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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

SEPTEMBER   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
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Interview med forfatteren
R. David Lankes:

Biblioteket er
bibliotekaren.
Ikke bygningen
eller samlingen 

Kritik af udvalg
om forsknings-
bibliotekerne

Bryd 
dine

vaner 

Algoritmerne overvåger os



Oktober 2013 · Perspektiv · 51

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK

Et nyt rum for eventyrlige fortællinger er skudt op midt i Flensborgs børnebibliotek. 
Udenom den stjernebeslåede hule giver fortællerrummet nye muligheder for leg og 
udstilling, mens børnene kan finde roen med en god billedbog i bogslangen.

Kontakt os for rådgivning på telefon 76 78 26 11 eller besøg os på  
www.lammhultsbiblioteksdesign.dk for mere inspiration. 
Her kan du finde biblioteksindretninger fra hele verden.

STJERNER OG SLANGER SKABER NYE FORTÆLLINGER

»Et rum fuld af
bøger er opbevaring, 
ikke et bibliotek, 
hvorimod et tomt 
rum med en biblio-
tekar, der servicerer 
sit community, er et 
bibliotek«.
R. David Lankes, forfatter og leder
af School of Library and Information
Science på South Carolinas University

Læs interview side 12 
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 Medlemmerne har de gode spørgsmål  

06 Leder: Hvilken fagforening skal BF være?

08  Nyhedsoverblik fra nettet

20  Kortlægning af fremtidens forskningsbiblioteker
 bør ikke forhastes

22 Som chef skal jeg vende blikket udad 
 Interview med ny leder af Rudersdal Bibliotekerne           

25 Selvledelse giver os et bedre arbejdsliv                                                                                      
 
26 Fysiske biblioteker med skarpere profiler
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34 Debat 
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BIBLIOTEKET ER IKKE BYGNINGEN ELLER 
SAMLINGEN – DET ER BIBLIOTEKAREN

DU ER IKKE DIN EGEN LÆNGERE

KREATIV UDEN QUICK FIXES
Kreativitet kræver tålmodighed, bevidste 
vanebrud og fordybelse. 

Algoritmer fylder mere og mere i din hverdag. Det kan på sigt 
udgøre en trussel for vores demokrati.

42

30

TEMA

Bibliotekarernes legitimitet stiger proportionelt med deres 
involvering i lokalsamfundet, mener amerikanske David 
Lankes, der har skrevet en bog om det, han kalder New 
Librarianship. 



· Perspektiv · September 20184

TE
K

S
T S

A
B

R
IN

E
 M

Ø
N

S
TE

D
 A

R
K

IV
F
O

TO
 S

IM
O

N
 K

LE
IN

-K
N

U
D

S
E
N

  

Medlemmerne har 
de gode spørgsmål 

A
K

T
U

E
LT

  IN
T

E
R

V
IE

W

Hvorfor skal deltagerne stille hinanden spørgsmål før
BF’s generalforsamling?
- Det skal de for at kvalificere debatten om udviklingen af BF og 
BF’s fremtid. Når mennesker mødes for at tale visioner, strategi og 
løsninger til for eksempel en generalforsamling, går der ofte me-
get tid med først at forstå, hvad det hele handler om. Ved at give 
deltagerne mulighed for at stille spørgsmål forud for processen og 
analysere de hundredevis af spørgsmål og svar, som deltagerne 
giver hinanden, får vi et billede af det, der optager, bekymrer eller 
motiverer folk – og vi får tid til at arbejde med det.

Hvordan skal det så bruges efterfølgende?
- På baggrund af alle deltagernes input via Qvest danner vi fem til 
syv temaer, som bliver debatteret i mindre grupper. Det er altså 
deltagerne, der kommer til at bestemme temaerne. Det interes-
sante er, at vi netop med denne metode finder de temaer, der 
optager medlemmerne i øjeblikket - og vi hverken kan eller skal 
forudsige, hvad de temaer bliver. På dagen vil der derfor allerede 
være en række input, spørgsmål og ideer at tale ud fra. 

Hvordan foregår Qvesten konkret?  
- Nogle uger før generalforsamlingen får alle deltagere en mail 
med et link, hvor de kan stille et spørgsmål til en anden delta-
ger efter eget valg. Folks stiller spørgsmål, der er relevante for 
Qvestens tema og som opleves som vigtigt for den, der spørger. 
Alle deltagere på GF får spørgeretten til ét spørgsmål, og så er vi 
i gang. Og dem, der bliver stillet et spørgsmål, kan så, når de har 
svaret, stille nyt spørgsmål - som i en stafet. 

Hvad skal der komme ud af temadrøftelserne på GF?   
- BF er en medlemsorganisation. Så svaret på i hvilken retning BF 

Op til BF’s generalforsamling skal alle deltagere stille et spørgsmål 
til en anden deltager via spørgsmålsstafetten Qvest. Det skal
kvalificere debatten på generalforsamlingen om BF’s fremtid ved
at inddrage medlemmernes spørgsmål, idéer og overvejelser,
forklarer konsulent Kenneth Agerholm.

skal, de nye løsninger og de nødvendige beslutnin-
ger er ikke noget, der bare sker bag skrivebordet. 
Det sker sammen med medlemmerne, og det er 
den her proces en del af. Derfor er der heller ikke 
fra BF’s hovedbestyrelse et facit på, hvad der skal 
komme ud af processen. Det er op til medlemmer-
ne. Men efter drøftelserne vil vi have afdækket 
bekymringer, overvejelser, idéer og forslag med 
en ret høj detaljeringsgrad, som hovedbestyrelsen 
kan arbejde videre med.         

Er det ikke ofte de samme, der får stillet
spørgsmål?  
- Det er ret forskelligt. Nogle stiller spørgsmål til 
folk, der ligner dem selv, mens andre har lyst til at 
høre et svar fra medlemmer, der laver noget helt 
andet. Og andre igen vil adressere deres spørgs-
mål til ledelsen. Det er meget forskelligt, og der 
er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Det hele 
siger noget interessant om organisationen og de 
overvejelser, der er gang i. For eksempel kan man 
nogle gange få øje på uformelle samlingspunkter 
eller positioner, og det kan være interessant at 
undersøge, hvad der ligger bag det.    

Hvad er udfordringerne ved sådanne en proces?  
- Det er kampen om folks opmærksomhed. En 
Qvest virker kun, hvis der er mange, der deltager i 
de tre-fire dage, Qvesten varer, - leger med og får 
spurgt og svaret hinanden, så stafetten ikke går 
i stå.
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Om Qvest 

Spørgsmålsstafetten Qvest er udviklet af Pia 
Lauritzen, ph.d. i filosofi og forsker i spørgsmål. 
Når ledelsen stiller spørgsmål, er der samtidig 
en masse spørgsmål, den ikke stiller. Gennem 
en Qvest stilles spørgeretten fri - og alle får 
mulighed for at stille de spørgsmål, de mener, 
er de vigtigste. Når Qvesten slutter, får alle 
blandt andet tilsendt et link til en ordsky, hvor 
man kan se, hvilke ord, der er mest brugt, og 
hvad der er blevet sagt om dem.     

Læs mere om stafetanalyse i bogen De
udenforstående – om kunsten at få alle i tale
af Pia Lauritzen. 

Under BF’s generalforsamling den 10. og 11. november 
bliver den formelle del af generalforsamlingen 
suspenderet i tre timer lørdag eftermiddag. Her skal 
deltagerne debattere den fremtidige udvikling af BF. 
Forud har alle deltagere være med i en såkaldt Qvest – 
en spørgsmålsstafet – der skal give et billede af, hvad 
der optager medlemmerne. 



    

Hvilken fagforening 
skal BF være?
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Generalforsamlingen er lige om hjørnet, nemlig 
i Aarhus den 10.-11. november 2018. Sidste gang 
vi mødtes, havde vi en engageret, bred og aktiv 
debat om fokusområderne i BF’s politiske strategi 
med baggrund i den forandring og udvikling, man 
oplever som BF’er – på arbejdspladsen og i forhold 
til nye krav til kompetencer og fagligheden.
   Gennem arbejdet med den nuværende politiske 
strategi har vi lagt nogle vigtige grundsten og 
arbejdet med blandt andet en medlemsundersø-
gelse, fremtidens arbejdsmarked og kompetence-
behov og skruet op for BF’s interessevaretagelse. 
Det skal vi nu bygge videre på for at imødekomme 
de forandringer, vi står overfor såvel internt som 
eksternt. Siden marts har vi i BF’s hovedbesty-
relse arbejdet på at formulere den nye strategi 
baseret på en bearbejdning af de eksisterende 
fokusområder. Fokusområderne i den næste 
periodes strategi kalder vi Stærk faglig stemme, 
Karriere, kompetencer og arbejdsliv og BF’ere i en 
ny tid. 

