efter hvad der fremmer hendes 

fordybelse. Hun kan læse, lytte, smage, dufte og 

mærke samlingen og udveksle erfaringer, 

holdninger og oplevelser med andre borgere eller 

personalet.

I de lokale afdelinger af Dit Bibliotek formidles 

samlingen i tematisk kuraterede oplevelsesrum, der 

løbende skifter og fungerer som sanselige indgange 

til viden og litteratur. Antallet af rum afhænger af det 

fysiske biblioteks størrelse, og de fysiske samlinger 

er begrænset i antal på max. 500 titler. Den digitale 

samling er let tilgængelig og giver nem adgang til 

yderligere fordybelse. 

Brugerne
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Spørgsmål til refleksion

Hvilke forretningsmodeller ser du for dig, når kommunernes driftsansvar for 

bibliotekerne ændres, så staten driver ét mønsterbibliotek, mens kommunerne driver 

den fysiske ramme om borgernes samfundsliv?

Hvilke principper kurateres samlingen efter i 2035, og hvordan iscenesættes rum, så 

de aktivt understøtter det lærende menneskes undren og fordybelse?

Hvordan faciliteres fordybelse som både individuel og social proces i et offentligt rum i 

2035? Og hvilke kompetencer forudsætter det, at bibliotekspersonalet besidder? 
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Den allesteds-
nærværende 
samling

SCENARIE 02

En aktivt opsøgende samling følger os gennem 
vores personlige, digitale avatar hele livet.



Den allestedsnærværende 
samling

SCENARIE 02

En aktivt opsøgende samling følger os 
gennem vores personlige, digitale avatar 
hele livet.

I 2035 er adskillige metaverser, 3D-netværk af virtuelle verdener, 

en realitet og den fysiske og digitale verden flettet tæt sammen. 

Bibliotekets samling tilgås primært digitalt, og den er aktivt 

opsøgende. Samlingen er tilgængelig gennem vores personlige 
avatar i det digitale biblioteksunivers, som altid er tilgængeligt via 

vores smartphone eller laptop. På den måde følger vores avatar 

os overalt og kan til enhver tid tilbyde os relevante informationer, 

materialer og inspiration. Der er et omfattende informationsflow 

overalt i samfundet – her tilbyder biblioteksuniverset et konstant 

kildekritisk filter, som kan sortere i informationerne.
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Højere integration af en 
fysisk og digital verden

Det giver ikke længere mening at skelne mellem den fysiske og 

digitale verden. Oplevelsesdesignere kuraterer oplevelser, som 

både tilpasses de fysiske og digitale muligheder, fx 

museumsudstillinger, restauranter har digitale self service-

skærme (fx McDonald’s), og skolelærere bruger digitale spil i 

undervisningen (fx Saxo-Instituttet, Københavns Universitet).

Stadig mere inspiration 
og flere fællesskaber på SoMe

Fællesskaber opstår og udvikles som en selvfølgelighed på 

online-platforme; nogle blev afsæt for fysiske netværk og 

begivenheder – og vice versa. Facebook lancerede sit Metaverse

i 2021, som formentlig bliver startskuddet på et hav af metaverser 

(fx har den sydkoreanske regering allerede investeret +1 mia. i 

denne udvikling, og Seoul Visions 2030 tilbyder allerede fra 

2023 virtuel borgerservice). En udvikling, som vil øge den rumlige 

oplevelse af internettet. 

Biblioteket er opsøgende 
og “ud af huset”

Vi har set bibliotekerne finde sine proaktive rødder og udfolde 

inkluderende og eksperimenterende aktiviteter, hvor der 

rækkes ud til og forankres i lokalsamfundet. Den globale 

pandemi gav biblioteker et meget stærkere blik for, hvor langt 

de kunne nå ud af huset med opsøgende formidling (fx 

onlineforfattermøder, læsetips på Instagram og en 

stedsorienteret litteraturtilgang, hvor bøger læses, hvor de 

foregår).

SCEN
ARIE 02 Tre overordnede trends fra 

2022, som scenariet bygger på
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Metaverset, "det legemliggjorte internet”, er en realitet og omslutter vores liv. Der vil eksistere 

flere forskellige metaverser, som kan udveksle informationer med hinanden.

Individuel tilpasning og øjeblikkelig behovsopfyldelse bliver mere vigtigt – også i forhold til at 

kunne indhente og bruge biblioteksmaterialer og viden.

