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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser
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Interview

Ahmed Akkari,
ledende imam under 
Muhammedkrisen,

er gået fra islamist til
humanist gennem

litteraturen

Erfaringer med 
ny bibliotekslov i 
Norge og Holland

Ledige rammes 
også af stress

Gør dit
SoMe-budskab
smitsomt
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www.bci.dk

Skab rum til praktiske og kreative udfoldelser med nysgerrigheden i fokus. 
Her er der både plads til leg og læring i børnenes univers.

Find flere produkter og bliv inspireret på www.bci.dk.

LÆRENDE MILJØER FOR DE MINDSTE

”Jeg skiftede mellem 
romaner og fagbøger. 
Jeg vidste, jeg skulle 
have nye perspektiver, 
fordi jeg ikke kunne 
komme videre med det 
perspektiv, jeg havde. 
Og bøgerne blev mine 
samtalepartnere i dia-
logen med mig selv”
Ahmed Akkari om tiden efter 
Muhammedkrisen i 2005

Læs interview side 12 
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TEMA  DET KRÆVER MOD AT GÅ NYE VEJE. 

ER DER BRUG FOR EN NY BIBLIOTEKSLOV?

BORGERENS ANSVAR 
Halvdelen af de ledige er ramt af et højt stressniveau.

Ahmed Akkaris vej fra fundamentalist til
humanist gennem biblioteket.

Meningerne er delte. I Norge og Holland har en revidering
af biblioteksloven styrket bibliotekerne.

42

26
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Medlemmerne skal 
inddrages i BF’s 
udviklingsprojekt
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Hvad er formålet med BF’s udviklingsprojekt?
- Vi har en række udfordringer i forhold til medlemsdemogra-
fien. Mange går på pension, mens der optages færre på de 
studier, vi normalt optager nye medlemmer fra. Så udviklings-
projektet skal afklare, hvem BF skal organisere om fem til ti 
år. Og det medfører en række underspørgsmål såsom: Hvilken 
organisation skal BF være for at rumme de medlemmer? Og 
hvordan kan vi gennemføre de nødvendige organisatoriske 
ændringer, der sikrer medlemmerne et relevant og godt BF i 
fremtiden?

Er der så brug for BF i fremtiden?
- Der er bestemt brug for BF i fremtiden. Vi har for det første 
også om fem til ti år en stor gruppe medlemmer, der arbejder 
med information, uddannelse og kultur på vores traditionelle 
arbejdsmarkeder. Og vi kan se, at vores medlemmer beskæfti-
ger sig med nye områder, hvor fællenævneren er, at de bygger 
bro mellem teknologi, information og data. Derfor vil der også 
i fremtiden være behov for et fagligt fællesskab omkring den 
faglige identitet.
   Fællesskaber er ekstremt vigtige både i forhold til det 
samfund, som vi lever i og det arbejdsmarked, som vi ser. 
Tendensen er, at man med sin uddannelse skal dække mange 
forskellige typer job, at man ikke nødvendigvis bliver fastansat, 
at man skifter karriere undervejs, at man skal videreuddanne 
sig og så videre. Og i det sammensurium har man brug for et 
ankerpunkt i forhold til arbejdsmarkedet, uddannelse, kompe-
tence og netværk, og det ankerpunkt er fagforeningen.

BF’s hovedbestyrelse satte i efteråret 2017 gang i et udviklings-
projekt for BF, der skal afklare, hvilken organisation BF skal være 
fremadrettet. Ikke mindst hvilke medlemmer BF skal organisere, 
siger BF’s formand Tine Segel. Til generalforsamlingen i novem-
ber skal medlemmerne inddrages.

Hvem mener du, BF skal organisere om fem 
til ti år?
- BF har en stor gruppe medlemmer, hvor BF 
er det naturlige fagforeningsvalg, og det skal 
vi også være i fremtiden. Men vi skal samti-
dig organisere bredere. Vi har som en del af 
udviklingsprojektet indsamlet ny viden. Blandt 
andet har vi foretaget en arbejdsmarkeds-
analyse, der viser, at der vil være et stigende 
behov for medarbejdere inden for BF’ernes 
fagområder på det private arbejdsmarked.   
Den udvikling spiller BF med på allerede nu 
med vores modulkurser for eksempel inden for 
records management, og der er et potentiale 
inden for områder som dokumentation, com-
pliance og risikostyring, hvor der er behov for 
faglige netværk. Andre potentielle medlem-
mer er de »nye« fagligheder, man ansætter på 
bibliotekerne, som for eksempel kandidater i 
i litteraturvidenskab eller kommunikation. De 
skal se et naturligt fagligt fællesskab hos os, 
fordi BF har en stor viden om deres arbejds-
marked. 

Hvorfor skulle privatansatte, der ikke har 
overenskomst, ønske at være en del af BF?
- Det har vi jo heldigvis allerede en del 
medlemmer, der ser en fordel i. Mange 
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Til generalforsamlingen 
d. 10.-11. november 
inviterer BF til en åben 
drøftelse, der giver alle 
medlemmer mulighed 
for at generere og dele 
idéer og spørgsmål 
om forbundets fremtid 
og udvikling. Nogle 
uger inden general-
forsamlingen invi-
teres alle tilmeldte 
til at være med i en 
såkaldt QUEST. Her 
igangsætter medlem-
merne en digital 
stafet bestående 
af værdi-skabende 
spørgsmål. QUEST’en 
kører over fire dage. 
Formålet er at give 
lys og plads til alle 
de mange spørgsmål, 
ideer, overvejelser og 
tanker, der bor hos 
medlemmerne om BF's 
fremtid og potentiale. 
Disse spørgsmål bliver 
udgangspunkt for en 
workshop på selve 
generalforsamlingen 
lørdag eftermiddag.

Medlem-
merne skal 
høres

privatansatte er alene med faglige udfordrin-
ger og opgaver og har brug for faglig sparring. 
De bruger også vores almindelige tilbud som 
arrangementer og rådgivning om ansættel-
sesforhold og løn. Min forventning er, at vi via 
udviklingsprojektet bliver endnu bedre til at 
give den faglige sparring via et medlemskab 
af BF. 

For få år siden var det kun bibliotekarer, der 
blev ansat på bibliotekerne. Nu ansættes 
mange forskellige fagligheder. Bør BF arbejde 
for at genvinde bibliotekarernes position på 
arbejdsmarkedet?
- I dag er der ikke længere kun én måde at 
være bibliotekar på, og ikke længere en måde 
at uddanne sig på, der kvalificerer en til at 
arbejde på et bibliotek eller som bibliotekar. 
BF’ere bliver ansat i flere forskellige typer 
stillinger og i mange typer organisationer end 
tidligere. Derfor mener jeg ikke, at BF skal 
bygge hegn og opsætte faggrænser. Vi skal i 
stedet ruste vores medlemmer til at sætte ord 
på deres kompetencer, skrive gode ansøgnin-
ger og efteruddanne sig løbende. 

Hvilke forandringer kan blive iværksat på 
baggrund af udviklingsprojektet?
- Vi er stadig i proces, og vi har brug for mere 
tid til projektet. Vi har allerede indsamlet viden 
om det fremtidige arbejdsmarked og arbejder 
med forskellige fremtidsscenarier, som gør, at 
vi er klar til at tage en drøftelse på generalfor-
samlingen med medlemmerne om, hvilke krav 
og ønsker de har til fremtidens BF. Et konkret 
resultat af udviklingsprojektet kan blive, at der 
er behov for en ekstraordinær generalforsam-
ling i BF i 2019 eller 2020, så vi kan agere på 
den viden, vi har fået. Eksempelvis om hvilke 
medlemmer vi optager, og hvad BF
skal hedde i fremtiden. 

Kan en fusion også komme på tale som et 
resultat af udviklingsprojektet?
- Det er vigtigt for faget fortsat at have en 
skarp og selvstændig stemme i forhold til både 
tilbud, rådgivning og interessevaretagelse. 
Tiden og udviklingsprojektet vil vise, hvordan 
vi bedst sikrer denne stemme. Det kan godt 
være, at øget samarbejde med en eller flere 
andre organisationer er vejen frem på langt 
sigt. Men at tale om fusion på nuværende
tidspunkt er ikke relevant.

 Der sker ændringer i organisa-
tionsverdenen, for eksempel er 
FTF og LO fusioneret. Får det 
betydning for BF?
- Fusionen har betydet, at 
Akademikerne, som er vores 
hovedorganisation, også får nye 
medlemsorganisationer. Jeg ser 
det som en styrke, at vi fortsat 
har en akademisk hovedorga-
nisation med en række mindre 
organisationer, hvor de faglige 
profiler står skarpt. Eksempelvis 
præster, psykologer, officerer og 
bibliotekarer. Men jeg ser også 
et behov for, at organisationerne 
bliver bedre til at samarbejde 
på tværs, eksempelvis om it-
infrakstruktur og digitale tilbud. 
Det kan også være et konkret 
resultatet af BF’s udviklingspro-
jekt, at vi arbejder strategisk i 
den retning.



    

Lad os tage skridtet til det
integrerede bibliotek
– det gavner alle
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Som så mange gange før tikkede der i juni måned 
en invitation til at afgive et høringssvar ind i 
mailboksen. Det særlige ved dette høringssvar 
var, at det vedrørte folkeskoleloven. Helt konkret 
muligheden for at etablere integrerede bibliote-
ker, bestående af det pædagogiske læringscen-
ter og folkebiblioteket, uden at skulle søge om 
dispensation. 
   Med tanke på de sidste mange års politiske 
arbejde for at synliggøre og sikre mere samar-
bejde mellem folkeskole og folkebibliotek, kan vi 
i BF positivt tilslutte os forslaget. Der er mange 
fordele at opnå. Det handler både om en sikring af 
bibliotekstilbud i lokalområder, bredere målgrup-
per, forlængede åbningstider lokalt og et øget 
nærhedsprincip for børn og unge – og dermed 
adgang til bibliotekets tilbud og understøttelse af 
deres læse- og informationskompetencer. Under-
søgelser har vist, at hvis afstanden til biblioteket 
er mere end fire kilometer, så falder biblioteksbru-
gen hos denne målgruppe. 

Tine Segel  /  ts@bf.dk

Det kræver visioner, omtanke og ressourcer at skabe 
et integreret bibliotek. Derfor kan det ikke bruges som 
en spare- og effektiviseringsøvelse. Men som skre-
vet ovenfor vil det kunne betyde en øget service og 
udnyttelse af de nuværende tilbud, og ikke mindst de 
potentialer, der ligger i, at der allerede mange steder er 
en fælles standard for klassifikation og katalog, der kan 
integreres i det fælles bibliotekssystem.
   Organisatorisk er det vigtigt, at den fælles ledelse er 
forankret i folkebiblioteket, samt at der er en gensidig 
respekt og forståelse for hinandens faglighed. Man skal 
forstå at udnytte lærerkompetencerne i folkebibliote-
ket, og omvendt udnytte bibliotekarkompetencerne 
ind i folkeskolen. Det kræver organisering af arbejdets 
indhold, og en strategi for efter- og videreuddannelse, 
der tager højde for de specielle udfordringer, der er på 
de integrerede biblioteker, hvor brugergruppen rum-
mer alle aspekter af lokalsamfundet. Det er vigtigt, at 
fokus ikke udelukkende bliver på skolens børn og unge.  
Selvom det naturligt vil være et fokus. 
   Jeg er sikker på, at et integreret bibliotek vil kunne 
bruge strategisk i forhold til børn og unges læsevaner. 
Den heftige konkurrence om børn og unges tid og et 
ændret medieforbrug koster på læsningen af bogen, 
viser de seneste års undersøgelser. I stedet for at dis-
kutere forbud mod mobiler i skolen, bør man satse mas-
sivt på en læsestrategi, der går på tværs af bibliotek og 
skole og sætter fokus på lysten til at læse. 
   Bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddan-
nelse og kulturel aktivitet. Ved at tænke biblioteket og 
det pædagogiske læringscenter sammen, får man skabt 
en stærk grobund for den enkeltes livslange læring og 
dannelse. Vigtigt er det dog, at skolens læringsmål ikke 
lægges ind over det integrerede bibliotek. Biblioteket 
fungerer som et frirum med mulighed for at lade legen 
og nysgerrigheden for børn og voksne være »styrende« 
for brugen. Det er en ide og værdi, som er værd at 
værne om. 
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Deltag i internet librarian international (ili) meD 25% rabat

BF
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

i 2018 fejrer konferencen internet librarian international (ili) sit tyvende år.  
BF og ILI har indgået en partnerskabsaftale, som giver dig som medlem af BF mulighed for at deltage 
i konferencen den 16.-17. oktober 2018 i Olympia London med 25% rabat på deltagerprisen.

rabatpris for bF-medlemmer for 2-dages konference: £375 + Vat = £450
(normalpris: £500 + VAT = total £600)

Bibliotekarforbundet anses kun som formidler af tilbuddet hos  
Internet Librarian International (ILI) og hæfter ikke for aftalen som part.

log dig ind på bf.dk/ili2018 for at finde rabatkoden, som giver dig 25% rabat på konferencen. 
Du må kun anvende rabatkoden, hvis du er medlem af BF.

ILI remains Europe’s friendliest forum for librarians and info pros to exchange ideas, learn new skills, hear about new 
tools and tech, make unexpected connections, and explore new and interesting approaches to our jobs – helping us 
make a difference to our organisations, clients and communities. Join us in London this October!‘ ‘

MeDLeMstILBuD
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

13. juni

Hvordan skal bibliotekernes
musiktilbud se ud?

Hvad er brugernes behov for digital musikformidling, og 
hvilke samarbejdsmuligheder er der med partnere inden 
for kultur- og musikbranchen? Det skal undersøges i 
2018.

Der er sat gang i et nationalt analysearbejde, der skal 
afdække, om og hvordan en ny digital musiktjeneste 
skal skrues sammen for biblioteker. Og dermed overtage 
stafetten fra bibliotekernes eksisterende musiktjeneste 
Bibzoom. Fokus i analysen vil først og fremmest være 
slutbrugerne, men også potentielle partnere inden for 
kultur- og musikbranchen. Hvis analysen viser potentiale 
for en ny musiktjeneste, vil udviklingsgruppen søge om 
midler til udviklingen, skriver Niels Mark, hovedredaktør af 
BibZoom og en del af udviklingsgruppen.

Mønsted

25. juni 

BF's meningsdannere laver biblioteksblog

BF uddannede i starten af 2018 11 meningsdannere; 
BF'ere, der brænder for deres fag og havde modet og 
lysten til at blive en stemme i den offentlige debat. Det er 
blevet til flere indlæg i dansk presse, og nu også en blog - 
bloglioteket. 

Læs med på www.bloglioteket.dk.

30. juli 

BF på Kulturmødet Mors

Fra den 23. til den 25. august danner Mors igen rammen om Kulturmødet, 
hvor politikere og borgere og foreninger med interesse for kultur mødes og 
debatterer. Bibliotekerne er igen med til at skabe et spændende program.

BF’s formand Tine Segel skal fredag den 24. august blandt andet debattere 
børn og unges medievaner med blandt andet kulturminister Mette Bock under 
overskriften At bygge bro til en teenager. 
   Debatten tager udgangspunkt i Læsevaneundersøgelsen fra 2017, der viser, 
at der er sket et fald i børns fritidslæsning, og at der er brug for, at skoler, 
pædagogiske læringscentre, folkebiblioteker og forældre arbejder aktivt sam-
men. 

Se mere om Kulturmødet Mors på kulturmoedet.dk

01. august 

Harry Potter-festival ramt af navneforbud

Filmselskabet Warner Bros. har nedlagt forbud mod, at Harry Potter Festi-
valen bruger navnet Harry Potter. Heldigvis fortsætter festivalen ufortrø-
dent og arbejder nu på at finde nyt navn.
 
13.000 gæster. Så mange deltog i 2017 i Odense Bibliotekernes Harry Potter 
Festival i efterårsferien. Netop festivalens store succes er sandsynligvis årsa-
gen til, at filmselskabet Warner Bros., der har rettighederne til Harry Potter-
universet, har meddelt, at festivalen fremover hverken må bruge navne eller 
billeder relateret til Harry Potter-filmene. 
   Idémanden bag Harry Potter Festivalen, bibliotekar og projektleder Søren 
Dahl Mortensen, er ikke overrasket over, at forbuddet nu er kommet. Det har 
han frygtet længe.
   - Selvfølgelig er vi skuffede over beslutningen. Men vi var godt klar over, at 
festivalen havde fået en størrelse, hvor det kunne ske. Derfor har vi også væ-
ret i kontakt med Warner Bros. i de seneste år for at forsøge at finde en model 
for, hvordan vi kunne fortsætte i vores nuværende form, siger Søren Dahl 
Mortensen. Det lykkedes desværre ikke, men Søren Dahl Mortensen mener 
alligevel, at Warner Bros. har givet Harry Potter Festivalen længere snor end 
andre Harry Potter-tiltag, som er blevet lukket meget hurtigere. 
   - Det har betydet meget, at vi har været et bibliotek, der stod for festivalen, 
og at vi samarbejder med kulturinstitutioner og museer. Vi har holdt fast i, 
at vi ikke var en kommerciel festival, men når festivalen får henvendelser om 
hotelbookinger fra eksempelvis Berlin, så er det åbenlyst, at den har en kom-
merciel betydning for Odense.
   Hvad skal der ske på længere sigt? Bliver festivalen en mere generel fantasy-
festival?
   - Jeg er helt ærligt i tvivl. Det, at vi er et bibliotek, gør, at vi skal tænke os 
meget godt om, inden vi træffer en beslutning. Det er bestemt muligt at 
tænke fantasygenren bredere og samarbejde med eksempelvis danske fanta-
syforfattere. Men det er vigtigt, at vi kan sige, hvorfor det er et bibliotek, der 
står for dette arrangement og ikke et eventbureau. 