Tine Segel  /  ts@bf.dk

   Parallelt med arbejdet omkring den politiske strategi 
har vi i indeværende periode konstateret, at der er 
behov for at tage fat om nogle mere grundlæggende 
spørgsmål. For når medlemstallet fortsat falder grun-
det aldersfordelingen, og når uddannelses- og arbejds-
markedet forandrer sig, skal vi tage en vigtig drøftelse 
af, hvordan vi skal agere som et mindre forbund. 
   Derfor skal vi også til generalforsamlingen drøfte – 
men ikke beslutte – de mulige retninger for BF’s frem-
tid. Hvilke medlemmer skal vi organisere og rekruttere? 
Hvad er kernen i BF’s arbejde i fremtiden? Hvad er 
vilkårene for små organisationer som BF i fremtiden? 
Skal BF fortsat primært arbejde alene, eller skal BF 
samarbejde med andre organisationer?  
   I processen med at finde svar på disse og andre store 
spørgsmål lægger hovedbestyrelsen og jeg stor vægt 
på medlemsinddragelse. Vores fælles drøftelse på ge-
neralforsamlingen vil den kommende hovedbestyrelse 
arbejde videre med i de kommende år og fremlægge 
konkrete forslag på enten næste generalforsamling, 
eller – hvis det ikke kan vente – på en ekstraordinær 
generalforsamling. 
   Traditionen tro vil der på generalforsamlingen også 
være lagt op til en masse konkrete beslutninger. Ikke 
mindst som resultat af den vedtægtsarbejdsgruppe, 
der har haft til opgave at revidere og drøfte de nuvæ-
rende vedtægter, så hovedbestyrelsen kan fremlægge 
en række forslag til vedtægtsændringer. Det drejer sig 
både om en række mindre ændringer, men også større 
ændringsforslag vil blive fremlagt - blandt andet om 
formål, generalforsamlingsperiodens længde, stemme-
ret til studerende og etablering af et lederforum. 
   Det bliver to spændende dage. Hvis du ikke allerede 
er tilmeldt så skynd dig, og deltag i en weekend med 
fokus på faglighed og netværk og få indflydelse på, 
hvilken fagforening BF skal være.
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Deltag i taxonomy Boot Camp lonDon 2018 meD 25% raBat

BF
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

BF har indgået partnerskabsaftale med Taxonomy Boot Camp, som giver dig som medlem 
25% rabat på deltagerprisen på konferencen den 16.-17. oktober 2018 i Olympia London.

rabatpris for BF-medlemmer for 2-dages konference: £549
(normalpris: £610 + VAT = £732)

Bibliotekarforbundet anses kun som formidler af tilbuddet hos  
Taxonomy Boot Camp London og hæfter ikke for aftalen som part.

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

Taxonomy Boot Camp London helps you discover and implement new taxonomy applications to drive and manage your 
content efficiently and effectively. Whether you’re a first-timer or a seasoned taxonomist, Taxonomy Boot Camp London 
will help you explore and exploit the value of taxonomies in your organisation.‘ ‘

MeDLeMsTiLBuD

understand why taxonomies are critical to 
your business development
Learn fresh approaches to establishing 
taxonomy in your organisation

Hear from experts about the cutting-edge 
developments in taxonomy
Network with a ready-made taxonomy 
community
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Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

28. august  

Emmanuel Macron: ”De, som ikke har adgang til læsning, er i eksil”

Den franske præsident Emmanuel Macron ser biblioteker som en vigtig del af at bekæmpe 
social ulighed. Den 28. august besøger han Danmark og skal blandt andet debattere Euro-
pas fremtid med statsminister Lars Løkke Rasmussen på Det Kgl. Bibliotek.

Frankrigs præsident Emmanuel Macron ser bibliotekerne som en væsentlig brik i at bekæmpe 
kulturel adskillelse og social ulighed i samfundet. De er adgangen til fælles og lige muligheder, 
sagde præsidenten i starten af året til det franske digitale litteraturmagasin ActuaLitté – les 
univers du livre i forbindelse med en national undersøgelse af de franske biblioteker.
   Bibliotekerne er frontkæmpere for borgernes frigørelse ved at give alle lige muligheder og 
gøre dem uafhængige af det,  de kommer fra, ifølge præsidenten.  
   »Det er uholdbart for et samfund, hvis du ikke har de samme muligheder for at lykkes som 
andre, blot fordi du er født ét bestemt sted«, siger han. 
   Og det er ikke staten, der skal afgøre, hvad der er godt eller skidt. Den skal tillade uafhæn-
gigheden og frigørelsen ved at fremme adgangen til kultur og læsning blandt andet gennem 
biblioteker, mener præsidenten. 

Søndagsåbent?
Den franske undersøgelse af bibliotekerne kommer med 12 anbefalinger til at fremme adgan-
gen til de lige muligheder. Det er den franske forfatter Érik Orsenna, der har besøgt en stor del 
af landets biblioteker og interviewet chefer, embedsmænd og fagfolk for at »tage temperatu-
ren på bibliotekernes tilstand« og få en idé om, hvad de har brug for for at udvikle sig.
   Og en af hovedanbefalingerne er at forlænge bibliotekernes åbningstid. I dag er der kun 
130 ud af de 7.700 biblioteker, der for eksempel har åbent om søndagen. I Frankrig bliver det 
derfor debatteret, hvordan den forlængede åbningstid skal udspille sig. Hvor meget skal være 
bemandet af fagprofessionelle, hvor meget af frivillige og hvor meget skal være ubetjent? 
   Med rapportens anbefalinger følger otte millioner euro til lokale tiltag inden for de 12 anbe-
falinger. 

Mønsted

23. august 

400 millioner til kulturen 

I regeringens finanslovsudspil er der afsat 
100 millioner kroner årligt de næste fire år til 
at styrke kulturområdet. Der er blandt andet 
øremærket penge til kulturelle oplevelser for 
børn og unge i udsatte boligområder. Men 
pengene dækker ikke de huller, ompriorite-
ringsbidraget har skabt, lyder kritikken.

En tiltrængt indsprøjtning til et trængt 
kulturliv, kalder BF’s formand Tine Segel 
kulturministeriets nyhed om, at der i finans-
lovsudspillet er afsat 400 millioner kroner til 
kulturen over de næste fire år. 
   Det er først og fremmest de store kultur-
institutioner, der får tilført midler såsom 
Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, 
Det Kongelige Teater, Det Kgl. Bibliotek og 
Rigsarkivet. 

Kultur i udsatte boligområder
Der afsættes i alt 20 millioner kroner i 2019-
2022 til, at kulturen og kunsten kan forankres 
bedre og spille en større rolle i udsatte bolig-
områder. Meget positivt, mener Tine Segel, 
der gerne så, at bibliotekerne tænkes ind. 

- Det er oplagt at støtte bibliotekerne på det 
her område for eksempel ved at genstarte 
initiativer som bogstartspakker, sætte gang i 
fællesspisning med mere, siger Tine Segel. 

Hun understreger, at på trods af forslaget om 
de flere penge til kulturområder, så er det ikke 
ren fryd, fordi omprioriteringsbidraget stadig 
koster kulturinstitutionerne to procent af 
deres budgetter om året.

- Grønthøsteren kører fortsat, og det koster 
dyrt på driften, hvor der er skåret helt ind til 
benet, siger hun. De radikales kulturordfører 
Zenia Stampe kalder pengene til kulturen »en 
gang spin« på TV2 News. Fordi millionerne 
ikke kommer i nærheden af de massive be-
sparelser, det såkaldte omprioriteringsbidrag 
på to procent årligt har betydet for kultur-
livet, heriblandt også for Det Kgl. Bibliotek, 
hvor 35 stillinger er blevet nedlagt.

Mønsted

Den franske præsident Emmanuel Macron (tv) modtager rapporten om de franske biblioteker af den franske 
kulturminister Francoise Nyssen og forfatter Erik Orsenna (i midten th.) Foto: Ludovic Marin/Scanpix/AFP c
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23. august 

En femteplads for troværdighed til bibliotekarer 

Bibliotekarer er den femte mest troværdige faggruppe, når befolkningen skal vurdere, hvem de 
har mest tillid til, viser en undersøgelse fra kommunikationsbureauet Radius. Kun overhalet af 
jordemødre, læger, sygeplejersker og politibetjente.