Socialt samvær vil for mange have en anden betydning i 2035. Mange vil mene, at vi godt kan 

have socialt samvær i digital form, fx som avatarer.

Tre hypoteser om 2035, 
som scenariet bygger på
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Det legemliggjorte internet

”Det legemliggjorte internet” er en realitet. I alle led af 

hverdagen er der et digitalt lag, og biblioteksuniverset 

er en integreret del af det: Når vi gør os klar om 

morgenen, mødes med andre, køber ind, oplever, 

træner, sover etc. Det giver plads til mange forskellige 

former for sociale rum og fællesskaber. En øget 

informationsmængde betyder også større behov for at 

sortere.

Det allestedsnærværende bibliotek følger os, fra vi 

tildeles et cpr-nummer, og bliver en kulturel og 

vidensmæssig vandrejournal – med fuld transparens 

og styring fra borgerens side.

I et samfund 
anno 2035
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Samlingens rolle

Interaktion med samlingen?

Samlingen tilgås primært digitalt via en avatar i 

biblioteksuniverset. Samlingen er aktivt opsøgende og 

foreslår materialer, kildekritik og kulturelle aktiviteter, 

afhængigt af hvor vi er, og hvad vi foretager os. Det kunne 

være den nyeste klimaforskning, sjove strikketeknikker, en 

lydbog, når vi skal træne, baggrundsinformation til aktuelle 

begivenheder og forslag til vores næste læseklub.

Rammerne omkring samlingen?

Biblioteksuniverset som metavers med adgang til den 

altomfattende digitale samling er nationalt organiseret. De 

fysiske huse har en mindre, lokalt specialiseret samling og 

fungerer som stemningsskabende ramme om sociale 

fællesskaber og ophold. Brugen af avatarer er integreret i 

det fysiske bibliotek, så vi kan se, om vi deler interesse 

med andre i rummet, og fx markere, at vi gerne vil snakke 

litteratur, debattere et emne eller udveksle opskrifter.
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Tidsånd

Hvilken samfundskritisk rolle 
spiller biblioteket? 

Biblioteket har udarbejdet et online kildekritisk filter, 
som borgere kan slå til, hvorefter bibliotekets 

algoritmer finkæmmer en given tekst eller et virtuelt 

element og vurderer dens historik og sammensætning, 

og om den fx har sin oprindelse i ekstremt politisk-

polerede fora. 

Biblioteket er ikke gatekeeper, men skaber 
transparens. Det omfattende dataetiske arbejde og 

den store digitalisering betyder, at der er oprettet et 

selvstændigt Biblioteksministerium. Her er 

mærkesagerne at sikre en umiddelbar tilgængelighed 

af alle materialer alle steder i landet og at sikre den 

kildekritiske funktion. 
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Spekulativt koncept

En aktivt opsøgende samling 

følger os gennem vores 

personlige avatar hele livet.
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Spekulativt koncept

SCEN
ARIE 02

Den personlige avatar er vores adgang til den digitale 

samling – til vores egne lån, historik og til virtuelle 

fællesskaber.

Vi kan med vores avatar indrette vores personlige 

bibliotek i bibliotekets metavers. Vi kan forbinde os til og 

besøge andres avatar-biblioteker, det kan være vores 

venners biblioteker, vores medstuderendes, influenceres 

og andre, vi følger, eller de særligt kuraterede fiktive eller 

historiske biblioteker (fx Pippi Langstrømpes, Virginia 

Woolfs eller Platons). 

Samlingen er samtidig en instans, der repræsenterer 

validitet og troværdighed i en informationsflygtig og 

uigennemsigtig verden. 

Avataren er vores legemliggjorte 

algoritme
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Konsekvenser for 
samlingen

Digital bredde og fysisk dybde er attraktiv for 

brugerne på grund af bredden og kvaliteten.

De fysiske biblioteker og deres samling har ændret 

status til at være en symbolsk baggrund for læring 

samt litterær og kulturel aktivitet.