Lerche
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Karakterkravet på 6 har givet færre
studerende på Informationsvidenskab
og kulturformidling på KU 

Et nyt karakterkrav på 6,0 på Københavns Universitet har 
ført til et forventet fald i antallet af optagne studerende 
på Informationsvidenskab og kulturformidling. Institut-
leder Jens-Erik Mai er dog godt tilfreds. Han havde på 
forhånd håbet på at kunne optage 100 nye studerende, og 
netop det mål er indfriet.

Der er sket et fald i antallet af optagne studerende på 
Informationsvidenskab og kulturformidling på Københavns 
Universitet. I 2017 optog uddannelsen 140 studerende, og 
det tal er faldet til 100 i 2018. Men institutleder Jens-Erik 
Mai er godt tilfreds med antallet og glæder sig til at tage 
imod de nye studerende. 
   - Vi havde håbet på at få 100 nye studerende, og det har 
vi fået. Der er sket et fald, men det er sket på grund af 
minimumskravet på 6,0, siger Jens-Erik Mai. 

 Lerche

25. juni

Nyt Ledermentor-program i efteråret 2018

Er du ny i lederjobbet, og har du brug for gode råd fra
en mentor? Eller har du lyst til at dele ud af din leder-
erfaring? Så er der nu mulighed for at blive en del af
BF's ledermentor-ordning.

Bibliotekarforbundet introducerer i efteråret 2018 en ny 
mentorordning for ledere. Mentorordningen gennemføres 
i samarbejde med Dansk Psykologforening og Kommu-
nikation og Sprog. Med samarbejdet lægges der op til en 
mentorordning udelukkende med fokus på ledelse. 
   Til mentorordningen søger vi derfor mentees og mento-
rer fra både den offentlige og den private sektor.
   Hvert mentorforløb varer cirka et år, og det er forvent-
ningen, at der afholdes 6-8 møder i denne periode. Det er 
en fordel at mødes personligt, men det kan også aftales, 
at møder foregår telefonisk via Skype eller lignende. 

Læs mere om mentorprogrammet på  bf.dk/JobOgKar-
riere/Ledelse/
MentorordningForLedere

Søren Dahl Mortensen (i midten) har fået Harry Potter Festivalen til at vokse år for år. Nu 
skal festivalen have et nyt navn på grund af kravet fra rettighedshaveren Warner Bros. 
Søren Dahl Mortensen lover dog, at festivalen nok skal være klar med et nyt program til 
efterårsferien. Arkivfoto Heidi Lundsgaard. 

BF var klar med morgenkaffe, da de studerende i 2017 flyttede ind i de nye lokaler 
på Københavns Universitet. Arkivfoto: Simon Klein-Knudsen
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Skal Københavns
biblioteker være
litteraturhuse,
aktivitetshuse eller 
blot et online tilbud?

En arbejdsgruppe nedsat af Københavns Biblioteker præsen-
terede i slutningen af juni en scenarierapport. I rapporten 
beskrives tre senarier for fremtidens københavnske biblioteker, 
der alle skal løfte kerneopgaven defineret som Folkeoplysning 
med fællesskabende sigte. I alle scenarier er det i øvrigt en 
forudsætning, at den digitale kuratering prioriteres. 
   Nu skal rapporten drøftes politisk og blandt medarbejderne 
i Københavns Biblioteker. Siden hen skal den være udgangs-
punktet for Københavns kommende biblioteksstrategi. 
Perspektiv giver her et overblik over de tre scenarier og de før-
ste reaktioner på rapporten og bringer i septembernummeret 
en artikel om de københavnske scenarier.

En scenarierapport fra Københavns Biblioteker tegner tre meget for-
skellige billeder af fremtidens biblioteker og kalder dem »Litterateket«, 
»Aktivitetet« og »Online-biblioteket«. Arbejdsgruppen bag rapporten 
lægger op til, at scenarierne med fordel kan kombineres.

1. scenarie: Litterateket
Biblioteket satser systematisk på læsefærdig-
heder og stimulering af læselyst for at gøre 
mange flere borgere til gode læsere. Littera-
teket støtter læseaktiviteter på alle medier, 
men vil især satse på læsningen af den fysiske 
bog. Eksempler på tiltag fra litterateket er 
pop-up biblioteker og programmer for skoler 
og daginstitutioners biblioteksbesøg. I lit-
terateket prioriteres opsøgende professionel 
betjening af bibliotekarer. Sociale aktiviteter, 
der ikke omhandler læsning overlades til andre 
institutioner, ligesom de øvrige kulturtilbud i 
mindre grad er i fokus. 



Kommentarer til
nyheden på Perspektivs
Facebook 

Seismonauter. 
Really?

Perspektiv bringer et uddrag af kommentarerne til scenarierapporten. Du kan læse dem alle i deres fulde længde på Facebook- Fagmagasinet Perspektiv

For lånerne
(de fleste) er
e-bøger et

alternativ, ikke 
førstevalget

Hvad med hele videndsdelen? 
It-undervisning? Opslag i videns-
databaser? Hjælp til studerende 
og andre, der vil blive klogere? 
Og så ser jeg, at bibliotekarerne 
er skrevet helt ud af ligningen. Er 
der virkelig ingen af vores kvalifi-
kationer, der kan bruges?
I øvrigt. Hvis man tror, det bliver 
billigere af at blive digitalt, så 
tager man fejl. Jeg håber virkelig, 
at nogen regner det efter!

Alt i alt synes jeg, de har glemt 
det vigtigste ved biblioteket, og 
det, der (i mine øjne) burde være 
omdrejningspunktet: Informati-

ons- og vidensspecialisten.
Den professionelle, der kan 

guide borgeren i dennes behov.

Uf, en dyr 3. version, og helt uspiselig! Mine 
teenage-sønner (den ældste bliver 20 i næste 

måned) læser KUN ebøger på studierne. 
Lystlæsning, også af faglitteratur, SKAL være 

papirbøger, ellers gider de ikke. En aldeles 
uvidenskabelig undersøgelse jeg har foretaget 
ved at spørge børn og unge, der bruger biblio-
teket, viser at 0% hellere ville læse e-bøger.
Netlydbøger er til gengæld super. I min om-
gangskreds (og på mit bibliotek) er det, de 

+40-årige akademikere (og især de pensione-
rede af dem) er glade for at læse, e-bøger.

2. scenarier: Aktivitetet
Biblioteket danner ramme om lokale aktiviteter, der omhandler 
litteratur og læsning, men også et bredt udvalg af folkeoplysende 
tiltag, der primært arrangeres af frivillige. Bibliotekets personale 
prioriterer opsøgende arbejde rettet mod ikke-brugere og udvalgte 
målgrupper i lokalsamfundet. Aktivitetet har særligt fokus på de 
situationer, hvor borgernes liv ændres og er klar med formidling i 
form af relevante materialer, men også kontakt til andre i samme 
situation. Bibliotekarerne er lokalområdets »seismonauter«, altså 
rådgivere, der mærker stemningen og ser tendenserne i lokalom-
rådet og rækker ud til borgerne. Det fysiske rum er lokalt forank-
rede mødesteder. Det er stadig muligt at afhente bøger og andre 
materialer, men denne aktivitet fylder mindre i takt med at flere 
materialer digitaliseres. Derfor vil lokalbibliotekerne på sigt ophøre 
med at lave udstillinger af fysiske materialer, der vil være placeret 
på et centralt boghotel. Personalesammensætningen justeres, så 
kompetencer inden for adfærdsdesign, markedsføring og projekt-
ledelse fylder mere. 

3. scenarie: Online-biblioteket
Bøger og andre materialer er kun digitale. Borgerne får digital 
vejledning om og inspiration til lån af folkeoplysende materia-
ler. Folkeoplysende algoritmer medfører, at borgerne ikke kun 
introduceres til det, de plejer at efterspørge, men også nye emner 
og genrer. De fysiske biblioteker nedlægges og driften af online-
biblioteket vil blive en landsdækkende, national opgave varetaget 
af langt færre medarbejdere.

De første reaktioner på scenarierne
I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten bragte Politiken 
artiklen Skal biblioteket være læsningens højborg den 29. juni. Her 
udtaler arbejdsgruppens formand, professor ved CBS, Anker Brink 
Lund, at det er en politisk beslutning, hvilket eller hvilke scenarier, 
man vil satse på i København. 
   »Men der er ikke økonomi til at have et omnibusbibliotek på et-
hvert gadehjørne. For at sikre kerneopgaven må man træffe nogle 
valg«, siger han til Politiken. Selv anbefaler Anker Brink Lund ifølge 
Politiken, at man kombinerer scenarierne og arbejder med en lang-
sigtet onlineløsning, at man gør Hovedbiblioteket i Krystalgade til 
læsningens højborg og samtidig omdanner de lokale biblioteker til 
aktivitetshuse, som drives sammen med kulturhusene. 
   Kulturborgmester i København Nico Grünfeld kommenterer på 
scenarierapporten i Politiken. Han mener, at alle biblioteker bør 
have litteratur og læsning som udgangspunkt, når de laver ar-
rangementer. »De skal stimulere læselysten. Skal der være musik, 
skal det også handle om teksterne, handler det udelukkende om 
musik, så må man gå på Vega«, siger han. 
   Et rent online-bibliotek tror Niko Grünfeld ikke på. »Vi har brug 
for steder, hvor vi kan mødes og diskutere og kigge hinanden i øj-
nene. Men bibliotekerne skal samtidig satse hårdt på det digitale. 
Det er et både og«, siger kulturborgmesteren.



Efter Muhammed-krisen i 2005 blev bøgerne i 
det lille bibliotek i den grønlandske by Narsaq 
Ahmed Akkaris indgang til et nyt syn på livet
– på mennesker, værdier og tro.
En dannelsesrejse fra fundamentalistisk
islamist til søgende humanist, som han
selv udtrykker det. 
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portshallen ligger ved 
siden skolen, vinduerne 
sidder højt oppe under 
loftet, og i et hjørne står 
en række reoler og kasser 
med bøger. Det ser ikke 
ud af meget, Narsaqs 
bibliotek. Men bøgerne 
blev Ahmed Akkaris sam-
talepartnere i årene efter 
Muhammedkrisen, hvor 

han desillusioneret tog til Grønland til et job 
som folkeskolelærer. Han havde mistet tilliden 
til sine trosfæller, troen på det gode i religion 
og på, hvem han selv var. »Det krævede et 
nulpunkt. Og det krævede bøger. Læsning. 
Nye input«, som han skriver i bogen Mod til at 
tvivle med undertitlen En fortælling om eksil, 
humanisme og hvilken forskel et bibliotek kan 
gøre. 
   - Når først tvivlen rammer, og du skal have 
løst konflikten i dig selv, er du nødt til at 
have input. Du skal have viden for at kunne 
reflektere, siger Ahmed Akkari, da vi mødes 
i gårdhaven hos Gyldendals forlag, hvor der 
fire timer senere skal være bogreception og 
debat i anledning af bogudgivelsen. Ahmed 
Akkari skal for første gang siden tegningerne i 
2005 møde Jyllandspostens tidligere redaktør 
Flemming Rose. Derfor betjentene i skud-
sikre veste, der skiller sig ud imellem de hvide 
havemøbler, toppede brosten og store krukker 
med små træer. 

BOGEN ER DIN MEDSPILLER  

Før tvivlen var troen hos Akkari. Den religiøse 
indsigt, der står langt over videnskabelig 
og teknisk viden, fordi den er inspireret af 
Koranen. Her er tvivl ikke tilladt. Da Ak-
kari i teenageårene søgende begyndte at 
komme i moskeen, stoppede han med at læse 

S
tegneserier og skønlitteratur, høre musik og se film. Det var for 
useriøst og for pjattet. Desuden tilbød Islam masser af gode 
heltehistorier. 
   Men nu i Grønland (som han i første omgang beskriver som et 
tilflugtssted) var troen sprækket. Og i den halvmørke sportshal 
åbnede litteraturen sig for ham igen. 
    Bøger, han ikke før ville læse eller betragtede som fejlbe-
hæftede, fordi de var skrevet af vantro. Bøger, der var haram 
(forbudte) såsom De Sataniske Vers af Salman Rushdie. Og 
alle de bøger, der hørte barndommen til, blev læst. Her mødte 
han igen Tintin, Asterix, Lucky Luke og alle de andre. Og en 
bog førte en anden med sig, som på barndommens biblioteker 
i Thy og i Aalborg. Sherlock Holmes, Jules Verne, Shakespeare 
og Holberg over de græske filosoffer som Sokrates og Platon 
og franske eksistentialister som Camus og videre til sociologer 
som Durkheim og Popper. 
   - Jeg skiftede mellem romaner og fagbøger. Jeg vidste, jeg 
skulle have nye perspektiver, fordi jeg ikke kunne komme 
videre med det perspektiv, jeg havde. Og bøgerne blev mine 
samtalepartnere i dialogen med mig selv, siger Akkari, der 
sammenligner det at læse med at spille squash alene. 
   - Bogen er din medspiller, og du bestemmer selv, hvor hårdt 
du slår tilbage alt efter dit niveau. Hver bog har sin egen 
verden, der åbner sig for dig. Den formidler ideer uden at være 
påduttende. Du kan mærke en bogs temperament, men det er 
dig, der har magten, du kan lukke den, notere i den eller læse 
den igen, siger han. Det er derfor, autoritære styrer går efter 
bøger, der truer deres magt. Brænder dem, bandlyser dem eller 
afviser deres eksistens. Det viser betydningen af bøger, og hvor 
meget det betyder, at vi har adgang til dem, siger Akkari.

DANNELSESVEJLEDERE 

Og i Danmark giver biblioteket adgang. 
- Jeg kan huske, hvor vildt jeg synes, det var, da jeg kom til 
Danmark fra Libanon som dreng, at jeg gratis kunne tage den 
ene bog efter den anden med mig hjem. Det findes ikke i den 
arabiske verden, at du kan låne bøgerne.
    - Biblioteket er et sted, hvor du kan gå til viden uden på-
virkning fra andre, og det er ufatteligt bredt. Mange tager 
jo ikke på biblioteket for at læse filosofi, men for at finde en 
kogebog, en krimi, noget om mode, en historisk hændelse eller 
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FOTO: SOFIA BUSK/RITZAU SCANPIX  

I Grønland oplevede 
Akkari at kunne 
starte forfra og blive 
mødt som Ahmed 
og ikke imamen fra 
Muhammedkrisen.  
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en kærlighedstekst. Det kræver bare, at du 
er motiveret og nysgerrig, så finder du straks 
noget, siger Akkari. 
   - Jeg underviste på et tidspunkt en somalisk 
pige i 8. klasse, der ikke var dygtigere end de 
andre fagligt, men langt mere reflekterende 
og dannet i sine tanker. Jeg opdagede, at hun 
læste virkelig mange skønlitterære bøger, der 
gav hende perspektiver på verden.  
   Selvom bøger har været Akkaris samtale-
partnere i Grønland, så kræver al forandring 
menneskelige relationer, hvor man kan vende 
og lande sine refleksioner, for man kan også 
misforstå bøger, siger Akkari, der foreslår, at 
bibliotekarer mere aktivt agerer samtalepart-
nere om bøger og viden, end de gør i dag.
   - Jeg kan ikke huske, at jeg har vendt en idé 
eller tanke i dybden med en bibliotekar, for det 
er ikke deres rolle i dag. Men hvad nu hvis det 
var? At de var dannelsesvejledere, og jeg vid-
ste, at den bibliotekar har også læst filosofi, 
historie eller er god til at sy eller lave mad. Kun 
20-30 procent af os er i kontakt med universi-
tetet, men mange vil gerne lære meget mere. 
De ved bare ikke, hvor de skal starte.
   Akkari understreger, at biblioteker er et 
frirum for mange nydanskere, fordi det er 
et sted, de gerne må komme. Her kan de få 
svar på ting, de ellers ikke tør spørge om. 
Han mener derfor, det er et problem, at man 
mange steder har lagt bibliotek og borgerser-
vice sammen. Særligt i områder med mange 
nydanskere, hvor de unges familier ofte har 
kontakt med kommunen. 
   - Jeg ser steder, hvor de ansatte i borgerser-
vice har samme baggrund og værdisæt som de 
unges forældre, så man risikerer at kvæle et 
frirum for sund udvikling og skubbe de unge 
mod deres andre få »frirum«, som kan være 
at hænge ud bag en container eller foran Mc 
Donalds, siger Akkari.
  