Det er første gang bibliotekarerne er med i troværdighedsundersøgelsen fra Radius, der omfatter 
26 faggrupper. Men at de lander på en flot 5. plads overrasker ikke Tine Segel, BF’s formand.

- Bibliotekarer går op i at levere valid og troværdig information. Vi kan søge i mange kildebaser 
og forholde os kritisk til mange kilder. De fleste kan med en computer eller telefon ved hånden 
google sig frem til alverdens informationer, og der er adskillige platforme at finde nyheder på. 
Men netop derfor er det vigtigt, at nogen kan hjælpe med at sortere i strømmen af informatio-
ner. Det handler om at gå fra Google til grundighed. Når studerende eller skoleelever skal skrive 
opgaver, er det vigtigt ikke bare at få de første fem svar på Google, siger hun.

Vi har brug for vejledning
Bundplaceringen for troværdighed lander hos journalister, bilforhandlere og politikere. Politi-
kernes troværdighed er faldet støt over de sidste ti år, mens journalisterne statistisk er kravlet 
markant opad på listen for første gang i ti år. 

Radius er ikke dykket ned i de såkaldte drivere for bibliotekarernes 5. plads, men seniorpartner i 
Radius Nicolaj Taudorf Andersen ser nogle fællestræk mellem bibliotekarenes høje placering og 
det, at journalisterne oplever en øget troværdighed.

- Begrebet fake news har blandt andet fyldt i medierne, og danskerne vil gerne hjælpes til at 
sortere i skidt og kanel, siger han.    

- Det er første gang, vi har taget bibliotekarer og ingeniører med i undersøgelsen, og det ser jo 
mildest talt fornuftigt ud. Det kan være, vi vælger at kigge nærmere på bibliotekarerne til næste 
år for at få mere viden om, hvad der ligger bag danskernes vurdering af deres høje troværdighed, 
for det ved vi ikke endnu, siger Nicolaj Taudorf Andersen.

Mønsted

3. september 

Årets bogsamling 2018?  

Danske skønlitterære Forfattere 
vil igen i år finde Årets bogsam-
ling blandt de folkebiblioteker, 
der prioriterer litteraturen og den 
fysiske bogsamling.

Prisen blev uddelt for første gang 
i 2017 til Biblioteket Kulturværftet 
i Helsingør, der fik tildelt 50.000 
kroner øremærket indkøb af bøger. 
   »Vi vil gerne hylde de folkebib-
lioteker, som vægter bøgerne – de 
fysiske bøger på reolerne – højt, 
siger bestyrelsesmedlem, forfat-
teren Jan Thielke. Alle landets 
læsere og lånere kan indstille deres 
lokale bibliotek inden 10. oktober 
på: http://aaretsbogsamling.dk. 

Mønsted

Foto: Niels Hougaard
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31. august

Farvel til Roskildes bibliotekschef 

Bibliotekschef for Roskilde Bibliotekerne siden 2002, 
Mogens Vestergaard, takker af. En mand, der har in-
spireret politikerne i Roskilde til at prioritere kulturen, 
sagde borgmester Joy Mogensen i sin afskedstale. 

Borgmester i Roskilde Joy Mogensen sammenlignede i sin 
afskedstale Mogens Vestergaard med den nordiske gud 
Odin, der sjældent sætter sig selv i centrum, men lader 
de andre guder blive centrum i den nordiske mytologis for-
tællinger. - Men når Odin så træder til, ved man, at der er 
styr på tingene. Så opstår der en ro. Mogens, du er – som 
Odin – også kendt for at udrette store ting. Du kombinerer 
handling med digtning og litteratur, og du har inspireret os 
til at prioritere kulturen i Roskilde, sagde borgmesteren, 
der gav Mogens Vestergaards politiske tæft en stor del af 
æren for, at bibliotekerne i dag står stærkt i Roskilde og 
har lokalpolitikernes bevågenhed og anerkendelse. 

Mogens Vestergaard går på efterløn og ny bibliotekschef 
i Roskilde Bibliotekerne fra 1. september bliver Christian 
Lauersen, tidligere chef for Roskilde Universitetsbibliotek, 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek og Det 
Administrative Bibliotek. 

Lerche

Lotte Hviid Dhyrbye fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker 
modtog årets IFLA Poster Award for sin poster session: Creating 
strong young readers in a digital media landscape. BF sidder i 
tænketankens styregruppe og deltog også i årets IFLA-konference 
repræsenteret ved næstformand Jette Fugl og sekretariatschef 
Torben Jensen. (Foto: Torben Jensen)

Truede med tæsk.

Der står i loven, at alle 
børn har ret til omsorg 
og tryghed, at de skal 
behandles med respekt 
for deres person og ikke 
må udsættes for legemlig 
afstraffelse eller anden 
krænkende behandling!     

Og med småt står der: "Med mindre 
barnet sidder klistret til make 
up tutorials på YouTube, så må 
man knalde det lussinger, til  
det åbner en bog i stedet."   



Friendly Frank - selvbetjening 
og formidling på én gang

Friendly Frank er en nyskabelse, som 
tilbyder biblioteket hidtil usete muligheder 
og fleksibilitet. 

Friendly Frank er et lille men 
særdeles smidigt system, der tilbyder 
jeres brugere alle de sædvanlige 
selvbetjeningsmuligheder som lån, 
aflevering og betaling* samt adgang til at 
behandle reserveringer og øvrig profildata.

Samtidig tilbyder Friendly Frank et digitalt 
formidlingsunivers, hvor brugerne kan 
blive inspireret af digitale udstillinger, søge i 
bibliotekets materialer, se vigtige nyheder og 
arrangementer, finde vej i biblioteket, scanne 
materialer for at læse anmeldelser, se videoer 
eller få forslag til lignende værker.

Friendly Frank tilbyder også special-
applikationer som f.eks. Forsidebladring, 
hvor brugerne kan scrolle i alle materialer 
opstillet i en reol eller sektion.

Friendly Frank fylder ikke mere end en lille 
computer. Den kan monteres på bord, væg 
eller på reolen blandt bibliotekets materialer. 

Friendly Frank kan konfigureres med 
softwareydelser efter jeres ønsker og samtidig 
installeres i specialdesignede møbler.

Resten af 2018 tilbydes Friendly Frank med 
op til 50% rabat.

Inlead leverer formidlingsløsninger 
som virker på tværs af digitale platforme.

SELVBETJENING & DIGITAL FORMIDLING

INLEAD

80mm termisk printer
RFID/NFC Scanner

Stregkodescanner

22” touch-skærm

* Betalinger med Mobilepay.

Kontakt:

Peter Rodenberg, Direktør
pr@inlead.dk / +45  40 75 05 00

Carsten Dibbern, Chefkonsulent
cd@inlead.dk / +45  40 84 79 00

Friendly Frank tilbydes som bordmodel og 2 
forskellige vægmodeller, med skærmen i hhv. 
horisontal og vertikal format.
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Biblioteket er ikke
bygningen eller samlingen 
– det er bibliotekaren
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nder det arabiske forår 
blev stort set alle of-
fentlige kontorer og 
bygninger i den egypti-
ske havneby Alexandria 
raseret af en oprørt 
folkemængde, men 
ikke biblioteket. Da 
opstanden havde lagt 
sig, stod biblioteket 

uden en skramme end ikke en smadret rude. 
Beskyttet – ikke af politi eller militær – men 
af borgere, der havde samlet sig om bygnin-
gen gennem flere dage. Hvorfor? Hvad er det, 
biblioteket betyder for os? spørger Perspektiv 
R. David Lankes, professor og leder af School 
of Library and Information Science på South 
Carolinas universitet i USA. Han er ivrig debat-
tør og forfatter til flere bøger om det, han 
kalder The New Librarianship. 
   - Vi oplever protester mod biblioteksluknin-
ger, og borgere der slår ring om biblioteker, 
fordi bibliotekets medarbejdere giver mening 
til folks liv, om det er gennem bøger, svar 
på spørgsmål, hjælp til jobsøgning eller ny 

U
teknologi. Og vigtigst fordi bibliotekarerne har formået at give 
lokalsamfundet følelsen af ejerskab. Følelsen af, at det er »mit 
bibliotek«, gør, at folk tager ansvar, siger Lankes.
   Og ejerskab er nøglen til fremtiden for bibliotekarer og biblio-
teker, mener Lankes (som i øvrigt skelner skarpt imellem de to, 
det vender vi tilbage til). 