Skræddersyet relevans Lokale, fysiske biblioteker er 

den stemningsskabende ramme om sociale 

fællesskaber og ophold. Avataren er integreret i det 

fysiske bibliotek, så vi kan se, om vi deler interesse 

med andre i rummet, og fx markere, at vi gerne vil 

snakke litteratur, debattere et emne eller udveksle 

opskrifter.
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“Jeg kan godt lide at mødes med 

andre filosofisk interesserede i mit 

digitale bibliotek. Her har jeg indrettet 

mig med svævende lænestole og god 

musik, og vi diskuterer de nyeste 

artikler og talks om avatar-etik. Det 

kan vi gøre, mens jeg transporterer 

mig til arbejde.” Anders, universitetsstuderende, 26-årig i 2035

Brugere
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Når Anders forestiller sig et bibliotek, så ser han ikke et 

fysisk rum med meterlange reoler fyldt med bøger. Ej 

heller en bibliotekar, som står klar til at hjælpe ham med 

referencer og litteraturhenvisninger. Når Anders 

forestiller sig et bibliotek, så er det derimod et 

digitaliseret rum, som han kan bevæge sig rundt i med 

sin avatar. Og hvis Anders har brug for hjælp til 

litteraturhenvisninger, så finder han bare en Reddit-

gruppe, som har udarbejdet en onlineguide. 

Anders er født i en digital tidsalder, og han er vokset op 

med, at viden er tilgængelig og allestedsnærværende. 

Han er forvænt med at få skræddersyede kulturtilbud. 

Og biblioteket udgør én af mange digitale rum, som han 

kan arrangere og opstille efter lyst. Anders tænker ikke 

over sine tekniske færdigheder. Det er lige så intuitivt 

som at tage en tur på cyklen.

Derimod bekymrer Anders sig om fake news, deep 

fakes og andet ‘digitalt snavs’, som støver i det ellers 

glatte digitale univers. Biblioteket som instans 

repræsenterer her et samfundskritisk filter, som sorterer 

i information og nyheder. 

Brugerne
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Spørgsmål til refleksion

Er det digitale bibliotek vigtigere end det fysiske i 2035 i forhold til brugerens 

adgang til samlingen? Hvilke konsekvenser har det for bibliotekets brugerflade og 

bibliotekernes organisering?

Når biblioteket er til stede overalt, hvilke krav stiller vi så dataetisk? Er vi parate til 

at begynde at logge og bruge data i meget højere grad? Vi skal selvfølgelig gøre 

det etisk forsvarligt, men ønsker vi at gå den vej, og er der overhovedet et 

alternativ?

Er vi parate til at ændre vægtningen national-kommunal? Kan vi lægge flere 

kræfter og hovedparten af formidlingen nationalt og digitalt for at reservere den 

lokale del til at tage hånd om de fysiske rum?
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Den demokratiserende 
samling

SCENARIE 03

En obligatorisk biblioteksværnepligt gør borgerne dannede i det 
fælles ansvar, vi alle har for vores demokratiske samfund.
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Den demokratiserende samling

SCENARIE 03

En obligatorisk biblioteksværnepligt gør 
borgerne dannede i det fælles ansvar, vi 
alle har for vores demokratiske samfund.
Bibliotekets samling er digitaliseret, og anvendelsen af de fysiske 

biblioteksrum ligger frit. Det er besluttet, at de danske 

folkebiblioteker ikke længere skal danne rammen for traditionel 

oplysning, dannelse og kulturelle aktiviteter. Derimod er 

bibliotekets fremmeste opgave at træne den demokratiske 

muskel blandt borgere ved at forstærke dialog og sund debat. 

Som en fast del af alle myndige borgeres livsdannelse skal de, 

på et tidspunkt i deres liv, et halvt år i demokratisk værnepligt, 
hvor de igennem samarbejde og demokratisk dannelse 

opkvalificerer sig selv, hinanden og lokalmiljøet.
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Borgere bruger bibliotekerne, 
men ikke til udlån af materialer
Besøgstallet på bibliotekerne og digitale udlån er 

stigende, men fysiske udlån er faldende.

Demokratiet er udfordret
Den offentlige debat er præget af, at det er 

vigtigere at få sine egne tre pointer igennem end 

en saglig debat, hvor vi lytter til hinanden for et 

fælles bedste – demokratiet er blevet en 

konkurrence med vindere og tabere. 

Menneskebiblioteker 
Foreningen Menneskebiblioteket (et sted, hvor man kan 

‘låne’ et menneske til dialog) er en forening, som afholdt 

sit første arrangement på Roskilde Festival i 2000. 

Blandt menneskerne kan man fx låne fra ‘ADHD’ til 

‘Polyamorøs’. Mens ideen er sympatisk, er det samtidig 

tankevækkende, at det i dag skal formaliseres i sådan en 

grad at tale med et andet menneske. Men det viser dog 

en interesse og et behov for at forstå og møde 

mennesker med en anden livsbane end ens egen, og at 

interaktion og dialog med forskelligsindede ikke er 

noget, der sker naturligt, men i dag er en aktiv handling. 

