
Fredag: 

Kl. 9.30 Afgang fra hotellet   

Kl. 10.30 Rundvisning på Hel-

sinki University Main Library  

Kl. 12.00 Frokost og afslut-

ning. 

 

Afgang til Helsinki Airport 

(Med afhentning af bagage på 

hotellet på vejen) 

Tirsdag: 

Sen eftermiddag/aften ankomst 

til hotellet. Vi mødes kl. 21.00 i 

receptionen. 

 

Onsdag: 

Kl. 9.15 

Afgang fra hotellet 

Kl. 10.00 Rundvisning på Rikhar-

dinkatu Library.  

Kl. 12.00 Frokost på Oodi 

Kl. 13.00 Rundvisning på Oodi 

Kl. 14.30 Oodi på egen hånd 

Kl. 15.30 Mummi cafe 

Kl. 18.30 Fælles middag

Torsdag: 

Kl. 9.30 

Afgang fra hotellet med bus 

Kl. 10.30 Maunula House 

Kl. 12.00 Cafe Månsas Deli 

Kl. 13.15 Afgang med bus 

Kl. 14.00 Espoo City Library 

Kl. 16.30 Retur med bus 

Kl. 17.00 Tilbage fra tur  

Kl. 18.30 Mulighed for fælles 

middag 

Kl. 20.00 Fælles kulturtilbud

Programmet: 

H vo r når :  

Fra: Tirsdag 
aften d. 22. sep-

tember 2020  
 
Til: Fredag 

eftermiddag d. 25. 
september 2020 

 

Hvor: 

Scandic 

Hakaniemi 

Siltasaarenkatu 14, 

5WHX+MR 

Helsingfors,  

Finland  

 

 

 

(Mulighed for  

bagageopbevaring) 

 

Kom med BØFA på studietur til Helsinki, Nordens glemte hovedstad, hvor vi både 

skal besøge prægtige, gamle biblioteker og moderne, flotte arkitektoniske folke-

biblioteker. Vi skal høre om samarbejdet mellem  Folke- og skolebiblioteker og 

hvorfor de finske børn er de mest læsende i hele Norden. 

På dag 1 skal vi kigge på Nordens ældste fungerende bibliotek Rikhardinkatu Libra-

ry fra 1882, og høre om børnebibliotekernes rolle og status i Finland, derefter skal 

vi have en rundtur på det nyeste Folkebibliotek Oodi, der er kåret af  IFLA til ”Public 

Library of the year 2019”.  

På dag 2 er der bustur til Maunula House, hvor vi skal se et ”kultur– og samfunds-

center”, hvor brugerne er med til at bestemme hvilke aktiviteter og kurser der ud-

bydes. Derefter går turen videre til Folkebiblioteket Espoo City Library, i Sello. 

Dette bibliotek lægger særlig vægt på aktiviteter til børn– og unge.  

På dag 3 går besøget til Helsinki University Main Library. Et meget flot arkitektonisk 

bibliotek, som finnerne kalder: ”en port til den nye informationsalder”.  

  

Studietur til Helsinki 

https://www.scandichotels.dk/hoteller/finland/helsinki/scandic-hakaniemi?utm_campaign=gmb&utm_content=hakaniemi&utm_medium=organic&utm_source=google
https://www.scandichotels.dk/hoteller/finland/helsinki/scandic-hakaniemi?utm_campaign=gmb&utm_content=hakaniemi&utm_medium=organic&utm_source=google


Det praktiske: 
Tilmelding sker via Forbundet Kultur og Informations kalender  
 
Turen er KUN for BØFA medlemmer. 
 
Pris: 2500 kr. 
 
Prisen dækker overnatning inkl. morgenmad, frokost, en middag (onsdag) og det fælles 
kulturtilbud. 
 
Øvrig forplejning og transport til/fra Helsinki Airport  er for egen regning. 
 
Alle bliver indkvarteret i enkeltværelse. 
 
Tilmeldingsfrist: D. 19. juni 2020 - hvorefter tilmeldingen er bindende. 
 
Ønskes der vegetarmad, så send en mail til Jørgen på jl@randersbib.dk senest 
d. 15. august. 
 
Der er et begrænset antal pladser og turen er først til mølle!  
Når du (efter tilmeldingsfristen) har fået en endelig bekræftelse fra Forbundet Kultur og 
Information kan du gå i gang med at bestille flybilletter. 
 
* Vi forbeholder os retten til ændringer i programmet. 

Studietur til Helsinki 

Rejse: 
Der er forskellige muligheder fra Billund og CPH. Undersøg selv hvilket fly der passer jer 

bedst. 

 

https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender


Steder vi skal besøge: 
Rikhardinkatu Library (1882) 
Rikhardinkatu Bibliotek var det første offentlige bibliotek i Norden designet til biblio-
tek formål. Det blev bygget i 1882 og fungerede som hovedbiblioteket i Helsinki indtil 
1986. 
Især er arkitekturen og designet af den centrale trappehal i Rikhardinkatu Bibliotek et 
syn. Vi skal på rundtur og hører om børnebiblioteker og deres status i Finland.  
https://www.helmet.fi/en-US/Libraries_and_services/Rikhardinkatu_Library  
 
Oodi (2018) 
Helsinki Central Library Oodi er et levende mødested på Kansalaistori-pladsen lige i 
hjertet af Helsinki. Oodi giver sine brugere viden, nye færdigheder og historier og er et 
let sted at få adgang til læring, historien nedsænkning, arbejde og afslapning. Det er et 
bibliotek i en ny æra, et levende og funktionelt mødested åbent for alle og så kan man 
også gå i sauna. https://www.oodihelsinki.fi/en/  
 
Maunula House (2017) 
Maunula House er et bibliotek-, kultur- og borgerhus, der tilbyder en bred vifte af kul-
turelle- og læringsaktiviteter for alle. Borgerne har indflydelse og kan foreslå aktivite-
ter. 
http://maunulatalo.fi/?lang=en  
 
Espoo City Library, Sello (2003) 
Biblioteket ligger i et indkøbscenter og lægger særlig vægt på børns– og unges biblio-
teksaktivitet. Der er masser af arrangementer og aktiviteter med børn og teenagere i 
tankerne: alt fra flersprogede historietimer, læsegrupper og litterære og skrivegrup-
per, samt mange spil og musikaktiviteter.  
https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Sellon_kirjasto  
 
Helsinki University Main Library (2012) 
Helsinki University er Finlands største universitetsbibliotek. Det er et moderne akade-
miske lærings- og forskningscenter og tilbyder mødested for alle borgere. Bygningen, 
Kaisa House, er en stor 11-etagers konstruktion med rød mursten og med flot visuel 
trappe opgang med fantastisk lysindfald overalt i bygningen.  
https://www.helsinki.fi/en/helsinki-university-library/library-locations/main-library-in-
the-kaisa-house  
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https://www.helmet.fi/en-US/Libraries_and_services/Rikhardinkatu_Library
https://www.oodihelsinki.fi/en/
http://maunulatalo.fi/?lang=en
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