GIV FÆLLESSKABET EJERSKAB

Bibliotekernes og bibliotekarernes eksistensberettigelse er 
deres community (i mangel af et bedre dansk ord) – de men-
nesker der omgiver og bruger bibliotekerne og bibliotekarerne, 
mener han. Uanset om det er folke- eller forskningsbiblioteker, 
skoler, gymnasier, hospitaler eller private virksomheder. 
   Bibliotekernes services skal skabes til medlemmerne af 
communitiet og i samarbejde med dem. Lankes undlader 
bevidst at bruge betegnelsen »brugere« eller »kunder«, fordi 
fællesskabet og ejerskabet for ham er det afgørende. Ligesom 
bibliotekarerne skal se medlemmernes viden og kunnen som en 
ressource, der udvider samlingen.
   - Vi skal ikke bare tilbyde folk en have at gå rundt i. De skal 
selv være med til at dyrke den, få tingene til at gro og skabe 
fællesskabet omkring den. Lokalsamfundet er en ny del af 
samlingen. Der er folk, der er eksperter i fiskeri, kaniner og tu-
sinde andre ting. Skal man for eksempel lave en event om sund 
mad, kan man invitere nogle, der kan lave mad eller flytte det 
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Bibliotekarer skal hverken være neutrale 
eller objektive. De er i vidensbranchen, og 
det kræver, at de dømmer noget til at være 
bedre end andet, siger forfatter til bøgerne 
The Atlas of New Librarianship og The New 
Librarianship Field Guide, R. David Lankes. 
Han mener, at bibliotekarernes legitimitet 
stiger proportionelt med deres involvering i 
lokalsamfundet.
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Perspektiv interviewede R. David Lankes 13. 
august over telefonen, to dage før han af 
helbredsmæssige grunde tog orlov fra sin 
stilling som leder af School of Library and 
Information Science på South Carolinas 
universitet.      
   - Men han vil meget gerne nå at give et 
interview til danske bibliotekarer, siger han. 

Bøger 
The Atlas of New Librarianship  

The New Librarianship Field Guide
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til en lokal restaurant. siger Lankes, der ikke rigtig 
bider på spørgsmålet, om folk bag ligusterhæk-
kene (i Danmark) gider være en del af samlingen.
   - Du skal jo kende dit lokalsamfund og finde ud 
af, hvad der er deres behov, siger han.
   Men lige en vigtig pointe. 
   - Vi skal ikke blot give folk det, de vil have, men 
netop det, de har behov for. Jeg ser eksempler 
i USA, hvor man går for langt og lader folk selv 
designe parker og biblioteker. Det er ikke løsnin-
gen. Vi er professionelle af en grund, og der er 
ting ved biblioteket, der er unikt. Diversiteten, for 
eksempel, og at det er et sted, mange nytilkomne 
borgere kommer, siger han.

VÆR BIBLIOTEKAR I ALLE SAMMENHÆNGE 

Og ofte ved vi ikke, hvad vi vil have eller har brug 
for, før vi står med det.   
   - Derfor skal bibliotekarer heller ikke vente på 
medlemmernes spørgsmål. De skal blande sig i 
deres community og levere svar, hvor de oplever, 
at der er spørgsmål. Vores største værdi er ikke 
behind the scenes, siger Lankes, der beskriver sine 
pointer gennem anekdoter. 
   Som en bibliotekschef han kender, der bad en 
bibliotekar deltage i byrådsmøderne.  »Hvad skal 
jeg der?«, spurgte bibliotekaren undrende, hvortil 
bibliotekschefen svarede: »det du plejer at gøre, 
når der kommer en person ind af døren til biblio-
teket. Find ud af, hvad vedkommende har behov 
for ved at lytte og spørge«. Bibliotekaren lyttede 
til politikerne under møderne og vendte tilbage 
med svar på mange af deres spørgsmål til næste 
møde. Det viste sig at være så brugbart, at poli-
tikerne efterhånden nægtede at starte mødet, 
før bibliotekaren var til stede (bibliotekaren endte 
med selv at blive valgt til byrådet, men det er nu 
ikke Lankes pointe).
   - Pointen er, at vi skal tage vores evner og 
traditionelle kompetencer og bruge dem på nye 
kreative måder – også langt fra den fysiske byg-
ning, siger Lankes, der som nævnt skelner skarpt 
mellem bibliotekarer og biblioteker. 
   Han definerer det eksempelvis sådan her i bo-
gen The New Librarianship Field Guide: 
   »Et rum fuld af bøger er opbevaring, ikke et 
bibliotek, hvorimod et tomt rum med en bibliote-
kar, der servicerer sit community, er et bibliotek«. 
En definition, der utvetydigt fortæller, at Lankes 
ser bibliotekarerne som altafgørende for bibliote-
kerne. Og at det at agere aktivt er hjertet i, hvad 
bibliotekarer skal.

HVEM ELLERS END BIBLIOTEKAREN?

Biblioteker samler ofte opgaver op, der ellers falder mellem to 
stole. I 2014 tvang opstanden i byen Ferguson, efter drabet på 
en sort, ubevæbnet teenager, skolerne til at holde lukket. Det 
ramte de allerfattigste børn, der ingen steder havde at være, 
og særligt fordi skolen giver dem et fast måltid mad. De lokale 
biblioteker oprettede steder, hvor børn kunne komme og fami-
lier sammen kunne være kreative, og vigtigst - bibliotekerne 
sørgede for, at alle børn kunne få et måltid mad i den periode. 
Hvis man skal tale om en fælles værdi for biblioteker, så er det 
ifølge Lankes netop, at hvert enkelt bibliotek er sit eget, at det 
skal formes efter lokalsamfundet og de mennesker, det ser-
vicerer, og ikke forsøge at holde fast i at være noget bestemt 
eller prædefineret.   
   - For det er ikke en stor flot bygning eller en samling, der gør 
det. Det er bibliotekarerne, og hvordan de bruger det fysiske 
rum og materialerne, siger Lankes. 
   - Jeg kom med i bestyrelsen af et stort bibliotek, hvis mate-
rialebudget var blevet skåret med 30 procent nogle år forinden. 
Deres erklærede mål havde fra da af været at afsætte et beløb 
hvert år for at indhente de 30 procent på materialekontoen. 
Da jeg trådte ind i bestyrelsen, overvejede de sågar at fyre 
bibliotekarer for at opnå det mål. »Vil I skabe en større samling, 
men med færre »adgangspunkter« til den? Det giver jo ingen 
mening«, var min reaktion, fortæller Lankes. 

FORANDRINGER SKER HOS MENNESKER 

Han mener også, at forandringerne og udviklingen af bibliote-
kerne skal komme fra bibliotekarerne.
   - Et nybygget biblioteket ændre ikke noget i sig selv, men det 
gør en nytænkende bibliotekar, siger Lankes, der godt ved, at 
det er lettere sagt end gjort. Ikke alle bibliotekarer er lige kom-
fortable med opsøgende arbejde. Og det er ikke umiddelbart 
noget, man lærer på uddannelsen, der ifølge Lankes, altid har 
en forsinkelse på den praktiske virkelighed. 
   - Der er eksempelvis blevet lavet en Master i Twitter hos os, 
men det er altså ikke Twitter eller Facebook, der er brug for, 
hvis man vil skabe forandringer. Der er brug for, at vi bevæger 
os ud i vores community, siger Lankes. 
   - Jeg ser heldigvis masser af bibliotekarer, der engagerer sig i 
lokalsamfundet på helt nye måder. Nogle steder er det lederen, 
der viser vejen, andre steder er det en nyansat, der har øje for 
at skabe innovation med communityet i centrum, siger Lankes.   
Derfor ønsker han at skabe et globalt netværk for bibliotekarer 
for at kunne dele erfaringer og lægger i sine bøger op til en lø-
bende diskussion af biblioteker og bibliotekarernes rolle (deltag 
eller følg med på www.NewLibrarianship.org)   

HVERKEN NEUTRALE ELLER OBJEKTIVE

R. David Lankes mener, at værdien af biblioteker og biblioteka-
rer er større end nogensinde. 
   - Vi er ude på den anden side af Google-panikken. Biblioteka-
rer blev ikke overflødiggjort af, at alle selv kan søge på nettet, 