Tre overordnede trends, 
som scenariet bygger på
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Hele bibliotekets samling er blevet digitaliseret, og folkebibliotekerne er vendt tilbage til deres oprindelige 

eksistensgrundlag, hvilket er at udligne adgangen til viden og danne befolkningen til at kunne varetage deres demokratiske 

ansvar. Demokratiet er ikke en given størrelse, men en evig nødvendig diskussion, som bibliotekerne skal varetage på en 

hensigtsmæssig måde.

Der er et behov for aktivistisk handling Debatten omkring FN’s verdensmål og problemer i samfundet lægger op til 

aktivistiske handlinger – at gøre en konkret forskel. For mange er ønsket om at gøre sin del stort, men manglende tid og 

mulighed gør det svært at komme i gang. De seks måneders værnepligt gør det muligt at fordybe sig i samfundsmæssigt 

gavnlige projekter. 

Folkebibliotekets eksistensgrundlag er truet Grundet den direkte konkurrence med kommercielle e-bogstjenester, forlag, 

der laver direkte formidling, og influenceres litteraturblogs m.v. har folkebiblioteket indset nødvendigheden af at være 

samfundsmæssigt relevant for at bevare sin eksistensberettigelse.

Tre hypoteser om 2035, 
som scenariet bygger på
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Samfundssindsopbyggelig værnepligt 
på biblioteket

I 2035 vil alle myndige borgere på et tidspunkt i deres 

liv skulle gennemføre en seks måneder lang —

samfundssindsopbyggelig — værnepligt på deres 

lokale bibliotek. Bibliotekerne er i den sammenhæng 

centrale borgerinstitutioner, som gennem tiden huser 

og aktiverer alle borgere i lokalsamfundet. 

Det er de værnepligtige selv, der definerer, hvilke 

samfundsgavnlige debatter og lokalforankrede 

workshops/programmer de ønsker at arbejde med. Det 

er de ansattes rolle at facilitere deres ønsker. Det er 

væsentligt, at de værnepligtige ser mulighederne, og at 

deres fokusområder er lystprægede og ikke top-down-

styrede. 

I et samfund 
anno 2035
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Samlingens rolle
Interaktion med samlingen?

Alle har adgang til den digitale samling alle steder fra. Den 

fysiske samling er opbevaret og indsamlet på centrale lagre 

som et led i bevaringen af relevant kulturarv. Den fysiske 

samling kan som udgangspunkt rekvireres af alle. Og kan 

afhentes click-and-collect på bibliotekerne.  

Gennem historien har folkebiblioteket vist, at det kan træde 

i karakter, når samfundet har brug for det. Oprindeligt var 

det dannelse og oplysning gennem bøger. Under og efter 2. 

verdenskrig havde bibliotekerne en central rolle i 

bevarelsen af den nationale demokratiånd. I de sidste årtier 

har bibliotekerne gennemgået en udvanding i forhold til 

deres oprindelige samfundskritiske fundament. Nu er det tid 

til, at folkebibliotekerne igen påtager sig deres dannende og 

samfundskritiske ansvar. 

Rammerne omkring samlingen?
Det er besluttet, at de danske folkebiblioteker ikke længere 

skal danne rammen for traditionel bogformidling, 

bogopbevaring og kulturelle aktiviteter. Fysiske materialer 

er en mulighed, ikke en nødvendighed.
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Tidsånd
Hvilken samfundskritisk rolle 
spiller biblioteket? 

Samlingen er ikke kun en samling af materialer, men også 
en samling af viden og fortællinger. Det nye bibliotek er en 

opkvalificering af alle myndige borgere. Den digitaliserede 

verden har begrænset erfaringen med sunde debatformer, 

vigtigheden af respektfuld uenighed og overordnet tolerant 

omgang med andre mennesker. Det nye bibliotek åbner op 

for læring af samarbejde trods forskelligheder. Samhørighed 

mellem en større gruppe mennesker med meget forskellige 

baggrunde udvikler forståelsen for menneskers alsidighed 

og respekt for andres holdninger.

