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Tipslista för kampanjen ”Mötesplatsen” 
 
Här är exempel och tips på hur biblioteken kan skapa kontakt 
med personer som kan stå för innehållet för aktiviteter som 
genomförs på biblioteken. 
 

Tips från Växjö 
Poetry Slam på Växjö Stadsbibliotek 
Steg 1: Under 2003 började vi arrangera poesicaféer på Växjö 
stadsbibliotek. Här bjöd vi in såväl kända poeter som lokalpoeter. Här 
fanns också en öppen scen som snabbt blev mycket populär.   
Steg 2: Vid den här tiden var Poetry Slam, en tävling där poeten får 
framföra en dikt med publiken som jury, stort i de större städerna och med 
tanke på det intresse som vi hade för just den öppna scenen så beslöt vi oss 
för att anordna en tävling. En tävling som lockade många tävlande och 
mycket publik. 
Steg3: Biblioteket blev på så sätt en mötesplats för lokala poeter, i olika 
åldrar, som gillade att framföra sina dikter. De blev snart bekanta med 
varandra och ett nätverk bildades. Ett nätverk som efter en tid utvecklades 
till en förening Växjö Poetry Slam.  
Steg 4: En kort tid efter vårt eget arrangemang blev biblioteket kontaktat 
av poeter från nätverket som frågade om de fick hålla i en egen tävling på 
just biblioteket. De höll nu själva i arrangemanget men vi från bibliotekets 
sida stod för lokal, ljudanläggning och blädderblock.  
Steg 5: På det här sättet fortsatte samarbetet under flera år. Det var 
tävlingar i Café å Läs vid 4-5 tillfällen om året. Vid vissa tillfällen hjälpte 
biblioteket till ekonomiskt och betalade ett arvode till en mer etablerad 
poet utifrån. En poet som inte var med i själva tävlingen utan som fick ha 
en egen programpunkt och fungera som inspiratör.  
Steg 6: När några nyckelpersoner flyttade från Växjö blev föreningen 
mindre aktiv för att till sist upphöra. Men vid universitetet fanns det 
fortfarande en del intresserade människor kvar som bildade Växjö 
scenpoesiförening. En förening som har fortsatt att hålla arrangemang på 
biblioteket även om det inte sker lika ofta som tidigare.  
 

Tips från Ljungby 
Sjukgymnastikens dag 
Sjukgymnaster från Ljungby lasarett uppmärksammade sjukgymnastikens 
dag på huvudbiblioteket. De tog kontakt med oss, har varit hos oss ett par 
år i rad nu, bokade tid och plats. Vi skapade utrymme, skyltade och 
annonserade. Marknadsförde på facebook. Sedan skötte sig 
sjukgymnasterna själva. De visade besökare bra övningar, gav tips, talade 
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om sjukgymnastik i allmänhet. Det kom ganska många besökare. Något 
hög medelålder, om det berodde på aktivitetens art eller att det var på 
dagtid, är lite svårt att svara på.  
 
Biodling 
I våras hade vi biodling som tema på bokbussen och på huvudbiblioteket. 
En av biblioteksassistenterna har i sitt uppdrag att anordna ett 
kulturevenemang per termin. Hon är själv mycket intresserad av biodling 
och kontaktade en lokal biodlarförening. En representant från föreningen 
åkte med bokbussen en eftermiddag då de gjorde två planerade stopp som 
hade annonserats i förväg. Det kom inte jättemånga besökare, men de som 
kom var mycket nöjda. Biodlaren pratade, besökarna fick ställa frågor, vi 
hade ordnat fika. När vi gjorde arrangemanget på huvudbiblioteket kom 
det massor med folk. Vi bidrog med plats (mitt i entrén), fika, 
tipspromenad. Men biodlarföreningen var mycket självgående. De fångade 
in besökare som inte hade en aning om arrangemanget, som fastnade och 
pratade och tittade på bin de hade med sig i en demokupa. Det 
provsmakades honung och gicks tipspromenad. Massor med folk i mycket 
blandade åldrar hela eftermiddagen. Mycket tacksamt. Biblioteket stod för 
lokal, annonsering, affischer, facebook, fika och tipspromenad. Även om 
initiativet till aktiviteten togs av biblioteket blev det mycket lyckat pga 
engagemanget hos de som genomförde.  
 
Hemslöjd 
I början av september hade vi slöjdkväll på huvudbiblioteket. 
Hemslöjdskonsulenten i Kronobergs län hade tagit kontakt med oss och 
frågat om han fick ha en slöjdkväll på bibblan. Vi bidrog med lokal, 
konsulenten kom och skyltade själv på angiven plats, och under kvällen 
fick en personal jobba en timme efter stängning. Biblioteket tog även emot 
anmälan. Intresset blev stort, alla platser fylldes snabbt. Även besökare 
som inte hade anmält sig eller visste om aktiviteten tittade på och undrade 
om det inte kunde ordnas fler slöjdkvällar på biblioteket så att de också 
kunde få chans att gå.  
 