à
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Under det arabiske 
forår beskyttede 
civilbefolkningen 
biblioteket i 
Alexandria, 
selvom alle 
andre offentlige 
bygninger blev 
hårdt medtaget.  
Her foto fra en 
demonstration 
fire år senere i 
byen i forbindelse 
med begravelsen 
af Shaima al-
Sabbagh, der døde 
efter sammenstød 
med politiet på 
årsdagen for 
oprøret mod Hosni 
Mubarak. 
Foto: Scanpix/ 
Tarek Abdel Hamid

Den amerikanske by Ferguson var i 
undtagelsestilstand i månederne efter den 
18-årige sorte teenager Michael Brown 
blev skudt af en hvid betjent i august 
2014. Her er en butik sat i brand under en 
demonstration. Skolerne holdt lukkede, 
så bibliotekarerne trådte til og sikrede et 
dagligt måltid til de fattigste elever.
Foto: Scanpix/ Michael B. Thomas

Hvis bibliotekerne 
formår at inddrage 
lokalsamfundet og 
give dem ejerskab 
til biblioteket, så 
kæmper de også 
for at bevare det, 
er David Lankes 
pointe. Her en 
demonstration efter 
nedskæringer på 
biblioteksbudgettet 
i Lyngby-Taarbæk 
Kommune. Arkivfoto: 
Jakob Boserup
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siger Lankes. Selvom kritiske røster dukker op i debatten i USA 
såvel som i Danmark. 
   - Magasinet Forbes bragte for eksempel en artikel om, at bib-
lioteket kunne erstattes af Amazon, Starbucks og sociale me-
dier tilsammen. De to første kunne levere bøger og samlings-
steder og de sociale medier var en slags tredje sted. Artiklen 
blev mødt af kritik fra mange kanter med det samstemmende 
budskab: I har ikke forstået biblioteket, siger Lankes.
   - Biblioteker handler om uddannelse og læring. Deres mis-
sion er at gøre deres community klogere. Samlingen og det 
fysiske bibliotek er jo kun værktøjer til at opnå det mål, og nye 
værktøjer er kommet til som digitale databaser og elektroniske 
ressourcer, hvoraf bibliotekarerne kontrollerer nogle, men ikke 
andre. Essensen er, at de faciliterer, at der kan finde videns-
skabelse sted. 
   Det betyder også, at gode bibliotekarer ikke er neutrale eller 
objektive, mener Lankes. 
   - De er professionelle og træffer hele tiden valg, vurderer 
og udvælger - fra materialer og hvilke services de tilbyder til 
åbningstider. De skal tage det ansvar på sig og stå ved deres 
indflydelse, siger professoren, og tilføjer:
   - De er i vidensbranchen (The Knowledge Business, som han 
kalder det). Deres arbejde er at hjælpe folk til at blive klogere, 
derfor må de have en holdning til, at noget er bedre end andet. 

Lankes skelner mellem data, informationer 
og viden ud fra det såkaldte »DIKW-hierarki« 
(data, information, knowledge, wisdom). Data 
er her defineret som objektive målinger, mens 
data sat ind i en kontekst kaldes informatio-
ner. Når informationerne sættes sammen ska-
bes overblik og viden, der kan føre til visdom. 
   - Bibliotekarer kan se sammenhænge og 
vurdere informationerne og forholde dem til 
hinanden, fordi de har overblik over et fagfelt. 
Hvilken videnskabelig artikel er mest valid, 
hvilke andre bøger er der på området, hvilke 
andre kilder er der, hvad siger de og så videre 
   Som en naturlig konsekvens af at være i 
vidensbranchen, er de også i samtalebranchen 
(The Conversation Business), argumenterer 
Lankes. For det er den måde, vi lærer på – gen-
nem samtale. 
   - En af bibliotekarernes styrker er at kunne 
bygge ovenpå den viden lige præcis det men-
neske, de står overfor, har. Alle skal jo ikke 
have en videnskabelig artikel i hånden. Biblio-
tekarer kan vurdere hvilket niveau af viden, 
der skal til. 

Bibliotekarerne skal være ude 
blandt dem de skal servicere, så 
idéer som et Strandbibliotek, et 
virksomhedsbesøg med litteratur 
eller et cyklende bibliotek i 
gågaden er helt i Lankes ånd. Her 
er det Københavns Biblioteker der 
er taget til Amager Strandpart.
Arkivfoto Jakob Boserup   
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ankes flytter fokus fra mursten til men-
nesker, fra bibliotek til bibliotekar og tilføjer 
dermed et aktørperspektiv i debatten om 
bibliotekernes betydning for samfundet, som 
er både vigtigt og rigtigt. Værdien er ikke in-
stitutionen i sig selv eller udlåns- og besøgs-
tal. Det er derimod medarbejderne i biblio-
teket, der gør en forskel, siger Jochumsen, 
der mener begrebet new librarianship også er 
interessant i en dansk kontekst. 

   Ud fra Lankes tanker er det eksempelvis vanskeligt at argu-
mentere for ubetjente biblioteker, fordi Lankes binder mis-
sionen og effekten til medarbejderne og ikke til huset, siger 
Jochumsen og tilføjer, at bibliotekarerne kan ranke ryggen, 
med en god fornemmelse af, at de skaber værdien.
   - Det vil ifølge Lankes heller ikke give mening udelukkende at 
arbejde for et fælles digitalt bibliotek. (Som for eksempel er et 
af scenarierne for biblioteksudviklingen i Københavns Bibliote-
ker, læs side 24, red.). Det er ikke et bibliotek, vil han sige, siger 
Henrik Jochumsen.

SAMSPIL MED BRUGERNE

For Lankes ligger bibliotekets værdi i samspillet mellem biblio-
tekarer og deres community, hvilket er i tråd med biblioteksud-
viklingen i Danmark, ifølge Henrik Jochumsen. 
   - Bibliotekarer i Danmark arbejder i høj grad med samskabel-
se med brugere og lokale foreninger, og de tænker i partner-
skaber med uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og 
andre kulturinstitutioner, siger Henrik Jochumsen, der forudser 
færre standardiserede services på bibliotekerne fremover, men 
mere »skræddersyede« biblioteker. 
   - Men det er vigtigt, at folkebiblioteket holder fast i værdier-
ne om dannelse, oplysning og fri og lige adgang til viden, også 
selvom lokalsamfundet eventuelt kunne trække i en bestemt 
retning, siger han. 

L
Men hvis danske biblioteker er langt på det her område, hvor-
for tales der så stadig om udlåns- og besøgstal, betjeningsløse 
biblioteker eller rene digitale løsninger? 
   - Bibliotekarerne har nok været dårlige til at fortælle, om 
den forskel, de gør i lokalsamfundet. Blandt andet fordi vi i 
Danmark har haft et institutionelt perspektiv på biblioteker-
ne. De har været en velfærdsinstitution siden 1960’erne med 
et ret standardiseret tilbud. I USA er bibliotekerne afhæn-
gige af lokale midler og fonde, og har været nødsagede til at 
fortælle klart og tydeligt, hvad de bidrager med, siger han 
og tilføjer, at bibliotekarfaget generelt er meget respekteret 
i USA. 
   - Bibliotekerne bliver set som en væsentlig del af den 
sociale mobilitet, der er indbegrebet af den amerikanske 
dna, der lidt karikeret bygger på forestillingen om, at man 
kan gå fra avisbud til millionær. Den fortælling er biblioteket 
en del af, fordi de står for læring og uddannelse. Til gengæld 
spiller kulturdelen slet ikke samme rolle for dem som for os i 
Danmark, siger Henrik Jochumsen. 

Bibliotekarer kan 
ranke ryggen

Henrik Jochumsen er enig med Lankes i, at bibliotekarer er 
i »samtalebranchen«. - Det kræver andre kompetencer at 
være bibliotekar i dag end for ti år siden. De relationelle og 
performative kompetencer er vigtige i dag, fordi langt mere 
sker i dialog med brugerne. Foto: Simon Klein-Knudsen.
 

- En saltvandsindsprøjtning til 
den danske debat om biblioteker, 
kalder lektor på Institut for In-
formationsstudier (INF), Henrik 
Jochumsen, Lankes tanker om 
The New Librarianship. 
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En arbejdsgruppe skal på få måneder analysere forskere 
og universitetsstuderendes behov for biblioteksbetjening. 
Men gruppen er for smalt sammensat og har for lidt tid, 
mener formanden for BF og formanden for Danske Fag-, 
Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker.