Det nye bibliotek er en infusion af tid, energi og 
muligheder for udvikling af døende lokalområder. Det 

frigiver ressourcer til at starte eller videreføre relevante 

projekter, der ikke skal munde ud i store profitmarginer, men 

alene er til gavn for nærmiljøet og dets borgere. Derudover 

vil opkvalificeringen af de værnepligtige til en mere 

kildekritisk tilgang til de enorme mængder tilgængelig viden 

klæde dem bedre på til at modstå fake news. 
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Spekulativt koncept

Folkebibliotekerne skal tilbage 

til deres oprindelige hensigt –

at være en dannende instans 

blandt andet til styrkelse af 

den demokratiske proces.
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Spekulativt koncept

Målet er det samme, men midlet er anderledes. Ved at 

sammensætte en forholdsvis stor og alsidig gruppe 

mennesker til at arbejde i et fællesskab fremmer vi den sunde 

debat og skaber grobund for en mere tolerant adfærd. 

Ved at forankre de værnepligtiges arbejde i et lokalmiljø 

genopliver vi den uformelle og tilfældige omgangsform, som 

foreninger og medborgerhuse tidligere understøttede. 

Der kunne være et fast ”pensum” af relevante debatmoduler 

og foredrag, der kunne være åbne for alle.

Folkebibliotekerne skal tilbage til deres 
oprindelige hensigt – at være en dannende 
instans blandt andet til styrkelse af den 
demokratiske proces.
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Konsekvenser for 
samlingen

Demokratiseringen er primær, samlingen er sekundær
Ved at fokusere på opkvalificeringen af de helt basale 

kompetencer inden for den demokratiske proces og 

forbedre vilkårene for en samfundsmæssig 

fællesskabstanke accepteres det, at den fysiske samling, 

uanset hvilken form den måtte have, træder i 

baggrunden. 

Den overordnede formidling og varetagelse af samlingen 

foregår stærkt centraliseret. Formidling af 

biblioteksmaterialer på stedet bliver varetaget af ikke-

biblioteksuddannede borgere. 

Samlingen skal understøtte de værnepligtiges arbejde 
Samlingen skal gøres tilgængelig og brugbar for de 

værnepligtiges arbejde, projekter og videre udvikling af 

den fælles demokratiske forståelse. Det er ikke de 

værnepligtiges opgave at bevare og konservere 

samlingen for samlingens skyld.
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Det var ikke med min gode vilje, at jeg var værnepligtig. 

Men det var sjovt at sætte et projekt i gang, det er jo det, jeg 

kan. Vi har meget forskellige forudsætninger, men det var 

det, der endte med at gøre det interessant. Enige var vi ikke, 

men derfor var vi jo lige gode venner for det. Det var også 

sjovt at tale om bøger. Jeg læser mest krimier; snart var der 

brugere, der kom specifikt for at få boganbefalinger af mig, 

fordi de læser samme type bøger. 

Marko, 61-årig succesfuld iværksætter i 2035, værnepligtig 

Brugere
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Når Marko møder ind på sit lokale bibliotek som en 

del af sin værnepligt, er det med en uvished om, 

hvad dagen bringer. Som værnepligtig på det lokale 

bibliotek er Marko med til at gøre biblioteket 

tilgængeligt og relevant for byens borgere.

Marko har selv holdt et par foredrag om 

iværksætteri, som særligt byens unge fandt 

interessant. Men Marko har også stået skoleret for 

nogle af bibliotekets brugere, fordi Marko talte for 

hurtigt og ikke overvejede de mindre 

ressourcestærke borgeres situation, når han gav råd 

til, hvordan man starter sin egen virksomhed. 

Sådanne irettesættelser, sammen med den 

erkendelse, at alle ikke tænker ligesom Marko, har 

ændret Markos syn på retfærdighed, pligt og 

demokrati. 

Som værnepligtig har Marko ikke blot lært nye 

mennesker at kende – han har også lært nye sider 

af sig selv, som han i dag aldrig ville være foruden.

Brugerne
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Spørgsmål til refleksion

Hvor vigtig er de fysiske materialer for bibliotekets identitet?

Når tilgængeligheden til viden er løst digitalt, hvad udgør den nye 

dannelsesopgave så?

Hvilken betydning for bibliotekets faglighed vil det få, hvis vi inddrager 

borgerpligtige? 

Når tilgængeligheden til viden og oplysning er løst digitalt, hvilken 

samfundsrelevant dannelsesopgave skal biblioteket så påtage sig? 
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2022

‘Samlingen som oplevelse’ er udviklet af fem folkebiblioteker i Albertslund, Frederiksberg, Gentofte, Helsingør og Herlev kommune 

med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Vil du vide mere? Tøv ikke med at kontakte os. 
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