SKJULT MONOPOL

Men hvad gør det ved mennesker ikke at 
måtte tvivle og stille spørgsmål? 
   - På en side er det dejlig befriende, men det 
deaktiverer stille og roligt din kritiske sans og 
gør dig let til en ideologisoldat. Der er et tyndt 
skel mellem ikke at tvivle på Gud til ikke at 
måtte tvivle på autoriteter, der taler Guds ord. 
Næste farlige skridt er, at du ikke må tvivle på 

”Spørgsmålet 
er: Hvem vogter 
vogterne? For 
der er en tynd 
tråd mellem at 
ville beskytte 
verden og ville 
kontrollere den”

lederen, der jo er godkendt af autoriteten, der taler Guds ord, 
forklarer Ahmed Akkari, der selv uddannede sig inden for Islam 
til iman – en autoritet.
   - Så har du magt og kontrol. Der opstår et skjult monopol på 
tænkning og tolkning hos autoriteten, for andre må ikke for al-
vor stille spørgsmålstegn ved det, du siger. Det sunde samfund 
tillader jo tvivl og kritisk tænkning. I et demokrati kan vi sige; 
»det her fungerer ikke«. Det kan du ikke i et diktatur, siger Ak-
kari, der er blevet klar over, hvor meget danske værdier er en del 
af ham, selvom han kæmpede imod i sine mest religiøse år. 
   Vi sidder under en af gårdhavens store hvide parasoller. 
Akkari har beholdt sin læderjakke på trods af solen, men jeg 
bemærker hans t-shirt indenunder. Sort med små aftegninger 
af gule Batmansymboler – flagermus. Det er ikke tilfældigt.   
Faktisk har han syv t-shirts med Batman i en eller anden 
afskygning, siger han, og også en med i posen med skiftetøj til 
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Biblioteket 
skal give
en følelse
af velbehag 
– Biblioteket skal tale til vores ånd, 
tanker og følelser. Det skal få os til 
at føle os godt tilpas. Biblioteket 
skal arbejde med de følelser, det
giver os. På nogle biblioteker kom-
mer du ind og skuldrene falder ned. 
De skaber inspiration og giver ro.
Andre steder er kedelige og lige-
frem irriterende rum, hvor man ger-
ne vil hurtigt ud igen. Biblioteket 
er en mulighed for fordybelse og 
for at lære andre verdener at kende 
end den lille, man selv kommer fra, 
siger Akkari.  

- Det kan skabe splid i 
én at være mellem to 
religioner og kulturer, 
som jeg der er libanesisk 
født og vokset op i Thy. 
Jeg håber, at min historie, 
med de kanter den nu 
har, kan inspirere andre 
til at vide, at der er en 
vej ud af splittelsen, 
siger Ahmed Akkari, der 
håber på mulighed for at 
holde foredrag og arbejde 
med integration, når 
han vender tilbage fra 
Grønland i efteråret 2018.
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debatten senere. For de karikerede budskaber i heltehistorierne 
er relevante, mener han. 
   - I serien Justice League lyder spørgsmålet: Hvem vogter vog-
terne? For der er en tynd tråd mellem at ville beskytte verden 
og ville kontrollere den, siger Akkari. En indsigt, som han fik 
bekræftet under og efter Muhammedkrisen. Det, han troede 
var kampen for det gode, viste sig at være drevet af lysten til 
magt og kontrol.  
   Han har før undskyldt for sin rolle under krisen, og beklager 
også i bogen at have været med til at gøre tegneren Kurt We-
stergaard til et mål for jihadister. Som han skriver; »efterhån-
den dæmrede det for mig, at hans hensigt ikke havde været at 
udskamme muslimer, men at sige noget om blind autoritetstro.   
Den pointe var jeg efterhånden enig med ham i.« Han glæder 
sig også til at møde Flemming Rose senere, der dog ender med 
at melde afbud til arrangementet et par timer inden start på 
grund af sygdom.

BROEN STÅR DER  

Ahmed Akkari bor og arbejder stadig i Grønland – pt på et pro-
jekt om iPads til skolerne. Men han gør sig tanker om at vende 
tilbage til Danmark. 
   - Jeg vil gerne bruge mine evner til noget, der kan gavne Dan-
mark. Til brobygning, siger han og nævner sine tanker om en 
tænketank for bedre integration og mindre islamisme, så han er 
glad og stolt af tidligere udenrigsminister Per Stig Møllers ord i 
sin anmeldelse af bogen: 
   »Ahmad Akkari har udpeget broen, og er selv gået over den. 
Nu står den der for alle andre«.
   Men turen over broen har kostet ham dyrt. Som den iranske 
professor Mehdi Mozaffari, der selv flygtede fra det religiøse 
styre i Iran i 1978, udtrykker det:   
   - Rejsen fra tro til tvivl er smertefuld. Troen giver dig klarsyn, 
mens tvivlen efterlader dig med en masse spørgsmål. Og det 
er ikke nemt at være dissident. Ven bliver til fjende, og selv din 
familie betragter dig som kriminel.  
   Akkari sidder for eksempel under interviewet og senere på 
scenen under bogreceptionens debat med en lille, brun hæklet 
bamse med skinnende blå perleøjne og et turkis halstørklæde, 
som hans 13-årige datter har lavet til ham. 
   - Nu har jeg den med alle steder. Min mellemste søn gav mig 
en Batmanfigur og min yngste søn gav mig en master Yoda-bil, 
siger Akkari, der lige er kommet tilbage fra en måned i Libanon, 
hvor han har besøgt sine tre børn. Den historie er også i bogen. 
Hans følelser og dilemmaer med en religiøs kone og tre børn i 
Libanon, som han i dag har opgivet at få til at fungere som en 
samlet familie. I gårdhaven med den hæklede bamse i hånden 
kan man mærke, at det er et stort tab. Endnu en pris for at gå 
over broen. 

Bøger i 
Mellem-
østen
Der er mange bøger i den muslimske 
verden. I 12-1400-tallet, da korsto-
gene stod på, havde man i de bed-
ste klostre i Europa måske 2-3000 
bøger i lænker, så de ikke blev 
stjålet, mens man i Mellemøsten i 
byer som Bagdad kunne finde op til 
300.000 værker. 

I dag er der to retninger med hensyn 
til bøger i den muslimske verden. 
Der er de sekulariserede muslimske 
lande, hvor der er noget åbenhed og 
forholdsvis meget litteratur som i 
Tunesien, Tyrkiet, Libanon og del-
vist Kuwait, mens de fleste andre 
lande er præget af censur og kon-
trol. Her slipper kun bestemte typer 
bøger ud. Det er en vild kontrast 
til Vesten, hvor der er så ufatteligt 
meget. 

Beirut har for eksempel en kæmpe 
bogmesse, som Dubai forsøger at 
efterligne, hvor du godt kan finde 
Sartre og Camus, men jeg tror ikke, 
at meget af det reelt får lov til at 
stå ude i boghandlerne, fordi beskri-
velser, der går over de dogmatiske 
grænser, bliver fjernet. De anses 
som skadelige for samfundet. 

Akkaris kommentar på litteraturens 
vilkår i Mellemøsten.
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   Efter en times interview, en bogreception og en debat har jeg fået 
en forståelse af, hvorfor Ahmed Akkari blev skubbet foran i Muham-
medkrisen og fik rollen som talsmand for det muslimske samfund i 
Danmark. Han kan formulere sig og optræder med en vis ydmyghed. 
Han har overblik og trækker sin viden ind i nye sammenhænge. Nu 
ikke længere udelukkende fra Koranen og islamiske lærde tekster, 
men fra skønlitteraturen, sociologien og filosofien. Han bruger litte-
raturen til kort at sige meget. Og åbner da også sit oplæg til debatten 
med et citat fra Shakespeare: 
   »Det er et usselt spil, der har fået os hertil, men hvilken lykke at vi 
er her nu. Mit hjerte bløder for det, jeg har gjort.« 
   - Et eksempel på et stykke litteratur, der sætter en masse tanker i 
gang i hvert fald hos mig, siger Akkari om de tre linjer, der indfanger 
hans historie. 
   Og slutter med et citat af Holberg, der er tiltænkt Flemming Rose. 
   -Jeg håber stadig at kunne sige det personligt til ham en dag, siger 
Akkari:
   »Satiren går måske nok til grænsen, men har aldrig til hensigt at 
skade enkeltindivider. Det er pennen slet ikke i stand til«. 

NB; De litterære citater er gengivet frit efter hukommelsen.    

Ahmed Akkari 
havde en 
ledende rolle 
som imam under 
Muhammedkrisen 
i 2005, en rolle 
han senere har 
fortrudt. Han brød 
efterfølgende 
med den islamiske 
bevægelse 
bekrevet i bogen 
Min afsked med 
islamismen fra 
2014. Han er 
desuden uddannet 
folkeskolelærer og 
cand.pæd.soc.

”Jeg kan ikke 
huske, at jeg har 
vendt en idé
eller tanke i dybden 
med en bibliotekar, 
for det er ikke 
deres rolle i dag. 
Men hvad nu,
hvis det var?”

FOTO: THOMAS VILMANN/RITZAU SCANPIX
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Ifølge professor på University of Pennsylvania
Jonah Berger, en af USA’s førende eksperter i sociale 
medier, er der seks afgørende trin til at lykkes på de 
sociale medier – at gøre sit budskab, idé eller produkt 
»smitsomt«, så at sige.

Gør dit budskab 
smitsomt 
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onah Berger har forsket i, hvad 
der virker på de sociale medier, 
og hvorfor det virker. Han skrev 
bogen Contagious – how to 
build word of mouth in the 
digital age i 2013 med bud på, 
hvordan man skaber indhold, 
der skaber samtaler, som andre 
gider kommentere og dele. Og 
hans råd er stadig brugbare.

   For hvorfor er det, at nogle produkter eller idéer 
fanger an, går viralt og spreder sig ganske af sig 
selv, mens andre budskaber og produkter lever et 
usynligt digitalt liv? Der er selvfølgelig gode for-
klaringer, såsom at nogle produkter bare er bedre 
eller billigere, eller at nogle ideer er så fantastiske, 
at annoncering ikke spiller en rolle. Men lige meget 
hvad, er det nødvendigt, at nogle opdager ens 
produkt og idé, så det er langt fra hele forklarin-
gen på succes, at indholdet i sig selv er godt – det 
er sådan set bare begyndelsen, mener Berger. 
   
VI ELSKER AT DELE INFORMATION

Grundlæggende elsker folk at dele historier, nyhe-
der og informationer med andre. Tænk bare, hvor 
meget vi gør det i den fysiske verden. Hvornår har 
du sidst anbefalet noget til nogen? Eller selv fået 

J
en anbefaling eller et godt råd om dette eller hint? Og det er 
uden tvivl, at venner og familie har stor indflydelse på vores 
holdninger og på, hvad vi læser og køber. Ifølge Berger er det 
den primære faktor bag 20-50 procent af alle vores indkøb. 
   Derfor kunne man også tro, at de sociale medier ville få 
vores anbefalinger, gode råd og kommentarer til vores om-
gangskreds til at eksplodere, men det har de, ifølge Berger, 
ikke gjort. Kun syv procent af vores »word of mouth« sker 
online. Så vi skal huske vigtigheden af offline »word of 
mouth« ved siden af arbejdet med sociale medier, skriver 
Berger. 
   En vigtig pointe for professoren er, at sociale medier som 
Facebook og Twitter ikke er strategier – det er teknologier. 
Det betyder, at det ikke er en social medie strategi blot at 
være der. Der skal langt mere til for at lykkes med vores 
budskaber på de sociale medier, hvor delinger, kommentarer 
og likes langt fra sker af sig selv. »Vi skal grundlæggende 
forstå, hvorfor folk taler sammen, og hvorfor nogle ting 
bliver talt om og delt«, skriver han. 
   Næste gang du mødes med dine venner, spiser frokost 
med kollegerne eller er til en fest, så prøv at forestille dig, 
at du er fluen på væggen og lyt. Der bliver måske talt om en 
film, en ny kjole, en bestemt bog, en ny vaccine eller en poli-
tisk skandale. Overvej, hvorfor det lige er det emne? I kan jo 
tale om en masse andre ting. Hvad er det ved nogle emner, 
produkter, idéer, adfærdsformer, holdninger, der gør, at det 
får os til at tale om det, dele det eller kommentere det? 
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De seks trin mod
smitsomme budskaber
Berger har gennem sit arbejde med virksomheder og sin forskning fundet frem til seks trin, han 
mener får os til at sprede budskaber, ideer eller produkter. Han argumenterer ikke for, at alle seks trin 
skal være opfyldt hver gang, men jo flere af dem, der er opfyldt, jo mere »smitsomt« er dit budskab. 
De seks trin er: 

Social kapital
Det handler om at opnå social kapital gennem det, vi deler. Folk kan lide at fremstå vidende,
vittige og være de første, der ved noget.
 

Triggers
Samtaleudløsere. Det kan være emner, der dominerer dagsordenen, eller om fælles vilkår, der bliver 
talt om lige nu. Du kan udnytte det, der er »top of mind« på et givent tidspunkt og hæfte dit indhold 
på noget aktuelt.  

Følelser 
Vi deler gerne det, vi føler noget for. Det er følelser som spænding, begejstring, inspiration, grin, 
glæde, vrede og indignation, der styrker delelysten. Mens følelser som tristhed, stress og udmattet-
hed dæmper delelysten.   

Synlighed 
Vi er flokdyr og gør gerne det, alle andre gør.
Synliggør populær adfærd – så vil flere følge efter. 

Nytteværdi
»News you can use« er populært at dele. Vi kan lide at hjælpe hinanden og at sende gode råd og 
vejledninger.

Fortælling 
Vi deler hellere mindeværdige fortællinger end nok så væsentlige informationer, så bring gerne
dit budskab ind i fortællinger.  

 
Læs mere i bogen: Contagious - how to build word of mouth in the digital age af Jonah Berger, 2013
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I denne kronik
argumenterer
Claus Hagstrøm, 
cand.scient.bibl. på 
Horsens Bibliotek 
team Fag, for vig-
tigheden af det, 
han kalder almen 
digital dannelse, 
der indebærer langt 
mere end digitale 
færdigheder.

- et opgør
med den
eksisterende
digitale
dannelsesdiskurs

Digital almendannelse 
er meget mere end 
færdigheder og
kompetencer

22
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Medierne og den offentlige debat svømmer over 
med historier om det postfaktuelle samfund, 
fake news, unge, der køber sig til opgaver på 
internettet og organiseret deling af børnepor-
nografi i ungdomskulturen på de sociale medier. 
Der kan derfor ikke herske tvivl om, at digital 
dannelse er vigtig, fordi teknologien ikke blot 
udvikles til mennesket og dets naturlige behov. 
Nej, teknologien og det digitale præger både nu 
og i fremtiden den måde, vi forstår, hvad det 
overhovedet vil sige at være menneske. 

Men den digitale dannelse er i virkeligheden et 
paraply-koncept uden en egentlig klarlagt be-
grebsdefinition. Den digitale dannelse knytter 
blandt andet an til både digital literacy, infor-
mation literacy og media literacy, men det in-
teressante i den henseende er, at ordet literacy 
ikke uden besvær lader sig oversætte til dansk, 
ligesom ordet dannelse ikke eksisterer i den 
angloamerikanske ordbog. Den fremherskende 
diskurs i relation til den digitale dannelse er dog 
den, der orienterer sig mod et kompetence- og 
systemorienteret dannelsesideal. Et ideal, der 
fremmer anvendelsen af digital soft- og hard-
ware samt den kritiske informationssøgning, 
fremfor at fremme evnen til at kunne begå sig 
socialt, etisk og kritisk på internettet og reflek-
tere over de digitale muligheder og udfordringer, 
der findes på web 2.0.

Det er således primært de digitale kompeten-
cer, som beslutningstagere og den offentlige 
debat hentyder til, når den annekterer det 
digitale dannelsesbegreb. Man godtager – både 
i debatten og uddannelsessystemets lovgivning 
– næsten ukritisk ideen om de såkaldte digitale 
indfødte versus de digitale immigranter. Men 
der eksisterer ingen valid forskning, der kan 
gøre rede for, at net-generationen er født med 
særlige digitale evner, eller at de ligefrem skulle 
være udstyret med en anden type hjerne end 
deres påståede modstykke, de digitale immi-
granter, som opfinderen af ideen om de digitale 
indfødte, Mark Prensky, plæderer for. Alene 
af den grund er digital dannelse – med tryk på 
dannelsesdelen – vigtigere end nogensinde før. 
For hvis tidens unge har kompetencer til både at 
snyde til eksamen og dele ulovligt børneporno-
grafisk materiale med hinanden online, så burde 
fokus i debatten om den digitale dannelse må-
ske ikke være på kompetencerne, men i stedet 
på dannelsen?

Hvis de unges digitale dannelse savner netop 
dannelsen, så burde vi som samfund orientere 

os mod den klassiske almene dannelse. Det er gennem denne dannelse, at vi, som 
Rousseau udtrykte det, bliver mennesker. Den klassiske almene dannelse er fun-
deret ikke blot på Grundtvigs ideer om en folkelig dannelse, men også på tænkere 
som Herder, Hegel, Kant og von Humboldt. De var alle foregangsmænd for en 
dannelse, der frigør sig fra det spirituelle dannelsesideal, der lå forud for deres tid 
i et forsøg på en højnelse til humanitet. 