Kortlægning af fremtidens 
forskningsbiblioteker bør 
ikke forhastes
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april 2018 nedsatte Kulturministeriet 
og Forsknings- og uddannelsesmini-
steriet en arbejdsgruppe, der skal se på 
den fremtidige organisering af forsk-
ningsbiblioteksområdet. Baggrunden 
var blandt andet nye krav til forsknings-
bibliotekerne om understøttelse af 
forskerne, så forskningen bliver mere 
bredt tilgængelig, sammenlægninger 
og administrative samarbejdsaftaler på 

forskningsbiblioteksområdet, samt digitalisering 
og debat om, hvorvidt licensaftalerne fortsat skal 
høre under DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og 
Forskningsbibliotek). 
   Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra 
de to ministerier, dekanen fra SDU, universi-
tetsdirektøren fra KU og direktøren for Det Kgl. 
Bibliotek. De skal afdække de fremtidige behov 
for forskningsbiblioteksbetjening og i september 
2018 komme med anbefalinger til den fremtidige 
organisering af hele forskningsbiblioteksområdet. 
   Kritikken fra BF, som blandt andet er sendt i 
et høringssvar til arbejdsgruppen, er, at arbejds-
gruppen er for smalt sammensat, fordi der ikke 
er udpeget flere ledere fra universitets-, fag- og 
forskningsbiblioteker. Lige som der også burde 
være repræsentanter for medarbejdersiden fra 
nogle af de berørte institutioner i arbejdsgruppen.

I
- Vi kunne godt ønske os en bredere sammensat arbejds-
gruppe, og især kunne vi godt ønske os, at der var afsat 
mere tid til processen, som lige nu på papiret er sat til at 
være afsluttet i efteråret 2018, siger BF’s formand Tine 
Segel. 
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HVAD MED FAGBIBLIOTEKERNE?

BF’s argumenter er blandt andet, at fremtidens biblioteksbetje-
ning på forsknings- og uddannelsesområdet er meget kom-
pleks. Med til billedet hører eksempelvis en række fagbibliote-
ker, der har helt andre vilkår og behov end Det Kgl. Bibliotek og 
de store universitetsbiblioteker. Men de er ikke repræsenterede 
i arbejdsgruppen, der dog ifølge kommissoriet skal inddrage 
relevante interessenter i sit arbejde.
   Desuden har man ikke evalueret erfaringerne fra sammen-
lægningerne af eksempelvis RUC’s bibliotek og Det Kgl. Biblio-
tek, Det Kgl. Bibliotek og Aarhus Universitetsbiblioteker, samt 
fusionen mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek.  
De evalueringer bør inddrages i arbejdet med at se på fremti-
dens behov for biblioteksbetjening af forskere og studerende, 
mener BF. 

ØNSKE OM MERE TID

For at sikre BF’s input til arbejdsgruppen en solid forankring i 
hverdagen holdt BF’s formand og næstformand et møde med 
15 medlemmer ansat ved fag- og forskningsbibliotekerne.  
   - De mange opmærksomhedspunkter, som medlemmerne 
kom med, samlede vi i et høringssvar, som vi sendte til arbejds-
gruppen i slutningen af august, og nu er vi spændte på det 
videre forløb. Mit håb er jo, at vi bliver inviteret ind og får mu-
lighed for at uddybe vores inputs til arbejdsgruppen, siger hun.
   Formanden for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbib-
lioteker, Bertil Dorch, vil også gerne i dialog med arbejdsgrup-
pen. Han er bekymret for flere områder. Blandt andet at man 
ikke får afdækket de forskellige interesser og konsekvenser ved 
enten en nedlæggelse eller bevarelse af DEFF. 
   - DEFF’s opgave er at servicere meget bredt i bibliotekssek-
toren for eksempel på licensområdet. Men når man ser på sam-
mensætningen af arbejdsgruppen, er mange institutioner ikke 
repræsenteret, og så vidt jeg ved slet ikke inddraget, eksem-
pelvis gymnasier, erhvervsakademier og professionshøjskoler, 
siger Bertil Dorch.
 
SAMFUNDSFORPLIGTIGELSE

Overordnet skal arbejdsgruppen afdække de fremtidige behov 
for forskningsbiblioteksbetjening inden for en række konkrete 
felter. 
   - I opgavebeskrivelsen handler det meget om de klassiske 
biblioteksleverancer såsom licensaftaler, håndtering af fysiske 
materialer, bibliotekssystemer, forskerservice og studieservice. 
Men det er en lidt altmodisch måde at anskue biblioteker på, 
siger Bertil Dorch. 
   Han mener, at man i kommissoriet for arbejdsgruppen har 
overset, at universiteterne har en samfundsforpligtelse til at 
bidrage til samfundets vækst og udvikling. 
   - Universitetsbibliotekerne understøtter jo universiteter-
nes samfundsengagement gennem formidling til borgere og 

erhvervsliv og ved at engagere borgerne i forskningen ved for 
eksempel at indsamle, analysere eller bruge forskningsdata. 
Det, der kaldes citizen science, siger Bertil Dorch.

STORE ENHEDER KAN DRÆBE LOKALT ENGAGEMENT

I kommissoriet er der et fokus på, at arbejdsgruppen skal skabe 
overblik over, hvilke opgaver, der kan løses i fællesskab og 
beskrive en model, »hvor de bærende elementer kan være en 
samlet, fast grundydelse for betjening af universiteterne samt 
en mulighed for at tilkøbe serviceydelser efter det enkelte 
universitets behov og prioriteringer«. Det er formuleringer som 
disse, der får medarbejderne på forskningsbibliotekerne til at 
spekulere over, om man er på vej mod ét samlet universitets-
bibliotek. 
   - I værste fald – hvis man centraliserer forskningsbiblio-
teksvæsenet – vil universiteterne få svært ved at løfte deres 
strategier på områderne ”service” og ”support af forskere, 
studerende og samfundet”, fordi man udtømmer den lokale 
fleksibilitet og innovationskraft ved, at der ikke er ressourcer 
og beslutningskraft i de lokale miljøer, siger Bertil Dorch.
   I bedste fald vil resultatet af arbejdsgruppens arbejde give 
klare anbefalinger til mere samarbejde på tværs. 
   - Frivillige partnerskaber kan give synergi og effektivitet i 
det brede fællesskab. Og der er fortsat et behov for en enhed, 
der står for fælles licensaftaler, og her er mit håb, at flere går 
med, så vi går i retning af nationale licenser, der understøtter 
regeringens open access-strategi og vil være til gavn for alle. 

Perspektiv har kontaktet Kulturministeriet for at få
ministeriets kommentar til kritikken. Svaret kom kort
før redaktionens deadline og kan læses på side 46.

Arbejdsgruppens medlemmer

•  Steen Kyed, afdelingschef, Kulturministeriet 
(formand)

•  Johnny K. Mogensen, kontorchef, 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

•  Simon Møberg Torp, dekan, Syddansk Universitet
•  Jesper Olesen, universitetsdirektør, 

Københavns Universitet
•  Svend Larsen, direktør for Det Kgl. Bibliotek
•  Katrine Tarp, kontorchef, Kulturministeriet
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En stilling som kon-
stitueret biblioteks-
chef i Ballerup gav 
Maria Nielsen West-
brook blod på tanden 
til at træde et niveau 
op med ansvar for de 
endelige beslutninger, 
økonomi og strategi.
 I dag er hun biblio-
tekschef på Ruders-
dal Bibliotekerne.
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Da jeg sagde ja til at blive konstitueret bibliotekschef, var min bekymring, at 
det nu var mig, der skulle sige ja eller nej.  I en ledergruppe er der mange faglige 
synspunkter, der kan gå i forskellige retninger. Som mellemleder »fylder« man sin 
viden på lederen og har tillid til, at chefen træffer den endelige beslutning.    

Men jeg stoler på, at de beslutninger jeg træffer, er gode nok.  Det er sjovt og 
spændende at komme et ledelsesniveau op og få ansvaret for den strategiske, 
politiske og økonomiske del.    

Som afdelingsleder stod jeg for den daglige drift, vagtskemaer og så videre. 
Nu har jeg tillid til, at andre klarer det, mens jeg har ansvaret for at kigge udad og 
opad. Det blev helt tydeligt for mig, da jeg var konstitueret bibliotekschef, at jeg 
ikke skulle tilbage og være mellemleder.      
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Som chef
skal jeg vende 
blikket udad
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E Før kommunalvalget i 2016 var der i Ruders-
dal debat om biblioteket. Det har medført 
et krav om, at bibliotekets tilbud skal være 
unikke, og ikke træde ind over det, andre kul-
turinstitutioner tilbyder. 

