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– et klogt sted at mødes

KUNSTGREB & Co

BRUGERDREVEN INNOVATION

Herlev Bibliotek har sammen med de to innovatører Lisa Kahn og Nina Foss
udviklet en ny brugerdrevet ungdomszone i bibliotekets tidligere tidsskriftrum. Ungdomszonen hedder Demoteket og giver i første omgang de unge
mulighed for at udlåne og synliggøre deres egne værker på biblioteket, deltage i workshops om fx CD-coverproduktion og teatersport og så selvfølgelig blive inspireret til at søge og låne materialer på helt almindelig vis.
Hvad der i øvrigt skal foregå i Demoteket afhænger helt af interaktionen
mellem biblioteket, ungdomsinstitutionerne og de unge selv.
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Udfordringen
Herlev Bibliotek står – ligesom flere
andre af landets biblioteker - overfor
en større udviklings- og forandringsproces, som forventes at resultere i
nye markedsføringsstrategier og ændrede tilbud med fokus på oplevelsesdimensionen. Især de fremtidige biblioteksbrugere, de 15-25 årige, er en
svær tilgængelig og vigtig målgruppe
for Herlev Bibliotek. Biblioteket ønskede derfor nye innovative løsninger,
der kan tiltrække og fastholde netop
den målgruppe og styrke kommunikationen om bibliotekets eksisterende
tilbud.
Der er skabt udstillingsplads på biblioteket til de unges kunst.
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Innovatørerne

LINDAKLINGENBERG BIBLIOTEKSCHEF
”Med Lisa Kahn og Nina Foss som inspirerende drivkræfter er der
UDTALER k
på Herlev bibliotek iværksat en proces, som gennem mødevirksomhed,

institutionsbesøg og -kontakter og veltilrettelagte workshops har sat sine markante
spor, både rent fysisk i form af en begyndende ”indtagelse” og nyindretning af et
konkret fysisk område i biblioteket, og – hvad der måske er endnu vigtigere – bibragt medlemmerne i projektgruppen et synligt øget engagement… Resultatet er
blevet meget mere konkret, end jeg havde forventet. Det er rigtig imponerende, at
I er nået så langt på kort tid.”
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ER DU BLEVET

KONTAKT Kunstgrebs sek-

inspireret og vil du høre mere om

retariat tel. 38 33 40 00 eller skriv

hvordan din virksomhed kan skabe

en mail til info@kunstgreb.dk for

innovation ved hjælp af en inno-

bestilling af et uforpligtende møde.

vatør fra Kunstgreb, så...

Vi glæder os til at høre fra dig!