Dannelse hænger uvægerligt sammen med begrebet kultur, og den betegner 
den facon, hvorpå mennesket udvikler sine naturlige evner på. Dannelse er den 
følelse, der opstår, når man erkender og fornemmer åndelig og moralsk stræben. 
Dannelse vokser ud af en indre formningsproces, og dannelse er noget vedvaren-
de, der sker hele livet. Den tyske filosof Hegel plæderer ligefrem for, at dannelse 
er »at hæve sig op til det almene«. 

Den klassiske almene dannelsestænkning har fornyet sig selv mange gange, siden 
tanken om dannelse eller Bildung, som det hedder på tysk, for første gang opstod 
i 1700-tallets Tyskland. Den er blevet tilført nye indgangsvinkler fra hermeneutik-
kens fader, Hans Georg Gadamer og Wolfgang Klafki, der er ophavsmænd til en 
stor del af den moderne pædagogiske tænkning, hvor den kategoriale dannelse 
er i højsædet. Almendannelsen optræder desuden konstant i nye sammenhænge, 
som for eksempel når den går i clinch med det digitale, og derfor ændrer almen-
dannelsen til stadighed sit indhold og dermed også sin berettigelse. 

Almendannelsen bevarer derfor sin fulde funktionsdygtighed, da begrebet, ud-
over sin faste kobling til en lang række teoretiske og faglige elementer, også er i 
stand til at åbne sig for nye krav fra omverdenen. Almendannelsen har altså som 
begreb den fordel, at den har kunnet anvendes i både det moderne samfund og 
nu også i den digitale tidsalder. 

Når vi parrer den digitale dannelse med det klassiske dannelsesbegreb, så opstår 
der en helt ny diskurs for den digitale dannelse. En diskurs, denne kronikør har 
valgt at kalde for »den digitale almendannelse«. Det er en diskurs, der favner ikke 
blot de digitale kompetencer, men også værdier som refleksivitet, solidaritet, 
indsigt og ansvar. Den digitale almendannelse knytter an til fire ydre dimensioner. 
Den er påvirket ikke kun af det hyperkomplekse og postfaktuelle samfund, men 
også af den systemorienterede dannelse, den klassiske dannelse og individet 
selv.

Digital almendannelse sker altså i samspil med de primært kommercielle web 
2.0-teknologier i et stærkt medialiseret samfund, hvor et systemorienteret dan-
nelsesideal anført af nytte- og kompetencetænkningen selvfølgelig er essentielt 
for at kunne begå sig og betjene hard- og software på web 2.0. Men uden den re-
fleksive, indsigts- og ansvarsfulde, klassiske dannelse, som en integreret faktor i 
den digitale dannelse i et postfaktuelt og hyperkomplekst samfund, fungerer den 
digitale dannelse ikke, når udfordringer som fake news, ulovlig deling af børne-
pornografi og snyd med eksaminer kun er et klik væk.

Den digitale almendannelse er altså ikke blot en kim til digital trivsel, den er også 
en del af en primær dannelseshorisont. En horisont, der – implementeret korrekt 
i uddannelsessystemet – kan lære de unge at blive selvstændige, tænkende, 
refleksive individer i en social og solidarisk kontekst. Det er en implementering, 
der ikke udelukkende bør forestås af de politiske beslutningstagere. Den digitale 
almendannelse bør bringes i spil af bibliotekarer og uddannelsesbibliotekarer, der 
i kraft af deres særlige fusion af en kulturformidlende og informationsvidenska-
belig baggrund ofte er eksperter i ikke blot de digitale færdigheder men også i 
dannelsesaspektet af den digitale almendannelse. 
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Vi skal være 
klare på, hvor 
vi skiller os ud
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»Vil du leve det gode liv?« stod der i stillingsopslaget til bib-
liotekschefstillingen i Svendborg. Det gjorde mig nysgerrig. 
Svendborg Bibliotekerne er det andet største bibliotek på Fyn, 
alligevel er det mest Odense Bibliotekerne, man hører om, så 
der kunne godt gemme sig nogle udviklingspotentialer, tænkte 
jeg.  

Jeg har en sult efter at skabe det bedste biblioteksvæsen, 
så jeg følte, at bibliotekschef var næste skridt for mig. Jeg har 
været i biblioteksverdenen i mange år og er gået den traditio-
nelle vej – bibliotekar, projektleder og formidlingschef i Greve 
og senest souschef i Slagelse.   

Det er en stor fordel at starte et sted, man ikke kender i 
forvejen. Biblioteket er en politisk organisation, og jeg er et 
ubeskrevet blad og ser tingene udefra og mere objektivt. Jeg 
tror, det gør én mere modig, fordi man ikke er påvirket af histo-
rien hverken personalemæssigt eller politisk. En af mine første 
opgaver er for eksempel at lave et reduktionskatalog, og det 
udgangspunkt gør det lettere for mig at se, hvor effektiviserin-
ger giver bedst mening.     

Det er vigtigt, at vi sammen bruger tid på at skabe en fælles 
identitet og vision,  så vi trækker i samme retning. Jeg star-
tede i december 2017, og vi arbejder på en strategi og handle-
plan, hvor vi blandt andet i højere grad vil dokumentere det, 
som vi gør, for at synliggøre hvorfor bibliotekerne er vigtige i 
Svendborg. 

Vi skal som bibliotek være klare omkring, hvor vi skiller os 
ud, så vi ikke laver mere af det samme. Der er mange ildsjæle 
og der sker allerede meget i Svendborg. Vores mål er at berige 
borgerne. Vi leverer ikke kun en oplevelse eller underholdning. 
Hvis vi indgår i et samarbejde, skal vi kunne hægte mere på. Vi 
har materialerne, tilgang til databaser og kan inspirere til videre 
læring.
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Berit Sandholdt Jacobsen har været i mange hjørner af
biblioteksvæsenet fra integrationskonsulent og formidlings-
chef til hovedbestyrelsesmedlem og tillidsrepræsentant i 
BF og i 2017 fik hun Klods Hans prisen for sin indsats for 
udsatte familier. Nu er hun biblioteksleder i Svendborg.

Vi skal tænke i mer-værdi før, under og efter et arrange-
ment eller en aktivitet. Svendborg Graphic – vores festival 
for tegneserier, spil og animation – er for eksempel en 
aktivitet, hvor vi satser på at vise os som en vigtig kulturel 
medspiller. Den varer en uge, men hele foråret 2019 vil vi 
sætte fokus på visuelle fortællinger som tema i bibliote-
ket med talentudvikling, skoleprojekter og aktiviteter for 
familier. For at tilføje en yderligere dimension har vi valgt 
temaet bæredygtighed, så det bliver omdrejningspunktet, 
for eksempel når der skal tegnes.  

Det er vigtigt hele tiden at tale om, hvad vi vil, og hvorfor 
vi gør det, vi gør. På den måde bliver vi klar over, hvad vi 
skal holde fast i, og hvad vi skal af nyt. Min opgave er at 
skabe den bedst mulige service for borgerne ud fra de res-
sourcer, der er.  

Bibliotekets største udfordring i dag er at synliggøre dets 
værd. Vi skal skabe en nødvendighed for biblioteket, så vi 
bliver brugt mere.

Jeg kan godt lide, at man er risikovillig, og jeg bakker mine 
medarbejdere op i selv at tage beslutninger. Vi skal turde 
tænke stort og langsigtet. For eksempel med Svendborg 
Graphic-festivalen, der kræver medarbejdere, som er villige 
til at arbejde hårdt. Jeg skal så som leder afsætte midlerne 
og sikre, at alle er med. 

Min vigtigste opgave som leder er at sætte retning i en ret 
kompleks virkelighed og forklare og synliggøre de politiske 
beslutninger, så de giver mening for medarbejderne. Jeg 
skal ikke være en elefant i en glasbutik, men jeg skal heller 
ikke have berøringsangst. Som leder skal du kunne træffe 
beslutninger og valg, hvilket også betyder fravalg, så vi ikke 
stikker i for mange retninger. 
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Er der brug
for en ny

bibliotekslov?

§
Den nuværende lov forhindrer ikke bibliotekerne i 

noget. Så er det risikoen værd at få en ny lov?
Ja, mener to forskere, mens

kommunalpolitikeren og bibliotekskonsulenten
er mere skeptiske.
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Er der brug for en ny bibliotekslov?

Elsebeth Tank, bibliotekskonsulent i etank.nu: - I den bedste af alle verde-
ner ville det være oplagt at opdatere loven; men den faglige og professionelle 
styrke, som biblioteksfeltet er i stand til at spille ind med i et lovrevisionsforløb, 
er væsensforskellig fra tidligere. I dag er der meget få personer, der beskæfti-
ger sig professionelt med biblioteksstrategier og udvikling på nationalt plan. 
Samtidig er hele biblioteksideen udsat for grov mistænkeliggørelse fra blandt 
andet tænketanken CEPOS. Spørgsmålet er, hvorvidt den eksisterende lov er så 
stor en hindring for bibliotekernes udviklingsarbejde, at det er værd at løbe den 
risiko, der altid er forbundet med at åbne en lov til forhandling.

Jane Jegind, rådmand i Odense: - Det kommer an på, hvad vi får ud af det. 
Jeg kan se fordele i, at en ny lov vil blive tidssvarende og forholde sig til udfor-
dringerne omkring data, it og adgang til information på en etisk forsvarlig og 
anonym måde. På den anden siden giver den nuværende lov kommunerne en høj 
grad af frihed til at tilpasse bibliotekerne til lokale behov og ønsker. Vi skal være 
sikre på, hvad vi ønsker os, før andre definerer indholdet – og helt afgørende er 
det at holde fast i, at det stadig skal være en åben og fleksibel lov. Jeg ønsker 
at holde fast i det grundlæggende formål: »at fremme oplysning, dannelse og 
kulturel aktivitet«.

Henrik Jochumsen, lektor på INF: - Den nuværende lov og formålsparagraf er 
udmærket, fordi den er bred og giver mange muligheder. Men der er alligevel 
brug for en ny lov, der ikke binder bibliotekerne op på konkrete materialer. Det 
er vigtigt, at bibliotekernes betydning og værdi ikke måles på udlånet. Loven 
skal fortsat være en rammelov, men den skal fokusere bibliotekerne ved at 
beskrive de kernepunkter, bibliotekerne skal være centrerede om, for eksempel 
litteraturformidling, digital dannelse og den demokratiske mødeplads. Og så 
skal en ny lov markere biblioteket i forhold til den rolle, som biblioteket spiller 
i et globaliseret videnssamfund i forhold til demokrati, sammenhængskraft, 
kulturformidling og læring. Det vil give bibliotekerne en stærk identitet og sam-
fundsmæssig legitimitet.

Nanna Kann-Rasmussen, lektor på INF: - Jeg er optaget af, hvordan bibliote-
kerne legitimerer sig i samfundet, og når formål og udlån af materialer er så 
tæt forbundet, som de er i loven i dag, så bliver udlånstal en uomgængelig del 
af, hvordan biblioteket skal vise sit værd. Det vil være godt for bibliotekerne at 
blive fritaget for at udøve deres formål gennem udlån, og at der i en ny lov åb-
nes for, at de også kan udøve deres formål via eksempelvis aktiviteter. For det 
er det, bibliotekerne i praksis gør i dag. Hvis man ser på det litterære kredsløb, 
så skulle forfatterne og bibliotekerne jo være på samme hold, men i dag ser 
man ofte, at forfatterne kritiserer bibliotekerne for at være for poppede og for 
at kassere for mange bøger, mens biblioteket ikke føler sig forstået. Man kunne 
komme forfatterne i møde, hvis man havde en lov, der sagde, at bibliotekerne 
skulle fremme skønlitteratur og læsning gennem forskellige typer aktiviteter.
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Er der noget, bibliotekerne ikke 
kan med den nuværende lov?

Elsebeth Tank: - Jeg kender ikke nogen ek-
sempler, der ikke har kunnet rummes inden for 
lovens rammer. Det siger også noget om, hvor 
bred den aktuelle rammelov egentlig er.

Jane Jegind: - Så vidt jeg ved, er bibliotekerne 
ikke blevet hindret i at udvikle nye services 
eller formidlingsformer. Men den digitale ud-
bygning står ikke eksplicit i loven ud over ordet 
»internetadgang«. Til gengæld er intentionen 
markeret – altså at bibliotekets digitale trans-
formation er en naturlig udvikling for at kunne 
leve op til de beskrevne formål i en ny tid.

Henrik Jochumsen: - Nej, men det er proble-
matisk, at den måler og vejer bibliotekerne på 
udlånet af materialer. 

Nanna Kann-Rasmussen: - Der er intet i 
loven, der forhindrer bibliotekerne i at løse 
deres opgaver på alle mulige måder. Men når 
bibliotekerne udsættes for kritik, for eksempel 
når de kasserer bøger, ville det være godt med 
en anden lov. Jeg tror ikke, det vil betyde så 
meget for befolkningens billede af biblioteker-
ne, men det ville betyde noget i bibliotekernes 
dialog med politikkerne.

Hvad er det bedste eller værste, 
der kan ske, hvis man åbner 
loven?

Elsebeth Tank: - Mit skrækscenarie er en 
Folketingsbeslutning om, at Danmark ikke 
længere har brug for en bibliotekslov. Det er 
heller ikke rart at tænke på, at tidens hårde 
politiske retorik, og de holdninger, som ligger 
bag, kunne sætte spor i en ny lovtekst for 
eksempel som anfægtelse af værdier som »fri 
og lige adgang«, »kvalitet, aktualitet og alsi-
dighed«, »gratisprincippet« eller tilbagevisnin-
gen af kravet om suspendering af »moralske, 
politiske og religiøse hensyn« i materialevalg 
og den øvrige virksomhed.

Jane Jegind: - Der er politiske diskussioner omkring de grund-
læggende værdier, der kunne »risikere« ikke at gå i den rigtige 
retning i forhold til de rettigheder, biblioteksloven giver borger-
ne i dag. Princippet om vederlagsfrihed kan for eksempel blive 
udfordret og forholdet mellem den frie ret til at give borgerne 
de optimale ressourcer, som biblioteket tilbyder, holdt op mod 
markedshensyn og interesser.  Den helt centrale udfordring 
omkring ophavsret og bibliotekets legitime ret til at formidle 
valideret information, kan vi alligevel ikke løse – ja dårligt nok 
regulere inden for en national lovgivning. De skal forhandles og 
afklares på et andet niveau.

Henrik Jochumsen: - Det værste, der kan ske er, at man åbner 
for indførelsen af brugerbetaling. Det vil være i modstrid med 
hele bibliotekstanken og modsat det bibliotek, vi har brug for i 
dag. 

Nanna Kann-Rasmussen: - Biblioteket står på to ben. Det ene 
er opgaven at støtte og fremme litteratur og anden kulturel 
aktivitet, mens det andet ben handler om digitalisering og 
læring. Inden for de seneste år har det sidstnævnte vokset sig 
ret stort. Derfor kunne jeg godt være bekymret for, at en lov-
ændring ville afspejle, at der ikke er ligevægt mellem de to ben 
pt. Håbet kunne så omvendt være, at det at fremme litteratur 
og læsning fik en mere central placering, hvilket eksempelvis er 
sket i Sverige. Og det bedste ville være, hvis man kan slippe for, 
at bibliotekerne skal søge sit formål i materialerne. 

Er der brug for en national strategi på
biblioteksområdet?

Elsebeth Tank: - Tiden er ikke til store forkromede nationale 
strategier, der risikerer at være irrelevante, når det sidste punk-
tum er sat, fordi virkeligheden har udviklet sig anderledes end 
forudsat. Og så er der brug for fælles afklaring på områder som 
identitet, idégrund og visioner for det 21. århundredes nye må-
der at være bibliotek på. Herunder hører også større tydelighed 
om den faglige kvalitet, bibliotekerne kan og vil levere efter at 
centrale opgaver som lånervejledninger og betjente åbningsti-
mer er nedprioriteret. 

Jane Jegind: - En national strategi kan fungere som en slags 
fælles overligger for bibliotekernes udvikling, som alle kan sigte 
efter. Men den skal være så overordnet, at der er plads til, at 
det enkelte bibliotek tilpasser sig lokalsamfundets ønsker og 
behov – at drive bibliotek er ikke en hyldevare, men en refleksiv 
og inddragende opgave, der skal bidrage til udvikling, værdi 
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og dannelse for den enkelte og for 
lokalsamfundet. Min klare holdning er, 
at bibliotekerne skal være funderet i de 
enkelte kommuner med fokus på bor-
gerne i lokalsamfundet. Det forekom-
mer endnu vigtigere end nogensinde, 
hvor bibliotekets rolle som »lokalde-
mokratisk dynamo« og dannelses- og 
mødested står helt centralt. 

Henrik Jochumsen: - En national 
strategi vil give et grundigere udgangs-
punkt for en ny lov og åbne for en 
tiltrængt debat om, hvad bibliotekerne 
kan, og hvad vi vil med dem. Den debat 
har manglet, og man kunne skele til 
Sverige, hvor man netop arbejder på en 
national strategi. Man bør også tænke 
uddannelse ind i en strategi for at have 
kompetente medarbejdere.