Så vi skal være knivskarpe på de biblio-
teksfaglige kernetilbud. Det har krævet en 
intern diskussion, hvor vi er landet på: Børn og 
læsning, litteratur, formidling og voksnes læse-
kompetencer, ledelse og forskningsformidling 
(da vi har to gymnasier i kommunen), livslang 
læring og informationskompetencer, herun-
der digital dannelse, hvor vi gerne vil være en 
videnspartner omkring for eksempel big data, 
fake news og så videre.

Det betyder, at vi skal vurdere nye opgaver 
og ideer ud fra de områder. Hvorfor og hvor-
dan er det her en biblioteksopgave? Kan vi ikke 
argumentere for det, skal vi ikke gøre det. Når 
vi eksempelvis er en partner i kulturfestivalen 
Golden Days skal vores vinkel være på litte-
ratur. Vi skal prioritere mere, gøre færre ting, 
men gøre dem bedre.   

Vi har været gode til at lave bibliotek, men 
dårlige til at få formidlet det, vi gør, og hvor-
for vi gør det. Det er for eksempel relevant at 
lave børneyoga på biblioteket, fordi forskning 
viser, at motion og bevægelse hænger sammen 
med evnen til at læse, men det skal vi forklare.

Jeg er tilfreds med bibliotekslovens for-
målsparagraf. Der er mange måder at indfri 
formålet på, og jeg synes, at bibliotekerne 
allerede sætter indholdet i spil på mange 
måder. Information, viden og læring er meget 
mere end materialer. På biblioteket faciliterer 
vi læring gennem materialer, møder mellem 
mennesker, debat og så videre. Jeg kan godt 
lide idéen om, at bibliotekerne bidrager til mere 
debat i samfundet end til underholdning. 

Bibliotekerne spiller ind i den kommunale struktur. I Ruders-
dal Kommune er der en klar forpligtigelse til og forventning 
om, at man arbejder på tværs af kommunens institutioner. 
Det betyder for eksempel, at jeg sidder med i en gruppe, der 
diskuterer, hvad det kræver, at vi bliver en digital kommune på 
alle niveauer også på områder langt fra biblioteket. 

Det netværk, jeg møder, er med til at åbne for nye samarbej-
der og udvikle biblioteksopgaven. Nogle gange afgiver vi som 
bibliotek noget, andre gange får vi. Jeg kan godt lide idéen om, 
at vi er én samlet institution, der i fællesskab skal gøre det 
bedste for borgerne. 

Vi samarbejder eksempelvis med jobcenteret for at nå de 
svageste borgere, der er uden it-kompetencer, men som ikke 
selv opsøger bibliotekets kurser. Og vi er med på en årlig kon-
ference med daginstitutionerne, hvor vi får talt om, hvordan vi 
understøtter hinandens arbejde for eksempel i forhold til early 
literacy.   

Forandringsledelse er svært, men nødvendigt. De opgaver, vi 
løste i bibliotekerne for bare to år siden, kan have ændret sig 
i dag. Det er ikke en kritik af det arbejde, der er blevet udført 
hidtil, det betyder bare, at verden har ændret sig. Biblioteker-
nes medarbejdere er nødt til at være mere klar på forandring 
og samarbejde end tidligere. Man ejer for eksempel ikke en 
opgave, det kan være den løses bedst i samarbejde med andre 
eller på nye måder.  

Bibliotekerne skal være 
bedre til at tage ordet og 
for eksempel skrive en 

kronik eller et modindlæg, 
når Cepos eller andre 

kommer med fejlagtige 
indlæg om bibliotekerne.
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Selvledelse giver et bedre psykisk arbejdsmiljø, højere 
produktivitet og bedre balance mellem arbejds- og privatliv, 
hvis altså der er klare rammer for arbejdet, viser en arbejds-
miljøundersøgelse foretaget af Akademikerne og BF.

Selvledelse giver os 
et bedre arbejdsliv
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Selvledelse er en stor del af BF’s medlemmers 
arbejdsliv, og i forbindelse med Akademiker-
nes og BF's store arbejdsmiljøundersøgelse 
har man undersøgt, hvilken betydning selvle-
delse har for det psykiske arbejdsmiljø, stress 
og det at kunne levere et godt stykke arbejde. 

Generelt viser undersøgelsen, at: 
•   Jo mere selvledelse i arbejdet jo bedre 

psykisk arbejdsmiljø 
•   Jo mere selvledelse i arbejdet jo bedre 

balance mellem arbejde og privatliv 
•   Jo mere selvledelse jo højere produktivitet 
•   Jo mere selvledelse jo bedre mulighed for 

at udføre arbejdsopgaver med en forsvarlig 
faglig kvalitet 

KLARE RAMMER 

Men klare rammer for arbejdet er af stor 
betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Ved 
rammer forstås i denne undersøgelse, at 
nærmeste leder giver konstruktiv feedback, 
forventningsafstemmer, sætter klare mål 
for, hvornår en medarbejder har leveret en til-
fredsstillende arbejdsmængde, og har løst ar-
bejdsopgaverne i en tilfredsstillende kvalitet. 
For de, der oplever klare rammer i arbejdet, 
svarer 78 procent, at de i høj grad har et godt 
psykisk arbejdsmiljø. På spørgsmålet om man 
vil beskrive sig selv som stresset i hverdagen 
svarer 78 procent, af de der har klare rammer, 
at det er de i lav grad/meget lav grad/slet 
ikke, hvor 59 procent, der ikke har klare ram-
mer, svarer det samme. 

- Selvledelse skal med andre ord ikke være 
»pas dig selv«-ledelse, siger specialkonsulent 

i BF, Lone Rosendal. - Selvom vi 
er vidensarbejdere, selvstændige 
og kompetente til vores job, og vi 
basalt set ikke ønsker, at nogen 
blander sig for meget, så viser 
undersøgelsen, at det kan betale 
sig både for organisationen og den 
enkelte medarbejder at bruge tid 
på at definere klare rammer for 
arbejdet og opgaverne, siger hun. 

LEDERE OG MEDARBEJDERE

OPLEVER RAMMER

FORSKELLIGT 

Undersøgelsen viser, at ledere og 
medarbejdere ser forskelligt på, 
hvornår der er sat klare rammer for 
selvledelse. For eksempel mener 41 procent af lederne, at de i høj grad sætter 
klare mål for, hvornår medarbejdernes arbejdsopgaver er løst i en tilfredsstil-
lende kvalitet. Det samme oplever kun 20 procent af medarbejderne. 75 procent 
af lederne mener i høj grad, at de gør det klart, hvordan medarbejdere skal 
prioritere mellem forskellige arbejdsopgaver, hvis det er nødvendigt. Det mener 
kun 22 procent af medarbejderne. Ledere og medarbejdere opfatter ikke forhol-
dene ens, og det kalder på, at begge parter er mere tydelige i kommunikationen, 
mener specialkonsulent Lone Rosendal.
   - Tydelig kommunikation kan være løbende at drøfte arbejdsopgaver, forvent-
ningsafstemme og indlægge faste rutiner for feedback. Og så skal organisatio-
nen og lederne have blik for, at det er en styrke, at medarbejderne stopper op 
og reflekterer over formålet, så de kan sætte en opgave ind i den rette kontekst 
også i forhold til at afsætte ressourcer og prioriteringer af andre opgaver, siger 
hun. For her er der ifølge undersøgelsen også plads til forbedringer. 32 procent 
af de adspurgte medarbejdere i undersøgelsen svarer, at deres leder i lav grad/
meget lav grad eller slet ikke forventningsafstemmer med dem, og 25 procent 
svarer, at deres leder i lav grad/meget lav grad/slet ikke giver konstruktiv feed-
back. 

Find hele undersøgelsen på bf.dk 
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Fysiske biblioteker
med skarpere profiler

TEKST ANETTE LERCHE ARKIVFOTO: JAKOB BOSERUP OG HEIDI LUNDSGAARD
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En uafhængig arbejdsgruppe præsenterede i juni tre scenarier 
for Københavns Bibliotekers udvikling. Scenarierne er inter-
essante, mener Københavns kulturborgmester. Men han kan 
ikke forestille sig biblioteker uden for eksempel litteratur eller 
fysiske lokaler.

n uafhængig arbejdsgruppe 
præsenterede i juni tre scenarier 
for Københavns Biblioteker. De 
tre er:
    Litterateket, der har litteratu-
ren som sit omdrejningspunkt. 
Her arbejdes målrettet med at 

gøre flere borgere til læsere. 
   Aktivitetet, hvor det er lokalsamfundets 
behov, der er udgangspunktet for biblioteker-
nes aktiviteter. Her arbejdes målrettet på at 
skabe fællesskaber og aktiviteter. 
   Online-Biblioteket, hvor al biblioteksdrift er 
et rent online tilbud, og alle fysiske biblioteker 
lukkes (se mere i Perspektiv nr. 7 s. 10-11).