Tips från Kalmar 
Harry Potter-kväll på Kalmar Stadsbibliotek - Ett exempel ur 
verkligheten 
Biblioteket deltog i en tjejkväll, som anordnades av fritidsgårdarna i 
Kalmar. Där fick vi kontakt med några högstadietjejer som hade ett Harry 
Potter-bord intill vårt bokbord. De undrade om de kunde få ordna en 
Harry Potter-kväll på biblioteket. Så klart de fick, och några månader 
senare blev den av. Biblioteket gjorde en affisch i samråd med tjejerna, och 
vi hjälptes åt att sprida den. Vi gjorde också reklam på hemsidan, 
Facebook och i vår programfolder. Själva tillställningen var i bibliotekets 
samlingsal. Vi stod för fika och bokpriser och fanns till hands under 
kvällen. Tjejerna hade planerat hela innehållet själva och ledde 
diskussioner, lekar och tävlingar. Det blev jättelyckat, ca 35 barn och 
vuxna (ett par) kom. Vi har just gjort en repris på kvällen och den blev 
nästan ännu roligare och lockade denna gång runt 25 personer. 
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Fantastiskt kul att se människor i olika åldrar förenas och ”nörda loss” 
runt ett gemensamt intresse. Vi på bibblan hade inte lyckats hålla i detta 
på ett lika engagerat sätt. Har gett mersmak, och det blir säkert en tredje 
träff… 
 
 

Tips från Karlskrona 
Musteri 
Nu om ca två veckor får vi i Karlskrona besök från ett musteri. De ska 
prata om sin äppelodling, både om att odla ekologiskt men även hur man 
mustar äpplen, provsmakning av deras produkter osv… Kanske kan man 
ha mer mat på bibblan? Någon lokal restaurang eller butik kan ha ett bord 
där små aptitretare finns, eller kryddor, eller kaffe och teer, de flesta städer 
(kanske inte de minsta orterna) har ju någon kaffe/tebutik, där man kan 
dofta och bli sugen på deras produkter – vi kan skylta mat/dryckesböcker 
vid sidan om.  
 
Djurtema 
För några år sedan hade vi djurtema på biblioteket där en som arbetade i 
en djuraffär kom hit och hade med sig ormar och ödlor som barn och 
vuxna fick titta på, det var mycket lyckat minns jag! = mer samverkan med 
butiker? 
 

Tipsa från Karlshamn 
Kura Skymning - Nordiska Biblioteksveckan inleds med tända ljus 
och årets text på stadsbiblioteket måndag 11/11 kl 19. Mikael Brorsson 
underhåller på ackordeon. Kaffe & bulle. Medarrangör Föreningen 
Norden. 
 
Kaffe & Kakkväll på stadsbiblioteket alt lörd 16/11  
Karlshamns Kafferosteri informerar, säljer kaffe och bjuder på små smakprov - 
Henrik Arvidsson. Kakor från hela världen. Vi bjuder in bostadsprojekt Kabo  -
kvinnor fr andra länder som bakar och bjuder  på smakprov.  
Vi bjuder även in vanliga Karlshamnare som tycker om att baka. Receptbytardag.  
 
 
 

Fler tips i korthet 
 Temakvällar runt bokserier, typ Harry Potter; Twilight (man kan 

passa på när det är filmpremiär t ex). 

 Samarbete med Kulturskolan. 

 Studenter från universitetet visar film eller andra projekt. 

 Ta kontakt med ungdomar via fritidsgårdarna. 

 Reseledare berättar om resmål. 

 Stickklubb på bibblan. 

 Specialarbeten från gymnasiet – utställning/föreläsning. 

 Vad samlar du på? Utställning av barns (eller vuxnas så klart) 
samlingar. 

 Använd kollegorna/vänner/familj och deras intressen. 
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 Om man jobbar i kultur- och fritidsförvaltning har man kanske en 
kontaktperson för föreningar i sin närhet. 

 Temakväll om hästar, affischera på stallet, blanda in passionerade 
”hästtjejer/killar”, tipsa om hästböcker.  

 En kväll om Game of thrones – antingen böckerna eller tv-serien, 
cirkel, förväntningar inför serien som fortsätter i vår, cirkel dagen 
efter programmet, se på klipp, tipsa om liknande böcker inom 
fantasygenren.  

 Danskurs på bibblan, dansa bugg på biblioteket – kontakta den 
lokala dansföreningen och be dem hålla en ”testa på”-kväll på 
biblioteket i hörsal eller kanske mitt i biblioteket? 

 Har man en antikaffär i sitt samhälle kan kanske någon 
representant därifrån ha en ”antikrundan”-kväll på bibblan – där 
hen samtidigt får visa på den kunskap hen besitter, gällande 
antikviteter och även få upp andras ögon för antikbutiken där hen 
vanligtvis arbetar.  

 Pysselkväll med Panduro/eller någon annan pysselbutik /pappers- 
och bokhandel – scrapbooking? 

 Uppmärksamma vad som är på ”tapeten” just nu – t ex rådjursjakt. 
Låt jaktföreningar/ jaktlag, locka till sig fler medlemmar. 
Föreläsning om vildsvinens spridning? Vi skyltar med de böcker vi 
har på ämnet. 

 Cirklar som föreningar kan dra igång, – typ Djurens rätt diskuterar 
boken ”Äta djur” av Jonathan Safran Foer eller ortens kyrkoherde 
har en cirkel kring Jonas Gardells ”Om Gud”.  

 Musikprojekt bjuda in spelmän, kör eller musiker ex jazzjam att 
vara på biblioteket och andra får prova-på. 

 Bridge eller annat kortspel på plats på biblioteket, prova-på. 

 Visa tågmodeller, bilbanekörning etc. 

 Uppfinnarförening från Svängsta informerar och letar nya goda 
idéer. 

 Visa upp, prova-på Yoga, Qi Gong. 

 Skrivarklubben, skrivarstuga för barn och vuxna. 

 Samlarföreningar visar sig och sina grejor, eller privatpersoner med 
1000 tvålar, 612 äggkoppar osv. 

 Byggnadsvård, tipsa, byta erfarenheter, ex Kalle Trygg i Trensum. 

 Brevduveklubben. 

 Slöjdhuset i Ronneby (deras konsulenter jobbar över hela länet). 
 