Nanna Kann-Rasmussen: - Da man i 
2010 lavede rapporten Folkebiblioteker-
ne i videnssamfundet involverede man 
biblioteker, interessenter og forskere, 
og det var en super god måde at få 
gang i debatten om, hvilken vej bibliote-
kerne skulle og hvilket værdigrundlag, 
bibliotekerne stod på. For mig er det for 
eksempel, at biblioteket er et upartisk 
neutralt frirum præget af retfærdig-
hed og imødekommenhed. Så længe 
man er klar på værdigrundlaget, kan 
bibliotekerne løse alle mulige opgaver, 
dog kan jeg godt være nervøs for, at en 
ny bibliotekslov institutionaliserer for 
eksempel, at borgerservice er knyttet 
til biblioteket. Ægteskabet mellem bor-
gerservice og biblioteket er grundlæg-
gende problematisk, fordi det går imod 
det at være et neutralt frirum. 

Så længe man er klar på 
værdigrundlaget, kan 
bibliotekerne løse alle 
mulige opgaver.
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   Desuden er der fulgt penge med. I 2017 blev der uddelt 18 
millioner norske kroner til 172 projekter, der udviklede bibliote-
kerne som debatsteder og 14 millioner i 2018. Det har betydet, 
at der har været en nærmest eksplosiv vækst i arrangementer 
de seneste år med en bagside for personalet, ifølge norske BF’s 
undersøgelse fra 2017. Mange medlemmer svarede, at de ople-
vede øgede forventninger om flere arrangementer fra ledelse, 
politikere og borgere, at der var sket en voldsom øgning af ar-
rangementer uden ekstra midler, og at de lavede merarbejdede, 
men kun med varierende kompensation. 
   - Så vi skal fortsat have en diskussion af prioriteringer, siger 
Jannicke Røgler, der dog forventer, at antallet af arrangementer 
vil finde et mere stabilt leje og i stigende grad ske i partnerska-
ber med for eksempel lokale foreninger. 
   - Vi skal også fortsat tale om begreberne, så de ikke udvan-
des. Hvad ligger der for eksempel i at være »uafhængigt møde-
sted« eller »arena for offentlig samtale«. Det er jo ikke antallet 
af arrangementer, men indholdet og kvaliteten, der gør det. 
Og når fokus rettes så meget ét sted hen, så kan andre vigtige 
opgaver for biblioteket blive forsømt, siger hun. 

MERE CENTRALISERING 

Revideringen af loven har betydet mere centralisering, da Kul-
turministeriet har givet Nationalbiblioteket et større ansvar for 

Mens der i Danmark bliver diskuteret for og 
imod en ny bibliotekslov, fik Norge og Holland 
nye bibliotekslove i henholdsvis 2014 og 2015. 
Perspektiv samler op på deres erfaringer. 
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olkebibliotekerne skal være et 
uafhængigt mødested og arena for 
offentlig samtale og debat«, står 
der i den norske bibliotekslov. Sæt-
ningen blev skrevet ind i formåls-
paragraffen i 2014 efter stor debat 

om bibliotekernes rolle. 
   - Debat og mødested er jo ikke nye ord for 
bibliotekerne, men det, at sætningen nu står i 
formålsparagraffen og blev debatteret forud 
for lovændringen, har givet bibliotekerne en 
skarpere profil og legitimitet, blandt andet 
i forhold til Norges mange kommercielle lit-
teraturhuse, fortæller Bibliotekarforbundets 
formand i Norge Jannicke Røgler, der mener, at 
formålsparagraffen generelt er blevet styrket 
med den reviderede lov i 2014. Hun ser en 
styrkelse af bibliotekschefernes uafhængig-
hed og bibliotekernes legitimitet og pligt til at 
tage vanskelige emner op. 
   - Vi har tidligere haft en del kontroversielle 
debatter på bibliotekerne, der har skabt røre 
i medierne for eksempel om islamisering og 
rovdyrpolitik, siger Jannicke Røgler. 

F

Ny bibliotekslov i 
Norge og Holland har 
styrket bibliotekerne 

»
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den nationale biblioteksudvikling for eksem-
pel gennem ansvaret for fællestjenester og 
uddeling af projektmidler. 
   Jannicke Røgler glæder sig over, at loven er 
ret detaljeret med hensyn til, hvad bibliote-
kerne skal.
   - Jo mere detaljeret lov, jo mere forpligtet 
er de enkelte kommuner på opgaven, siger 
hun. For eksempel er ordet »aktiv« til føjet til 
»formidling« i formålsparagraffen. 
   - Vi kan se, at formidling, der selvfølge-
lig altid har været kernen i bibliotekerne, 
er blevet prioriteret endnu mere. Vi ser, at 
bibliotekarerne får flere værktøjer gennem 
kurser, og at der eksperimenteres med nye 
former for formidling, siger Jannicke Røgler, 
der også oplever et øget krav fra borgerne 
om en professionalisering af bibliotekets 
tjenester og de ansattes kompetencer. 
   - Derfor arbejdede vi i BF på at få skrevet et 
minimumskrav ind i loven om kvaliteten af 
bibliotekets tjenester og de ansattes faglige 
niveau for at forpligte kommunerne. Det 
lykkedes ikke, men vi agiterer fortsat for en 
femårig strategi for efter- og videreuddan-
nelse af bibliotekarerne.

FAGUDDANNET PERSONALE 

Det står (stadig) i lovens § 4, at alle kom-
muner skal have et folkebibliotek og i § 5, 
at alle kommuner skal have en faguddannet 
bibliotekschef. Det sidste blev dog diskuteret 
under lovarbejdet, og der skete en opblød-
ning, så der lettere kan gives dispensation 
til, at der i kommuner, hvor der er en bred 
biblioteksfaglig kompetence (mindst fem 
årsværk som opfylder kvalifikationskravene) 
kan ansættes en bibliotekschef uden biblio-
teksfaglig uddannelse. Der er pt 323 fagud-
dannede bibliotekschefer i 422 kommuner.
   - Kravet om kvalifikationer og at alle 
kommuner skal have et folkebibliotek, er et 
meget positivt og klart signal, siger Jannicke 
Røgler, der dog er spændt på, hvad der sker 
efter kommunalreformen i 2020, hvor de 422 
norske kommuner bliver til 356. 

En bekymring, da loven trådte i kraft, var, at 
den åbnede for muligheden for et rent digitalt 
medlemskab af biblioteket. I Holland betaler man 
for et medlemskab alt efter, hvor meget man bruger 
biblioteket.
   - Vi frygtede, det ville kannibalisere det fysiske 
medlemskab, men det er ikke sket, for man får 
automatisk et digitalt medlemskab, når man tegner 
et fysisk, så der er næsten ingen, der vælger kun at 
have et digitalt, siger Francien van Bohemen.

31
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NEDGRADERING AF SKOLESAMARBEJDET

Den reviderede lov har til gengæld svækket samarbejdet mel-
lem folke- og skolebiblioteker og nedprioriteret skolebibliote-
kerne generelt, vurderer Jannicke Røgler. 
   I den reviderede lov er § 6 fjernet, der pålagde et formaliseret 
samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker. Argumentet 
er at stille kommunerne friere, og at det er unødvendigt at 
pålægge to enheder under samme organisation at samarbejde 
ved lov. 
   - Men al erfaring viser, at der kan være forvaltningsmæs-
sige skodder mellem institutionerne i kommunerne. I mange 
kommuner findes der kun biblioteksfaglige kompetencer i 
folkebiblioteket, hvilket skolerne hidtil har fået gavn af. Det 
svækkes, når det formelle ansvar bortfalder, mener Jannicke 
Røgler, der også gerne havde set en fælles bibliotekslov for alle 
slags biblioteker, så der var større sammenhæng og samarbej-
de bibliotekerne imellem for eksempel i forhold til lån mellem 
biblioteker, Open Access, digitalisering, elektroniske ressourcer 
og så videre. 

HUSK DIGITAL DANNELSE

En anden klar mangel i den reviderede lov er, at digital dannelse 
ikke er nævnt. Det havde Jannicke Røgler gerne set stod mere 
centralt og konkret i loven og opfordrer de danske politikere til 
at huske det. 
   - Informationskompetencer er et vigtigt område, hvor biblio-
teker og bibliotekarer kan spille en endnu vigtigere rolle, siger 
hun.  
   
BIBLIOTEKET PÅ DAGSORDENEN

Noget af det vigtigste, der er kommet ud af arbejdet med 
en revidering af biblioteksloven i Norge og også i Holland, 
har været de offentlige diskussioner om biblioteket. Det har 
fornyet synet på folkebibliotekernes samfundsopgave og rolle 
i demokratiet, og gjort det tydeligt, at bibliotekerne bliver 
opfattede som vigtige af borgere, politikere og medier, mener 
både Jannicke Røgler og bibliotekskonsulent i den hollandske 
biblioteksforening Francien van Bohemen.
 
FEM KERNEFUNKTIONER I HOLLAND 

I den hollandske lov blev bibliotekets fem kernefunktioner skre-
vet ind: Gør information og viden tilgængelig, faciliter læring, 
frem læselyst, frem kultur og kunst og faciliter debat og mødet 
mellem mennesker. 
   »Det er ikke nyt, at det er det, som folkebiblioteket gør, men 
det er nyt, at det er nedfældet i en lov«, sagde politisk rådgiver 
i det hollandske kulturministerium Marcel Eijffinger til Per-
spektiv, da loven trådte i kraft i 2015 (Perspektiv nr. 3, 2015).  
   I Holland er der dog tale om en rammelov, der anbefaler kom-
munerne, hvordan et bibliotek skal se ud. 
   Men som i Norge har lovarbejdet, der var tre et halvt år 
undervejs med høringer og offentlig debat, sat bibliotekerne 
på den politiske dagsorden, siger Francien van Bohemen. Det er 
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kutyme med høringer på nettet i forbindelse 
med nye lovforslag i Holland, og antallet af 
indlæg, som folk skrev i forbindelse med den 
nye lov, oversteg langt det normale. 

NATIONALT DIGITALT BIBLIOTEK

I Holland fremhæver Francien van Bohemen, 
at den reviderede lov fra 2015 har styrket 
samarbejdet og den digitale infrastruktur, 
fordi den forpligter bibliotekerne til at arbejde 
mere i netværk for eksempel ved, at de lokale 
samlinger bliver en del af et nationalt katalog. 
Bibliotekerne skal desuden levere data, der 
på sigt skal give en national statistik over 
brugere, udlån og så videre. Og det hollandske 
nationalbibliotek har fået ansvar for de digi-
tale tjenester. En klar fordel, mener Francien 
van Bohemen. 
   - De har ekspertisen, og nu samarbejdes der 
for eksempel om digitalisering af ældre hol-
landske forfattere, som alle har en interesse i. 
Hidtil udviklede de digitale tjenester sig i alle 
mulige retninger under forskellige ejerskaber. 
   Målet er at bringe Hollands pt 50 forskellige 
bibliotekssystemer sammen og få en fælles 
database og et fælles system. Der er dog lang 
vej endnu, ifølge Francien van Bohemen. 
   Bagsiden af det styrkede netværk er, ifølge 
Francien van Bohemen, risikoen for, at politi-
kerne spekulerer i at dele biblioteksservices på 
tværs af kommunerne, eller tænker »vi har et 
godt nationalt digitalt bibliotek, vi dropper det 
fysiske lokalbibliotek«. 
   - På tre år har vi set en fordobling af kom-
muner, der har fravalgt et lokalbibliotek. I 2015 
var det 8, i 2018 er det 16, som har fravalgt. 
Det er dog svært at sige, om det er på grund 
af loven eller mangel på ressourcer, siger Fran-
cien van Bohemen.
   Generelt oplever de i Holland nedskæringer 
på bibliotekerne. 
   - De sidste fem år er der blevet 25 procent 
færre stillinger. Konsekvensen er kortere 
åbningstid, dårligere service og flere frivillige. 
Vi arbejder med et program i samarbejde med 
fagforeningerne, der skal sikre, at det bibliote-
kariske arbejdsmarked bliver ved med at være 
interessant, også for unge nyuddannede, siger 
Francien van Bohemen, hvis råd til de danske 
kulturpolitikere er, at loven giver mulighed for, 
at de, der arbejder på bibliotekerne, kan skabe 
det bedste mulige bibliotek lokalt. Derfor må 
loven ikke være for detaljeret, mener hun. 

generalforsamling 2018
Bibliotekarforbundets

10.-11. november 2018, AArhus

kom med til 

lørdag den 10. november 2018:
09.00 indskrivning til generalforsamlingen åbner
09.40 introduktion for førstegangsdeltagere
10.00 generalforsamling 2018 åbnes
14.00 se frem – fremtiden for fag og forbund
17.30 Pause
19.30 middag, prisuddelinger og fest 

søndag den 11. november 2018:
09.00 oplæg ved tor nørretranders
10.30 generalforsamling 2018 genoptages
16.00 forventet afslutning af generalforsamling 2018

Vær med i weekenden den 10.-11. november 2018, hvor Bibliotekarforbundet afholder sin 
generalforsamling på radisson Blu scandinavia Hotel i aarhus
Generalforsamlingen er BF’s øverste myndighed og er derfor stedet, hvor du som medlem kan være 
med til at sætte dit præg på, i hvilken retning forbundet skal udvikle sig. Hvilket BF skal vi skabe? 
Hvilke fremtidige behov bliver vigtige for jer som medlemmer? Hvad er det, som optager dig 
allermest i udviklingen af faget og forbundet?

Generalforsamlingen er åben for alle 
medlemmer af BF. Kontingent for oktober 

kvartal 2018 skal dog være betalt.

Deltagelse med indkvartering på enkeltværelse 
fra lørdag til søndag på konferencehotellet 

eller på nærtliggende hotel i gåafstand samt 
forplejning er gratis (dog ikke drikkevarer 

til festmiddagen lørdag). 

tilmeld dig senest den 1. oktober 2018

Læs mere på bf.dk/gf2018
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BF’S HOVEDBESTYRELSE 2017-2018

Bestyrelsen drøftede budgetterne for de kommende tre år. Budgetterne 
for 2019 og 2020 skal godkendes på generalforsamlingen, og hvis den 
vedtager at indføre treårige generalforsamlinger (som er et af forslagene til 
nye vedtægter) skal budgettet for 2021 også godkendes. Og det bliver tre år 
med underskud (i alt for de tre år knap tre millioner), på trods af at besty-
relsen har besluttet, at kontingentet skal reguleres med to procent pr. år i 
den næste periode efter at have været fastfrosset i adskillige år. Nogle af de 
penge, der kommer på grund af reguleringen af kontingentet, skal bruges til 
at nedsætte kontingentet for dimittender det første halve år efter dimissio-
nen for at styrke rekruttering og fastholdelse.
   Samtidig har bestyrelsen afsat midler til en projektstilling i BF, hvor man i 
efteråret dels skal genbesætte en stilling i kommunikationsafdelingen og nu 
også får ressourcer til ansættelse af en fagpolitisk konsulent. 
   Pengene til at dække underskuddet i de kommende tre år skal tages af 
BF’s egenkapital, der er på 16 millioner.  
   Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte bekymring over at stå foran tre år 
med underskud. 
   Tine Segel forstod godt bekymringerne. 
   - Men vi investerer i fremtiden. Med dette budget opretholder vi vores 
nuværende aktivitetsniveau og har samtidig plads til politiske ambitioner. Vi 
har en stor formue og har lige haft et år med overskud. Derfor er det nu, vi 
har muligheden for at gøre noget aktivt for at styrke BF. 
   Loke Andersen var enig 
   - Det er seriøse udfordringer, vi står over for, og det er derfor, vi har 
igangsat et udviklingsprojekt for BF.  Vi kan godt rette op på budgettet nu 
og skære ting væk for ikke at få underskud. Men jeg vil hellere udvikle BF og 
tiltrække nye medlemmer. 

Bestyrelsen drøftede den politiske strategi, der 
bliver forelagt for generalforsamlingen i novem-
ber 2018. Strategien indeholder blandt andet 
punkter som:

Stærk faglig stemme:
Strategien beskriver under fokusområdet Stærk 
faglig stemme de politiske dagsordener, BF vil ar-
bejde for i de kommende år. Eksempelvis BF’ernes 
rolle i forhold til den digitale udvikling, læselyst 
og uddannelse. Og så skal BF arbejde aktivt for at 
synliggøre og fremme fag- og ansættelsesgrup-
pernes politiske dagsordener. 

Karriere, kompetence og arbejdsliv
Under fokusområdet Karriere, kompetence og 
arbejdsliv vil BF arbejde for at sikre medlemmerne 
de bedst mulige vilkår på arbejdsmarkedet ved at 
inspirere til større jobmobilitet og karriereudvik-
ling. Samtidig skal karrieremulighederne på det 
private arbejdsmarked synliggøres, og lederne 
skal i højere grad understøttes. Også områder 
som arbejdstid og arbejdsmiljø skal have ekstra 
opmærksomhed i den kommende periode.

BF’ere i en ny tid
Under fokusområdet BF’ere i en ny tid vil BF ud-
vikle nye tilbud og være mere opsøgende i forhold 
til nuværende medlemmer og samtidig have et 
særligt fokus på dimittender, privatansatte og de 
nye fagligheder på folkebibliotekerne, som bør se 
BF som et naturligt fagforeningsvalg.

Andreas Damsbo Brix 
Sundby Bibliotek 
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

BF’s budget
Drøftelse af BF’s 
politiske strategi 

BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 20. juni. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk
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Konstruktørerne og scenograferne bliver optaget i Akademikerne pr. 1. 
januar 2019, idet de faglige organisationer Konstruktørforeningen og Danske 
Scenografer har besluttet at skifte hovedorganisation efter fusionen mel-
lem LO og FTF. Akademikerne vokser derfor med 9.000 medlemmer og vil 
fra 2019 repræsentere 378.000 medlemmer. 

Nye medlemmer i Akademikerne



 

Loke Daugbjerg Andersen 
Frederikshavn Bibliotek
Mobil: 27 97 66 06 
Email:
LokeDAndersen@gmail.com
 

Minna Ebbesen 
Studenterobservatør
6. semester på IVA 
Mobil: 23 87 09 70
Email:
minna.autrl@gmail.com
 

Kristoffer Harboe 
Koldingbibliotekerne
Mobil: 21 66 80 23
Email:
kristoffer.harboe@gmail.com

 

Nikolaj Winther
DBC A/S
Mobil: 28 74 66 55
Email:
nikolajwinther@gmail.com

Kim Jesper Josefsen 
Køge Bibliotekerne
Mobil: 61 77 78 39
Email:
kimjosefsen@gmail.com

Julie Arndrup 
Kulturstationen 
Vanløse
Mobil: 24 52 61 54
Email:
cr7y@kff.kk.dk

I BF’s vedtægter står der i § 2, at Forbundets formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige, ansættelses-, uddannel-
ses- og karrieremæssige interesser. Men skal forbundets formålsparagraf også afspejle forbundets rolle som interesseorgani-
sation med en tilføjelse såsom samt arbejde for at bevare og styrke den fri og lige adgang til information og viden i samfundet? 
Det drøftede bestyrelsen, men den havde svært ved at komme til enighed. 
   - Det giver rigtig god mening at udvide formålsparagraffen og medtage opgaven med interessevaretagelse, konstaterede 
Tine Segel.
   Andreas Damsbo Brix var uenig. 
   - Jeg synes, vi har en udmærket formålsparagraf, som vi skal bevare. Den formulering omkring interessevaretagelse hører til 
under BF’s mission, og den bør vi arbejde på der. 
   Andre bestyrelsesmedlemmer bemærkede, at udkastet til en udvidelse af § 2 skal gennemarbejdes mere. I sin nuværende 
form er den for møntet på folkebibliotekerne, mente Kristoffer Harboe, mens Minna Ebbesen pegede på, at begrebet kvalitet 
burde medtages. Konklusionen på drøftelsen blev, at der arbejdes videre med en mulig omformulering.

Skal BF have en ny formålsparagraf?
Hvordan forholder BF sig til udmeldelser, når der er varslet konflikt? 
Skal de studerende have stemmeret til generalforsamlingen? 
Det er blot nogle af de vedtægtsændringer, der blev drøftet på bestyrelsesmødet og som skal forelægges
generalforsamlingen i november. 

Bestyrelsen debatterede om vedtægterne skal sikre, at man dels ikke kan melde sig ud, når der er varslet konflikt, men også, 
at man er forpligtet til som medlem at betale et ekstraordinært bidrag til aktionsfonden, hvis den er blevet tømt under en kon-
flikt. I dag vil medlemmer kunne melde sig ud efter en konflikt, hvor de har fået strejkestøtte fra BF’s aktionsfond, og så ikke 
være med til at genopbygge strejkekassen i aktionsfonden, og det er usolidarisk, mente flere i bestyrelsen. 

§ 10 i vedtægterne handler om de studerende. Det blev diskuteret, om der skal laves ændringer i vedtægterne, så de kan få 
stemmeret i bestyrelsen, stemmeret ved en urafstemning, stemmeret på generalforsamlingen, og om de skal kunne vælges ind 
i bestyrelsen, hvor de i dag har en observatørpost med taleret, men ikke stemmeret. 
   Bestyrelsen gennemførte en vejledende afstemning efter en længere drøftelse, hvor der var et klart flertal for, at de stude-
rende skal kunne stemme til både urafstemning og generalforsamling, mens bestyrelsen delte sig i to ved spørgsmålet om, 
hvorvidt de studerende skal have stemmeret i bestyrelsen. Der var ikke flertal for i hovedbestyrelsen, at de studerende kan være 
valgbare til bestyrelsen. Her skal de fremadrettet fortsat vælges som studenterobservatører, som det sker i dag. 
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Vedtægterne under lup

Udmeldelse under eller efter en overenskomstkonflikt:

Studerende med stemmeret

Ny formålsparagraf?:

Juni 2018 · Perspektiv · 35
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Er du magister, pædagog, bibliotekar eller noget helt fjerde? Så 

har du muligheden for at stille op til BF’s hovedbestyrelsesvalg 

til efteråret og sætte dit præg på BF’s udvikling både fagligt, 

politisk og organisatorisk.

Jeg mener, det er vigtigt, at hovedbestyrelsen repræsenterer 

flere fagligheder og typer af arbejdspladser – offentlige som 

private – så den bedre afspejler den diversitet, der er blandt 

medlemmerne. En bredere sammensætning af bestyrelsen 

kan efter min mening være med til at give yderligere inspira-

tion og viden til den nytænkning, der skal til, når vi skal være 

på forkant med et arbejdsmarked og et samfund i hastig 

forandring.

Udviklingsprojektet

I øjeblikket er Udviklingsprojektet et af de vigtigste fokus-

punkter i hovedbestyrelsens arbejde. Vi har fokus på, hvad 

BF skal være i fremtiden og for hvem; hvilke nye medlems-

grupper skal vi favne?, hvilke medlemsservices (forhandling, 

rådgivning, kompetenceudvikling mv.) skal vi fokusere på i 

fremtiden?

   Det er et meget spændende arbejde, hvor vi har nogle gode 

faglige og organisatoriske drøftelser – selvfølgelig med ind-

spark fra relevante videnspersoner fra forskellige områder.

Faglige debatter og arbejdsmarkedets udvikling

Som medlem af hovedbestyrelsen har man en oplagt mulighed 

for at være med til at præge faglige debatter, der sætter 

samfundsmæssigt fokus på vigtigheden af de arbejdsopgaver, 

som BF’s medlemmer løfter hver eneste dag.

I forlængelse af forårets OK-forhandlinger er det også vigtigt 

at nævne, at man som hovedbestyrelsesmedlem er med til at 

udvikle BF’s politik på centrale områder som arbejdsvilkår og 

arbejdsmiljø, hvor vi fortsat skal spille en vigtig rolle.

Som hovedbestyrelsesmedlem er man med til at bestemme, 

hvilke emner vi som faglig organisation skal bringe med til 

bordet, når vi mødes med de andre organisationer i AC; emner 

som i sidste ende kan blive til overenskomstindhold eller for-

bedret lovgivning på arbejdsmarkedsområdet.
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Er din faglighed repræsenteret 
i BF’s hovedbestyrelse?

Det er vigtigt at understrege, at det selvfølgelig er generalfor-

samlingen, der udstikker de overordnede linjer, som hovedbesty-

relsen arbejder ud fra. Men det er hovedbestyrelsen, der tegner 

BF mellem generalforsamlingerne, så der er rig mulighed for at 

være med i spændende beslutningsprocesser og præge arbejdet 

mellem generalforsamlingerne.

Kontakten til medlemmerne

En helt central del af arbejdet som hovedbestyrelsesmedlem 

er selvsagt kontakten til medlemmerne. Det er medlemmerne, 

der er kernen i alt, hvad vi foretager os. Derfor er det essentielt 

at høre, hvordan medlemmerne oplever deres dagligdag, og i 

hvilken retning arbejdspladserne udvikler sig, så BF’s arbejde kan 

tilpasses medlemmernes ønsker og behov bedst muligt.

Kontakten til medlemmerne sker på det formelle plan gennem 

TR-kollegier, ansættelsesgrupper og faggrupper, der alle har et 

bestyrelsesmedlem tilknyttet. Ligeledes er det også vigtigt at 

lytte, når man bevæger sig rundt blandt medlemmer og kolleger i 

øvrigt, når man er på kurser eller lignende.

   Arbejdet i hovedbestyrelsen er sjovt og spændende, og man 

lærer en masse om at arbejde i en politisk organisation. Man får 

værdifuld indsigt i såvel det politiske, organisatoriske og fagfor-

eningsmæssige maskinrum. Det er virkelig interessant, og meget 

af den viden, man får, kan nemt overføres til arbejdsmæssige og 

andre sammenhænge.

Hvis du overvejer at stille op til det kommende valg til hovedbe-

styrelsen, er du mere end velkommen til at kontakte mig eller 

et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at høre nærmere om 

arbejdet.

   Kandidaterne præsenteres til BF’s generalforsamling den 10.-11. 

november 2018 i Aarhus og vælges herefter ved urafstemning 

blandt alle BF’s stemmeberettigede medlemmer.

                                         

Vi ses på generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Kristoffer Harboe

Medlem af BF’s hovedbestyrelse samt BF’s kandidatudvalg,

der har til opgave at finde kandidater til BF’s hovedbestyrelse. 
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Læs artiklerne i deres fulde længde på bf.dk/deldinviden

TEGN en BOG på BIBLIOTEKET   

Af Annebeth Larsen Møller 
8. august

Biblioteket Kulturværftet i Helsingør har i 
foråret engageret borgere i litterære oplevelser, 
der styrker kreativiteten, fremmer fordybelsen 
og bringer en ro, man kan være sammen 
om. Bibliotekerne i Helsingør har en arrange-
mentsstrategi, der slår fast, at biblioteket vil 
udvikle profilen som litteraturens hus. Derfor 
var det oplagt, da Elsebeth Tank foreslog et 
samarbejdsprojekt, der ville udforske mulig-
hederne for at tilføre den litterære oplevelse 
nye dimensioner i mødet mellem litteratur 
og tegning. På bibliotekssprog taler vi om at 
udvide det litterære format. Og det var, hvad 
vi gjorde, da vi afprøvede og udviklede ’TEGN 
en BOG’ som biblioteksmetode. I foråret 2018 
organiserede vi 4 åbne workshops i bibliotekets 
publikumsrum på Kulturværftet. 

Musik som procesformidling
- Nye måder at tænke musikformidling på 

Af Marit Skovbakke Juhl, Bibliotekar 
3. august
 
Herlev Bibliotek har i 2018 på musikområdet arbejdet i en proces, hvor verdensmusik har 
været omdrejningspunkt for musikformidling – dvs. at verdensmusik har fungeret som 
et transparent benspænd i en række tiltag. Som en del af en samskabelsesproces har 
biblioteket samarbejdet ligeværdigt med Herlev Gymnasium og Ballerup Herlev Produktions-
højskole gennem 3 workshops, som foregik hos de 3 forskellige interessenter. I samarbejdet 
med en lokal borger har samskabelsen haft en faciliterende karakter. Her er opstartet et uku-
lele spillefællseskab, hvor 10 deltagere ugentligt har spillet sammen. Endelig har biblioteket 
anvendt styret samskabelse i forbindelse med eksempelvis koncerter. Der har været stor 
interesse for aktiviteterne og processen har været succesfuld. 

Sammen om litteraturen   

Af Martin Hartmann
3. august 
 
Hvordan åbner man bibliotekets døre og litteraturens verden for kursister på HF og 
VUC, når flere forbinder biblioteket, bøger og læsning med noget dødkedeligt og 
uoverkommeligt? Det spørgsmål blev starten på udviklingsprojektet LITTLAB – et 
litteraturlaboratorium.  

DELDINVIDEN

WWW WWWWWWWWW WWW

Arrangementer

Samarbejde

Konferencer
& kurser Efteruddannelse

... og meget, 
meget mere...
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Hvad kunne du godt 
lide ved bogen? 
Sådan kan vi som bibliotekarer spørge brugere, der efterspør-
ger læseinspiration med udgangspunkt i en læst titel. I stedet 
for at prøve at gætte os til, hvilken bog, der måske vil falde i 
lånerens smag, kan vi gennem en struktureret samtale blive 
langt bedre til at foreslå litteratur, der rent faktisk matcher lå-
nerens smag og humør. Det er nemlig ofte ikke en bogs emne, 
der afgør om læseren har haft en god oplevelse, men derimod 
tempo, stemning eller skrivestil. 

I USA kalder de den praksis ”readers’ advisory”, i Norge kalder 
de det ”Lesersørvis” og i Danmark har vi endnu ikke et godt 
navn for det, men fælles er målet: At yde en lige så god 
service, når det kommer til skønlitterære forespørgsler som vi 
yder, når det kommer til at besvare faglitterære informations-
spørgsmål.

D. 7. juni var mere end 60 biblioteksfolk samlet i et brandvarmt 
lokale i Borgernes Hus i Odense for at kickstarte en revolution i 
bibliotekerne. Tanken er, at vi også i Danmark skal styrke vores 
formidlingspraksis ved at tilbyde readers’ advisory service i 
bibliotekerne. Og vi skal bibringe metoden noget helt nyt via 
Læsekompasset, som er det uundværlige værktøj, der kan 
understøtte bibliotekarernes hukommelse i mødet med læse-
lystne brugere i udlånet og på nettet. 

For hvad gør vi, når låneren på indledningsspørgsmålet svarer 
”jeg kunne godt lide det metafysiske univers og den sarka-
stiske tone i romanen”? Vi har måske aldrig læst en bog, der 
kommer i nærheden af den beskrivelse. Det er her Læsekom-
passet kommer ind. 

I Læsekompasset kan vi browse og søge på termer, der beskri-
ver læseoplevelser. Vi kan lede efter sarkastiske bøger eller 
romaner, der foregår i et metafysisk univers. Læsekompasset 
fungerer som bibliotekarens udvidede hukommelse og vil være 
med til at sikre, at brugeren går ud af døren med et udvalg af 
bøger, som vi måske aldrig selv ville drømme om at læse, men 
som for lige præcis den bruger er de helt rigtige valg.

Læsekompas-projektgruppen havde til konferencen i Odense 
inviteret en af foregangskvinderne i USA, forfatteren til 
grundbogen ”Readers’ Advisory in The Public Library”, Joyce 
Saricks, til Danmark for at give en introduktion til sit mange-
årige arbejde med at udvikle en formidlingspraksis og et sprog 
for læseoplevelser. Et sprog, der bedre afdækker, hvad det er i 
bøgerne, der appellerer til forskellige læsere. Et sprog udgjort 
af adjektiver, som beskriver forskellige facetter af læseoplevel-
sen. 

For eksempel fortalte Joyce Saricks, at en af de første ting, hun 
og hendes ansatte opdagede, da de i 1983 begyndte at arbejde 
med readers’ advisory, var, at plot-beskrivelsen var mindre 
vigtig end oplysninger om romaners tempo og tone. De emne-
ord, vi i dag har på skønlitterære værker i danske biblioteks-
systemer, er udelukkende beskrivelser af emne, sted, miljø og 
handlingens tid. Tempo, stemning, karakterer og skrivestil er 
ikke indekseret. Det betyder, at bibliotekaren ikke kan slå op på 
nogle af de parametre, der betyder allermest for låneres valg af 
bøger. Det ændrer Læsekompasprojektet ved, så skønlitteratur 
for voksne fremover vil blive indekseret med nye metadata.

Af Bibliotekar og projektleder Sarah Elizabeth Hvidberg, Hillerød Bibliotekerne
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Det revolutionerende i tilgangen til litteratur-
formidling ligger flere steder. For det første 
bryder vi med det eksisterende objektivitets-
paradigme, når vi indekserer med ord, som 
blandt andet beskriver stemningen i et værk. 
For det andet sidestiller vi fag- og skønlittera-
tur ved endelig at give lånere bedre indgange 
til de skønlitterære værker. For det tredje 
frisætter metoden og værktøjet bibliotekaren 
fra at være begrænset af egen smag i litte-
ratur, og flytter fokus fra ”at anbefale” til ”at 
foreslå” værker.

Med Læsekompasset og introduktionen af 
tankerne og metoden bag readers’ advisory 
udvikler vi bibliotekerne indefra. Vi udvikler 
så at sige på grundydelsen, hvilket set i lyset 
af de senere års udvikling er tiltrængt i vores 
sektor. I stedet for at hente ideer til nye 
services fra andre felter og discipliner er det 
måske endelig tid til, at vi som fagfolk selv 
bidrager med noget nyt og brugbart til vores 
brugere. 

Den brugerdrevne research, der ligger bag 
udviklingen af Læsekompasset, tyder på, at 
det digitale Læsekompas også kan hente nye 
brugere til bibliotekerne, når de opdager, at der 
endelig er en tjeneste, som hjælper dem med 
at lære deres egen smag at kende, gør dem 
i stand til at udtrykke sig og viser vej til nye, 
gode læseoplevelser. Med Læsekompasset 
får bibliotekerne en værdig konkurrent til de 
kommercielle tjenester, der har sat sig tungt 
på den del af brugernes rejse, der handler om 
inspiration til læsning.

Vil du vide mere?
Følg med i Læsekompasprojektet:
centralbibliotek.dk/laesekompasset 
Kontakt: projektleder Sarah Elizabeth
Hvidberg, shvi@hillerod.dk
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Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
T: 38882233
E: bf@bf.dk
www.bf.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

Bruno Pedersen
Forhandlingschef
T: 38 38 06 10
bp@bf.dk

Helle Fridberg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 12 
hf@bf.dk 

Karin V. Madsen
Chefjurist 
T: 38 38 06 16
kvm@bf.dk 

Lone Rosendal
Specialkonsulent
T: 38 38 06 15
lr@bf.dk

Ulla Thorborg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 17
ult@bf.dk

Niels Bergmann
Udviklingskonsulent/
arrangementsansvarlig 
T: 38 38 06 32 
nb@bf.dk

Nanna Berg
Karriere- og
udviklingskonsulent
T: 38 38 06 13
nbe@bf.dk
 

Skærpede regler 
om arbejdsmiljø

Ny lov om forskelsbehand-
ling på grund af handicap 
uden for arbejdsmarkedet

Frihed til nyuddannede 
ansatte i staten

Den 1. juli 2018 trådte der nye regler i kraft på arbejdsmiljøområdet. Ændring af 
arbejdsmiljøloven betyder, at Arbejdstilsynet nu får mulighed for at tale med med-
arbejderne, uden at der er andre til stede. Det bliver også muligt at afholde gruppe-
samtaler uden ledelsens tilstedeværelse, hvor formålet med samtale forspildes ved 
at ledelsen sidder med ved mødet. De nye regler gør det nemmere for Arbejdstilsy-
net at få adgang til alle nødvendige oplysninger. 
   Arbejdstilsynet har også udstedt en bekendtgørelse, som giver tilsynet ret til at 
pålægge virksomheder at indhente ekstern rådgivningsbistand i visse sager om 
dårligt psykisk arbejdsmiljø.  

Lone Rosendal

Fra den 1. juli 2018 kan Ligebehandlingsnævnet behandle klager over forskelsbe-
handling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet.
   Den 31. maj 2018 vedtog Folketinget en lov, der forbyder forskelsbehandling på 
grund af handicap uden for arbejdsmarkedet. Den omfatter al offentlig og privat 
virksomhed og gælder forhold, der har fundet sted fra den 1. juli 2018 og frem.
   Forskelsbehandlingsloven, der finder anvendelse inden for arbejdsmarkedet, 
gælder fortsat.
   Det er kun personer med en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag, der 
kan få deres klage behandlet af nævnet.

 Lone Rosendal

I forbindelse med OK18 er Finansministeriet og Akademikerne enige om at lette over-
gangen fra endt studie til arbejdsmarkedet for nyuddannede. Der er derfor aftalt en 
ret til frihed for nyuddannede akademikere, der ansættes efter 1. april 2018. Bestem-
melsen gælder ikke for medarbejdere, der ansættes, efter at den nye ferielov er trådt 
i kraft.
   Aftalen indebærer, at nyuddannede akademikere omfattet af overenskomst for 
akademikere i staten får ret til fem fridage med løn i det første ansættelsesår, 
såfremt medarbejderen ikke får penge fra feriekonto fra en tidligere fuldtidsansæt-
telse.
   Arbejdsgiveren fastsætter efter forhandling med den ansatte, hvornår fridagene 
holdes. Hvis man ikke afholder fridagene i det første ansættelsesår, bortfalder disse.

 Ulla Thorborg
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Hvornår skal jeg til seniorsamtale?

? Jeg er 62 år og ansat i en kommune, og undrer mig over, at jeg aldrig har været indkaldt til en seniorsamtale. Jeg kender andre 
bibliotekarer, der årligt har en seniorsamtale med deres chef. Hvordan er reglerne?  

 

SVAR Der findes en Rammeaftale om seniorpolitik og i denne står der, at ældre medarbejdere i forbindelse med medarbejderudviklings-
samtalen skal have tilbud om en seniorsamtale. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge de nærmere retningslinjer, herun-
der hvilken aldersgruppe, der skal have tilbuddet. Derfor kan der være forskelle fra kommune til kommune, for eksempel i forhold til 
aldersgruppen. Der er tale om et tilbud, som den enkelte kan vælge at sige »nej tak« til, hvis vedkommende ikke har behov for at tale om 
særlige senioremner.
   Det overordnede formål med seniorsamtalen er at sætte fokus på medarbejderens ønsker og forventninger til arbejdslivet med henblik 
på at fastholde medarbejderen så længe som muligt.
   Du kan eventuelt spørge din tillidsrepræsentant, hvordan retningslinjerne for seniorsamtaler er hos jer.

Karin V. Madsen

En uenighed på statens område om pligten til at underrette tillidsrepræsentanter om forestående afsked er nu afklaret 
ved en faglig voldgift i juni 2018. Sagen vedrørte forståelsen af § 4 i »Aftale om tillidsrepræsentanter i staten«: Tillids-
repræsentanten skal holdes orienteret ved forestående afskedigelser af personale.

Moderniseringsstyrelsen hævdede, at denne bestemmelse ikke indebærer en pligt til at orientere TR på en sådan måde, 
at de pågældende medarbejdere kan identificeres – hverken forud for, samtidig med eller umiddelbart efter, at medar-
bejderen selv har fået meddelelsen om den påtænkte afskedigelse.

Lønmodtagersiden, herunder Akademikerne, mente derimod, at der er pligt til at informere TR på en måde, der gør det 
muligt at identificere den pågældende medarbejder. Sagen blev derfor indbragt for en faglig voldgift.

Opmanden i den faglige voldgift, Højesteretsdommer Oliver Talevski, gav lønmodtagersiden medhold i, at orienteringen 
skal ske på en sådan måde, at den pågældende medarbejder kan identificeres, hvilket typisk sker ved, at TR får oplyst 
navnet på medarbejderen. Opmanden slog også fast, at orientering skal ske senest samtidig med eller umiddelbart 
efter, at medarbejderen er blevet orienteret.

Hvis medarbejderen indkaldes til en samtale om en forestående afskedigelse, betyder det, at arbejdsgiver skal orien-
tere TR senest samtidig med eller umiddelbart efter, at medarbejderen indkaldes til samtalen. Indkaldelse til samtale 
skal i øvrigt gives med et passende varsel, så der er tid til, at TR kan afklare, om medarbejderen ønsker, at TR deltager i 
samtalen.

Da TR-reglerne på det kommunale og regionale område har tilsvarende bestemmelse om orientering af TR, kan afgørel-
sen også bruges på disse områder.

Karin V. Madsen

Afgørelse i staten:
Orientering til TR om forestående 
afskedigelser
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TEKST JO BRAND ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

marts måned kom resultatet af Den 
Nationale Sundhedsprofil 2017, som med 
svar fra 180.000 danskere er det officielle 
Danmarks bedste bud på, hvordan befolk-
ningen har det.
   Den viste, at cirka hver femte i arbejde 

er ramt af et højt stressniveau, mens det gælder 
lige knap halvdelen af de ledige. 
   Det er ikke i sig selv nogen nyhed, at ledige er 
mere stressede end folk i arbejde. Det har også 
tidligere undersøgelser vist. Det nye er, at forskel-
len er så markant. Desuden er der siden 2013, hvor 
man sidst målte på danskernes sundhedsprofil, 
tale om en stigning på 20 procent i antallet af 
ledige, der er ramt af et højt stressniveau. 
   Hvorfor er arbejdsløse, som i princippet kan 
tilbringe dagen på stranden og biblioteket i ro 
og mag, mere end dobbelt så stressede som den 
arbejdende befolkning?
   Og hvorfor er tallene dramatisk stigende? 
Ifølge lektor på Det Humanistiske Fakultet Einar 
Baldvin Baldursson bliver man nødt til at indregne 
antallet af ledige, når man konkluderer på tallene. 
   - I perioder med lav ledighed vil det påvirke 
stresstal i negativ retning, at de tilbageværende 

arbejdsløse gennemsnitligt har tungere problematikker end i 
nedgangstider, hvor store grupper af befolkningen er ramt af 
arbejdsløshed.  
   Men det kan ikke alene forklare, hvorfor vi i dag ser så mar-
kante forskelle i stressniveauet. Det kan kun skyldes, at der er 
en generel utryghed blandt ledige, siger Einar Baldvin Baldurs-
son. 

TAB AF IDENTITET

Der var engang, hvor det at stå uden arbejde ikke var nær så 
stressende, som det er i dag, vurderer han. 
   - I 1980 érne blev man som ledig del af et større fællesskab. 
De arbejdsløse var rygraden i faglige og kulturelle aktiviteter. 
De var ikke i samme grad som i dag udsat for et tab af identi-
tet. Hvis man skulle beskrive sig selv dengang, beskrev man 
noget, man interesserede sig for eller var aktiv i. Arbejdet kom i 
anden række, siger Einar Baldvin Baldursson.
   I løbet af 1990 érne sker der en dramatisk ændring i vores 
forhold til arbejdet, der får så dominerende en betydning i 
samfundet, at det suger næsten al energi ud af andre vigtige 
områder, mener han. 
   - Fagforeningernes aktiviteter falder. Danskere deltager ikke 
længere så meget i fritidsaktiviteter. Befolkningen køber ind 
på idéen om arbejdets altafgørende betydning. Så da fagfor-
eningerne i 2009, hvor arbejdsløsheden igen stiger, forsøger at 

BORGERENS
ANSVAR
Halvdelen af de ledige er ramt af et højt stressniveau, hvilket ikke 
undrer hverken lektor Einar Baldvin Baldursson eller historiker Søren 
Kolstrup. For siden 1990'erne har historien om arbejdsløshed i
Danmark handlet om fratagelse af rettigheder og indførelse af pligter. 

I
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genoplive erfaringerne med fællesskabsakti-
viteter fra 1980 érne, er der ingen opbakning, 
fordi der ikke længere er nogen fælles identi-
tet. Der får vi en verden, hvor man i stedet for 
at have et arbejde, er sit arbejde siger Einar 
Baldvin Baldursson.
   Den altafgørende faktor for, hvor meget 
stress en arbejdsløshedssituation udløser i den 
enkelte, er graden af identitetstab, som igen 
hænger sammen med den værdi, man tillæg-
ger arbejdet, mener han. 
   - Da jeg i mine unge dage arbejdede som 
daglejer på havnen i Reykjavik, fik man nogle 
gange et job, når man mødte op om morge-
nen, andre gange gjorde man ikke. Der var en 
slags system, så alle fik noget ind i mellem, 
og alle var i samme båd. Det var ubehageligt 
at blive sendt hjem, men afvisningen var 
ikke mentalt belastende. Vi tabte ikke vores 
identitet.  Hvis du mister dit arbejde i dagens 
Danmark er din inklusion truet, og din værdi 
falder. Når det er tilfældet begynder margi-
naliseringens sundhedspolitiske dimension at 
optræde med usvigelig sikkerhed. Med depres-
sive reaktioner og øget tendens til smerte-
oplevelser og sygdom til følge. Det er ikke en 
konsekvens af ledigheden i sig selv, men en 
konsekvens af den marginalisering, som den 
enkelte arbejdsløse læser ind i ledigheden, 
siger Einar Baldvin Baldursson, som i slutnin-
gen af 1990 érne forudsagde, at de ledige ville 
komme til at opleve et stigende pres. 

ET IDEOLOGISK NYBRUD

Det var i 1994, at rockorkestret TV2 udkom 
med hittet Det er samfundets skyld, som er en 
parodi på danskeren, der lægger ansvaret for 
alle ulykker over på staten. 
   Komponisten Steffen Brandt aflæste præ-
cist tidens trend i sangen. For ifølge histori-
keren og forfatteren Søren Kolstrup, var det 
i 1993, at det helt store ideologiske nybrud 
fandt sted, hvor samfundet ikke længere tog 
skylden på sig, men i stedet begyndte at be-
tone borgerens eget ansvar for sin situation. 
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    - Frem til 1993 var det en dyd for en dansk socialrådgiver 
at tale et menneske op og pege på dets potentialer. Revali-
deringslovgivningen, som i dag er blevet helt marginaliseret, 
var et hovedaktiv. Filosofien i den er, at først når der er en 
acceptabel grad af tryghed, kan den enkelte folde potentialet 
ud. Først da kan samfundet stille krav. Men nu skifter fokus 
fuldstændig fra potentialer og rettigheder til arbejdsmar-
kedsparathed og pligter. Groft sagt nedlægger man socialpo-
litik til fordel for beskæftigelsespolitik. Det kunne nemt bare 
være en påstand fra min side, men det er det ikke. For det kan 
dokumenteres, at vi fra 1993 og frem får det ene lovgivnings-
kompleks efter det andet, som betoner den enkeltes ansvar og 
reducerer samfundets ansvar tilsvarende. Man kunne jo godt 
tænke sig en situation, hvor man betonede begge dele, men 
det er ikke sket, siger Søren Kolstrup.
   En lang række af de lediges rettigheder begynder fra 1993 og 
frem at forsvinde én for én.  
   Det bliver sværere at blive understøttelsesberettiget. Under-
støttelsesperioden og satserne bliver reducerede. 
   Det bliver nu betragtet som en sovepude, ikke et springbræt, 
at være på understøttelse, vurderer Søren Kolstrup. 
   - Når man taler om aktivering af ledige, skal man forstå det 
som aktivering for enhver pris. Man investerer rigtig mange 
penge i at gøre folk arbejdsmarkedsparate. Det betyder, at 
man kan have utrolig fornuftig og jobrelevant aktivering, men 
det kan i princippet lige så godt være meningsløs aktivering, 
hvor man graver et hul i jorden. Bare det er aktivering. 
   Hvis meningsløshed går hånd i hånd med kontrolforanstalt-
ninger og sanktionsprincipper, så har du fundamentet for en 
ekstrem stress, siger Søren Kolstrup. 
   Se også artikel om meningsløse ressourceforløb (1.6.2018) på 
bf.dk.

INCITAMENTØKONOMI

Udviklingen er fortsat helt konsekvent i den samme retning op 
til i dag, mener han. 
   I 1997 bliver det indført, at man skal i aktivering, også selv 
om man har andre problemer end ledighed. Man skal med 
andre ord ikke længere komme og sige, at man er syg. 
   Det er en voldsom betoning af den enkeltes etik. Individet 
skal opføre sig ordentligt, uanset om man er i stand til det. 
Skærpelsen i 00 érne består i, at man rører ved ydelsernes 
størrelse samtidig med, at man for alvor indfører incitament-
tankegangen. 
   Incitamentøkonomiens tro på, at hvis man finder lige præcis 



”I 1980'erne
blev man som
ledig del af
et større fæl-
lesskab. De 
arbejdsløse 
var rygraden i 
faglige og kul-
turelle aktivi-
teter. De var
ikke i samme 
grad som i dag 
udsat for et tab
af identitet.”
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de rigtige skruer i forholdet mellem kontant-
hjælp og løn, så motiverer man automatisk 
de ledige til at finde et job, går sin sejrsgang, 
siger Søren Kolstrup. 
   Den nye økonomiske tænkemåde vinder 
frem på jobcentre og indlejres i rapporter og 
akademiske undersøgelser, som legitimerer et 
helt nyt syn på ledige. 
   - Velfærdsstaten skal ikke længere gøre 
borgeren tryg, men i stedet opøve borgerens 
præstationsevne. 
   Omkostningen er en grænseløs stressepi-
demi, også blandt ledige, der næres af kløften 
mellem den enkeltes formåen og den faktiske 
udsigt til at indfri samfundets forventninger, 
siger Søren Kolstrup.

»Jeg tror, at man ved at gaa denne Vej 
at give Understøttelse i stor Maale-
stok til arbejdsløse i Virkeligheden vil 
svække den enkeltes Ansvar over for 
Forpligtelsen til at søge Arbejde og 
søge Arbejde i den Form, hvori han kan 
faa det.« Ordene er konseilspræsident 
Hugo E. Hørring fra partiet Højre, som 
i 1897 afviste Socialdemokratiets lov-
forslag om statsstøttede a-kasser.  
   10 år senere havde man i Danmark 
en Dagpengekommission, som i en 
betænkning skrev:
   »Der kan næppe være synderlig 
Tvivl om, at det nu til Dags er den 
almindelige Mening, at man lige saa 
lidt kan rette nogen Bebrejdelse mod 
den Arbejder, der bliver arbejdsløs og 
kommer i Nød, fordi Fabrikker, Værk-
steder og Arbejdspladser lukker eller 
indskrænker deres Arbejdsstyrke, som 
den Arbejder, der bliver brødløs, fordi 
han ved et Ulykkestilfælde er bleven 
Invalid.«

Diskussionen
om borgerens
ansvar er gammel
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Hvor langt er 
du kommet?

Altså i bogen 
eller generelt  
i livet?  
... eller vent, 
svaret er uanset 
hvad: Halvvejs.    
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Karen Sidsel Monies

Forhenværende bestyrelsesmedlem i BF’s Privatgruppe 
og Senior Application Consultant hos Ørsted, Karen Sidsel 
Monies, 41 år, sov d. 22. juni 2018 ind omgivet af sin familie 
efter et længere sygdomsforløb.
 
Karens vej til biblioteksfaget var utraditionel, da hun efter 
at have læst lingvistik på Københavns Universitet tog en 
overbygning på Danmarks Biblioteksskole og her lagde 
grundstenene til det fokus på udvikling og optimering i 
forbindelse med dokumentation- og informationsarbejde, der 
blev gennemgående temaer for hendes arbejdsliv. 
I sit arbejde var Karen en visionær og faglig stærk medar-
bejder og kollega, der målrettet og med handlekraftighed 
arbejdede sig mod resultater. Hun var samtidig nysgerrig 
og elskede at gå på arbejde og være en del af noget større 
i samspil med alle sine kolleger. Hun var aldrig bange for at 
dele ud af sin viden, for det var for hende i samspillet med 
andre, at udvikling og de gode ideer fik rod. 
 
Karen var et stort netværksmenneske, der havde en be-
undringsværdig evne til at skabe sig nye forbindelser, hvor 
hun kom frem. Det er blandt andet herigennem, at Karen har 
bidraget til især udviklingen, mulighederne og synligheden af 
privatområdet for Bibliotekarforbundet gennem sit engage-
ment i både faggruppe- og bestyrelsesarbejde.
 
Karen satte pris på humor og nærværende samtaler. Hun 
lagde ikke fingre imellem, men gjorde det altid kærligt og 
diplomatisk. Hun vil blive husket for at være et meget le-
vende menneske med en stor berøringsflade i de kredse hun 
færdedes i, og hun vil blive savnet for det samme.
 
Karens alt for tidlige bortgang er et stort tab for såvel vores 
fag som for os, der var så heldige at kende Karen arbejds-
mæssigt og privat. 

Alle tanker går til Karens mand og to piger. 

På vegne af kollegerne i Ørsted, Tine Juhl

Mindeord

Kirsten Wagner, Rødovre Bibliotek.
Kirsten Wagners lange arbejdsliv på Rødovre Bibliotek blev 
grundlagt, da hun kom i praktik som bibliotekar i 1974 for 
senere at blive fastansat.
   Kirstens arbejdsliv havde to gennemgående temaer – Islev 
filial og børnelitteraturen. 
   Kirsten var et rigtigt filialmenneske. Hun kendte lokal-
området ud og ind og satte stor pris på dagligdagen med 
de faste brugere. Skønlitteraturen – den gode roman – var 
Kirstens speciale og hun havde sine egne brugere, der satte 
meget stor pris på hendes anbefalinger. Måske var der her 
en sammenhæng til Kirstens evner som historiefortæller – 
dramatisk sans, som hun havde. På materialevalgsmøderne 
i børnebiblioteket blev der i årenes løb genfortalt mange 
børnebøger med ekstra dramatik, og der blev grinet godt 
igennem. 
   Kirsten var glad for sit arbejde og sine kolleger, og hun var 
ganske tæt på sit 40 års jubilæum, da hun helt uventet døde 
d. 20. februar efter kort tids sygdom, 66 år gammel.

Laila Djurtoft, Rødovre Bibliotek.
Laila Djurtoft blev ansat som børnebibliotekar på hovedbib-
lioteket i Rødovre i 1975. I årenes løb blev det til en mang-
foldighed af arbejdsopgaver med udlånsvagter, betjening 
af daginstitutioner, Spørg Olivia, »Bogen kommer lånere« 
og meget mere. Laila magtede dette opgavespænd, fordi 
hun var en dedikeret læser, nysgerrig af natur og et meget 
vidende menneske om kultur, samfundsforhold, politik og 
så ikke mindst fodbold. Fodboldinteressen blev vejen ind til 
mange unge i børnebiblioteket og det gav respekt i samvæ-
ret. Lokalsamfundet betød meget for Laila og det var også 
helt naturligt, at hun var bibliotekets repræsentant i SSP 
samarbejdet, for hendes hjerte bankede for børn og unges 
livsvilkår.
   Laila behøvede kun at skrive en ansøgning i sit liv, for 
Rødovre Bibliotek var hendes bibliotek.
   Laila døde uventet og uden varsel d. 2. marts 2018.

Vi har mistet to kolleger, som har lagt et langt arbejdsliv i 
Rødovre. Vi er efterladt med tristhed og sorg over liv, der 
endte så brat. I deres ånd finder vi de gode, varme og sjove 
minder frem og luner os ved.

Æret være Kirsten Wagners og Laila Djurtofts minde.

Karsten Thomsen, Afdelingsleder
Lone Terpgård-Jensen, Biblioteksleder
Rødovre Bibliotek

Har du brug
for en vikar?

Brug BF’s
vikariatmail bf.dk/
vikariatmail og få en
vikar med de rette
kompetencer.
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Bibliotekarforbundets
Generalforsamling 2018
10.-11. november 2018
i Aarhus

Morgenmøde for ledere: At 
løse det uløselige problem
Hvordan løser man et ledel-
sesmæssigt problem, som 
tilsyneladende virker uløse-
ligt? Bliv præsenteret for en 
enkel og innovativ metode 
til problemløsning baseret 
på den nyeste kognitive 
forskning. 
10. september 2018
i København

Webinar: Introduktion
til GDPR for informations-
specialister
Få en overordnet forståelse 
af GDPR og den nye person-
datalov, de krav, som skal 
efterleves og dokumenteres 
og de opgaver, hvor du som 
informationsspecialist kan 
påtage dig en rolle.
12. september 2018 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

GENERAL- 
FORSAMLINGER

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Gå-hjem-møde: Tilbage til 
virkeligheden - kampen mod 
fake news, løgne og mani-
pulationer
Tag med debatredaktør Pierre 
Collignon i løgnens fodspor - 
og tilbage til virkeligheden. 
19. september 2018
i København

Webinar: Sådan får du
overblik og struktur
Få en række meget praktiske 
redskaber til, hvordan du kan 
skabe struktur i din hverdag.
26. september 2018 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Temadag: Dyrk dine
relationer
Hvordan fremmer du din 
karriere, kommer i mål med 
dine opgaver og får nye gode 
samarbejdspartnere? Privat-
gruppen og Statsgruppen 
inviterer til temadag, åben for 
alle BF-medlemmer. 
27. september 2018
i København

BF-netværk på tværs:
Netværk for læring og
undervisning
Professionelt netværk for 
dig, der arbejder med læring 
og undervisning, styret af en 
professionel facilitator.  
9. oktober 2018 til 4. april 
2019 i Aarhus og
Vestdanmark
10. oktober 2018 til 1. april 
2019 i København og
Østdanmark

Lynkursus: Kom godt
i gang med Excel
Kom godt i gang med at bru-
ge Excel effektivt. Få en god 
introduktion til regneark og 
til de mest gængse og brugte 
funktioner. Gratis for ledige 
og studentermedlemmer.   
18. september 2018
i København

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem
kursusdage, som gør dig i 
stand til at arbejde som
Records Manager i private
og offentlige virksomheder.     
19. september til 10.
oktober 2018 i København

Kommunikation (Diplom-
uddannelse, enkeltfag - 4 
kursusdage med eksamen)
Få redskaber til at arbejde 
strategisk med at udvikle 
dine kommunikative kom-
petencer, blandt andet gen-
nem systematisk refleksion 
over modtager, situation
og kommunikationsform.
Lederuddannelse på
diplomniveau med tilhø-
rende eksamensprojekt
og mundtlig eksamen
(5 ECTS-point). 
21. september til
20. november 2018
(plus eksamen) i København 

Informations- og
IT-sikkerhed
(Miniuddannelse)
Lær om de centrale begre-
ber inden for IT-sikkerhed. 
Få bedre forudsætninger 
for at arbejde med strategi-
er, politikker og procedurer 
for informationssikkerhe-
den. Ny miniuddannelse 
over fem kursusdage.  
9. oktober til 4. december 
2018 i København

Morgenmøde for ledere: 
Intuition i ledelse
Er intuition et beslutnings- 
og ledelsesværktøj, som vi 
alle bruger uden nødven-
digvis at vide hvordan 
og hvornår? Hvordan kan 

Besøg de spændende
særsamlinger på Syddansk 
Universitetsbibliotek i 
Odense
Referencefaggruppen invi-
terer til gå-hjem-møde med 
rundvisning i magasinerne hos 
SDUB.  
30. oktober 2018 i Odense

Webinar: Skab en god
50+ karriere
Mange mennesker, som er 
50+, oplever en identitetsfor-
andring både i krop og sind. 
Få inspiration til, hvordan du 
kan skabe en ny identitet som 
50+.  
21. november 2018 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Morgenmøde for ledere: 
Mødefacilitering
Hvordan får man møder, der 
er værdiskabende, effektive, 
involverende, muntre, korte 
og fåtallige? Det gør man ved 
at facilitere dem.  
29. november 2018
i København
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem af Bibliotekarforbundet 
kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORER

JOB OG KARRIERE

TR-KURSER

PFA 55+ kursus: Du begyn-
der at kunne se slutningen 
på arbejdslivet
11. september 2018 i Aarhus
26. september 2018 i Kolding
27. september 2018 i Glostrup
3. oktober 2018 i Hørsholm
24. oktober 2018 i Glostrup
6. november 2018 i Herning

PFA-kursus: PFA 55+ kursus: 
Du holder snart op med at 
arbejde
12. september 2018 i Kolding
3. oktober 2018 i Aarhus
11. oktober 2018 i Glostrup
1. november 2018 i Hørsholm
19. november 2018 i Aalborg

Revolutioner din jobsøgning     
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning?      
4. og 11. september 2018 i 
København (dagskursus)
3. og 10. oktober 2018
i København (aftenkursus)
8. og 15. november 2018 i 
København (dagskursus)

Individuelle karriere-
rådgivningssamtaler 
Karriererådgivningen kan 
hjælpe dig med råd og spar-
ring og gøre dig mere bevidst 
om dine muligheder og kom-
petencer.   
Find datoerne på bf.dk/
JobOgKarriere

TR-uddannelse Modul D 2018
2-dages kursus med et fagligt 
emne på 1. dagen og work-
shop på 2. dagen.
29.-30. november 2018
i Middelfart

Scan QR-koden
og meld dig til
et af de mange
spændende
arrangementer
allerede i dag.

Som studen-
termedlem 
kan du del-
tage gratis 
i mange af  
vores gå-
hjem-møder, 
webinarer 
og værk-
tøjskurser. 
Følg med i 
kalenderen 
på bf.dk.

intuition bruges mere bevidst 
i forbindelse med ledelse?   
11. oktober 2018
i København 

Kursus: GDPR for informa-
tionsspecialister - person-
dataforordningen i praksis
Kurset giver en introduk-
tion til og et overblik over de 
opgaver, du som informa-
tionsspecialist helt oplagt kan 
påtage dig og dermed tage 
ansvar for.   
22. oktober 2018 i Aarhus
25. oktober 2018 i
København

Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de 
grundlæggende elementer og 
værktøjer i projektledelse og 
få mulighed for at øve brugen 
af værktøjerne.   
30. oktober til 27. november 
2018 i København

Lynkursus:
Faciliteringsteknikker
Hvordan kan du som facilita-
tor skabe gode processer og 
frugtbare dialoger? Afprøv 
faciliteringsteknikkerne i 
praksis. Gratis for ledige og 
studentermedlemmer.   
31. oktober 2018 i København 

Digital Manager
(Miniuddannelse)
Bliv bedre rustet til at arbejde 
med digitale projekter, og lær 
om værktøjer til og principper 
for udvikling, design og struk-
turering af din organisations 
eller virksomheds website. 
Miniuddannelse over seks 
kursusdage.   
27. februar til 3. april 2019
i København

PFA 55+ Webinar: Pensions-
økonomi - 3-15 år tilbage på 
arbejdsmarkedet
20. september 2018

PFA 55+ kursus: Du er holdt 
op med at arbejde
27. september 2018 i Kolding
23. oktober 2018 i Hillerød
25. oktober 2018 i Aarhus
6. november 2018 i Glostrup

PFA 55+ Webinar: Pensions-
økonomi - 0-3 år tilbage på 
arbejdsmarkedet
9. oktober 2018

PFA 55+ Webinar: Pensions-
økonomi - 3-15 år tilbage på 
arbejdsmarkedet
30. oktober 2018

PFA 55+ Webinar: Arv,
testamente og
begunstigelse
15. november 2018

PFA 55+ Webinar: Efterløn
27. november 2018

PFA 55+ Webinar:
Arv, testamente
og begunstigelse
13. december 2018
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Navn: Christian Lauersen              
Stilling: Biblioteks- og borgerservicechef i Ros-
kilde Kommune fra 1. september 2018. Roskilde 
Bibliotekerne består af 6 biblioteker, borgerser-
vice, lokalarkiver, en bogbus, er centralbibliotek 
for Region Sjælland og Bornholm og har ca. 140 
medarbejdere.         
Tidligere: Chef for Roskilde Universitetsbiblio-
tek, Det Samfundsvidenskabelige Fakultets-
bibliotek og Det Administrative Bibliotek
(ved Københavns Universitetsbibliotek /
Det Kgl. Bibliotek)       
Uddannet: Cand.scient.bibl i 2007      
Alder: 38 år 

Hvorfor søgte du stillingen som biblioteks-
og borgerservicechef i Roskilde?        
- Først og fremmest fordi det er et mega fedt 
job. Og så havde jeg i nogen tid tænkt, at hvis 
jeg fortsat skulle vokse, både i mit lederskab, 
men også som menneske, så skulle jeg udfor-
dres og søge et helt nyt sted hen. Jeg har været 
ved Det Kgl. Bibliotek i otte år og har kulturen 
helt inde under huden, mens jeg kun har 10 må-
neders erfaring fra et folkebibliotek for 10 år til-
bage. Det er også et naturligt ledelsesmæssigt 
ryk. Jeg bliver øverste ansvarlig for området, og 
det er en meget større og mere kompleks butik, 
jeg kommer til at stå på mål for.  

Hvilke overvejelser gjorde du dig om det at 
skifte sektor?      
- Jeg har selv tit råbt op om, at der er ringe sek-
tormobilitet i vores fag. Vi er meget låste enten 

i folke- og forskningsbiblioteker. Jeg håber, 
at flere tør tage springet, og at bibliotekerne 
tør tage imod folk fra en anden sektor, for de 
værdier, der er knyttet til at drive og udvikle et 
bibliotek, er de samme, og vi kan lære meget 
af hinanden. Og så har folkebiblioteket altid 
stået mit hjerte nært. Det var derfor, jeg søgte 
ind på Biblioteksskolen i sin tid.       

Hvad kommer du til at savne fagligt?       
- At arbejde med de studerende og tænke i 
redskaber, kompetencer og steder til at for-
bedre deres læring og give dem succes i deres 
uddannelse.    

Hvad glæder du dig til i det nye job?    
- Først og fremmest til at møde en masse 
nye mennesker og lære dem, institutionen og 
kommunen at kende. Og at se verden fra en 
anden stol end den jeg sidder på nu. At skulle 
tænke ledelse og organisation på en anden 
måde og opnå resultater på nye måder. 
   - Jeg glæder mig også til at bidrage til den 
offentlige debat om folkebibliotekerne. De er 
i den grad på dagsordenen, og der bliver ofte 
stillet spørgsmålstegn ved deres værdi og ek-
sistensberettigelse. Det er i grunden positivt, 
det ville være skidt, hvis der ikke var nogen, 
der ville snakke om folkebiblioteker, for så var 
vi blevet ligegyldige, men det er altafgørende, 
at vi selv er med til at tegne debatten, så det 
ikke kun er andres budskaber om bibliote-
kerne, der står tilbage. På mange parametre 
er biblioteket så vigtig en institution. Jeg 

kommer lige fra morgensang på 
Københavns Hovedbibliotek og 
det at have et sted, der kan samle 
og rumme alle samfundslag i en 
ikke-kommerciel arena er meget 
vigtigt og værdifuldt. Det giver 
lokal identitet og fælleskab, hvil-
ket er udfordret i en globaliseret 
og polariseret verden. 
  
Hvad bliver udfordrende for dig?         
- Der er jo helt sikkert nogle 
lærerpenge, der skal betales det 
første stykke tid, for ret beset 
ved jeg meget lidt om både folke-
biblioteker, borgerservice og det 
kommunale område. Men det var 
jo heller ikke for min store kom-
munale erfaring, at de valgte mig, 
så det er nok mere en præmis end 
en udfordring. 

Hvad er din vision for Roskilde 
Bibliotekerne?          
- Kort fortalt at vi aktivt er med 
til at gøre Roskilde Kommune 
til et bedre sted at leve og bo. 
At vi tager medansvar for den 
nationale og globale biblioteksud-
vikling. Og sikrer at det er en god 
arbejdsplads. Det skal være et 
godt sted at være, hvor man går 
på arbejde med en god fornem-
melse i maven.   

Medarbejderne
skal gå på arbejde
med en god
fornemmelse i maven 
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www.bci.dk

Skab rum til praktiske og kreative udfoldelser med nysgerrigheden i fokus. 
Her er der både plads til leg og læring i børnenes univers.

Find flere produkter og bliv inspireret på www.bci.dk.

LÆRENDE MILJØER FOR DE MINDSTE

”Jeg skiftede mellem 
romaner og fagbøger. 
Jeg vidste, jeg skulle 
have nye perspektiver, 
fordi jeg ikke kunne 
komme videre med det 
perspektiv, jeg havde. 
Og bøgerne blev mine 
samtalepartnere i dia-
logen med mig selv”
Ahmed Akkari om tiden efter 
Muhammedkrisen i 2005

Læs interview side 12 
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N

AUGUST          2018 

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser

07

Interview

Ahmed Akkari,
ledende imam under 
Muhammedkrisen,

er gået fra islamist til
humanist gennem

litteraturen

Erfaringer med 
ny bibliotekslov i 
Norge og Holland

Ledige rammes 
også af stress

Gør dit
SoMe-budskab
smitsomt