BIBLIOTEKET SKAL VÆRE

ET FYSISK STED

Lad os tage det sidste scenarie først. For 
selvom kulturborgmester Niko Grünfeldt 
bestemt mener, at bibliotekerne skal udvikle 
sine digitale tilbud, så kan han ikke se en 
fremtid uden fysiske biblioteker. 
   - Bibliotekerne er en driver for oplysning, 
dannelse, information og demokrati. I en 
digital verden, hvor vi kommer længere og 
længere væk fra hinanden, er der i høj grad 
brug for det fysiske rum, biblioteket er, siger 
Niko Grünfeld.
   BF’s formand Tine Segel er enig.
- Bibliotekerne er ikke kun materialer. De er 
også fællesskaber, samtale, kulturel dan-
nelse, oplysning og uddannelse. Som borgerne 
bruger biblioteket i dag, og ud fra samfundets 
behov for oplyste borgere og en styrkelse af 
fællesskaber, vil det være et stort svigt af 
bibliotekets kerneopgave, hvis bibliotekerne 
kun var et online tilbud, siger hun.

E
   I sin præsentation af scenarierne slog arbejdsgruppens for-
mand og professor ved CBS Anker Brink Lund da også fast, at 
han mener, at scenarierne skal kombineres, hvilket Tine Segel 
er enig i. 
   - Man vil ikke kunne vælge et enkelt scenarie og dermed give 
borgerne i København et fornuftigt bibliotekstilbud, siger hun.   
Men hun mener ikke, at arbejdsgruppens arbejde er spildt.
   - Det er sundt med en arbejdsgruppe, der har set på bibliote-
kerne udefra, siger hun. Og det er Tage Sørensen, fællestillids-
mand i Københavns Biblioteker, enig i. 
   - Overordnet ser jeg scenarierapporten som en god måde 
at få skudt en debat i gang, hvor politikerne får muligheden 
for at drøfte, hvad de vil med Københavns Biblioteker. For det 
væsentlige er, hvad politikerne vil have. I sig selv er de tre sce-
narier ret uambitiøse og giver køb på meget af den spraglethed 
og forskellighed, der er en del af bibliotekerne i dag. For mange 
borgere vil det være som at skære en arm af biblioteket, hvis 
ikke-litteraturspecifikke områder som teater og for eksempel 
samfunds- eller oplevelsesrelaterede arrangementer forsvandt. 
Ligesom et »aktivitek« uden et stærkt fokus på bibliotekets 
litterære spor for de fleste vil være en besynderlig prioritering.   
Borgerne forventer, at de kan bruge biblioteket, eller få hjælp, 
med ganske mange ting. Et kraftigt opgør med dette princip 
vil helt sikkert have konsekvenser for befolkningens brug af 
biblioteket, og det er vel ikke det, man ønsker? Og det tredje 
scenarie om et rent online bibliotek er desuden uforeneligt med 
den nuværende bibliotekslov, konstaterer Tage Sørensen. 

INDDRAG BORGERNE

Tage Sørensen mener, at det vil være gavnligt, hvis man invite-
rer borgerne til en dialog om deres ønsker til bibliotekerne.
   - Som det er i dag, er det medarbejderne, der skal stå på mål 
for nedskæringer og ændringer i servicen som følge af den 
såkaldte Bibliotekspakke 1 i København, der blandt andet betød 
mindre personlig betjening i biblioteksrummet. Her kunne jeg 
godt ønske mig, at politikerne selv tog dialogen med borgerne, 
der jo er utilfredse med ikke at få den samme service som 
tidligere, siger Tage Sørensen. 

Biblioteket må ikke stå for aktiviteter, der naturligt hører til i et kulturhus, 
mener kulturborgmester Niko Grünfeld. 

à
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Hans håb er, at der i arbejdsprocessen med scenarierne, hvor 
bibliotekets medarbejdere også skal inddrages, vil blive udar-
bejdet en biblioteksstrategi forankret i realiteterne på bibliote-
kerne, og at der gives tid til at implementere den i et fornuftigt 
tempo.  
   - Vi bilder os ikke ind, at vi skal styre processen, men vi vil 
gerne spille ind med vores oplevelse af borgernes ønsker og 
behov. 

LITTERATUREN SOM CENTRUM

Stod det alene til Alternativets kulturborgmester i København 
Niko Grünfeld skulle bibliotekerne tilføres ekstra ressourcer.
   - Jeg har vældig mange ambitioner på bibliotekernes vegne. 
Det er vigtige kultur- og dannelsesinstitutioner, og vi har et 
højt besøgstal. De scenarier, der beskrives, er lidt kategoriske, 
og på nuværende tidspunkt hælder jeg ikke til det ene frem for 
det andet. Jeg ser dem som spændende og et godt grundlag for 
en politisk diskussion om, hvad vi vil med vores biblioteker.
   På forhånd fremhæver Niko Grünfeld dog, at han ønsker en 
stærk lokal forandring af bibliotekerne, hvor man faciliterer 
fællesskaber og møderum i et samspil med civilsamfundet.
   Og alle aktiviteter skal udspringe af litteraturen – bibliote-
kerne skal ikke påtage sig aktiviteter, der kan udspille sig i et 
kulturhus, mener han. 
   - Det er vigtigt, at biblioteket har sit formål for øje. Hvis 

biblioteket eksempelvis laver folkekøkkener, 
så skal arrangementet også handle om, hvor-
dan madkulturen har udviklet sig i København, 
forståelsen for madindustrien eller noget 
lignende. Formålet skal referere til biblioteker-
nes værdigrundlag; at øge læselyst, dannelse 
og oplysning, og der er mange indgange, siger 
han. 

LOKALE BIBLIOTEKER MED KLARE

PROFILER

Jakob Heide Petersen, chef for Københavns 
Hovedbibliotek, roser arbejdsgruppen bag 
scenarierne for at fange de overordnede 
diskussioner fra pressen på biblioteksområdet.   
Eksempelvis om bibliotekerne skal fokusere 
på de klassiske kerneopgaver eller sprede sig 
ud på flere aktiviteter, samt hvad den digitale 
udvikling med e- og lydbøger betyder for bib-
liotekernes fremtid.
   Han understreger samtidig, at scenarierne 
ikke er et udtryk for Københavns strategi på 
biblioteksområdet. Det er et diskussionsoplæg 
til kommunens politikere og først herefter skal 
strategien udarbejdes. 
   - Men det er godt, at der ud fra scenarierne 
kommer fokus på det digitale i kommunerne, 
hvor man jo typisk fokuserer meget på det fy-
siske bibliotek. Tanken om, at nogle biblioteker 
skal have nye roller, eksempelvis at hoved-
biblioteket får en styrket rolle til litteraturen, 
er også interessant. Endelig så er biblioteket 
og kulturhuset jo allerede fusioneret i flere 
lokalområder, og her kan jeg godt forestille 
mig, at kulturhuset kan opfylde aktivitetsde-
len, mens biblioteket fokuserer på de klassiske 
biblioteksopgaver, siger Jakob Heide Petersen, 
der ønsker sig en strategi i 2019 med klare til- 
og fravalg. 
   For flere ressourcer til bibliotekerne kommer 
ikke på tale ifølge Niko Grünfeld.
   - Bibliotekerne er underlagt sparekrav, så 
det skal med i den strategiske proces. Men jeg 
vil gerne satse på bibliotekerne. De er med til 
at løfte den sociale indsats, bekæmpe fake 
news og sikre adgang til oplysning, dannelse 
og inspiration, så vi kan få en kvalificeret sam-
fundsdebat. Biblioteker er kernevelfærd, siger 
Niko Grünfeld. 

SCENARIERNE FORTSAT

I efteråret skal medarbejderne drøfte scenari-
erne. Det samme skal politikerne. I sidste ende 
skal drøftelserne munde ud i en ny strategi i 
2019 for Københavns Biblioteker. 

Litteraturen 
skal være 
udgangspunktet 
for alle 
bibliotekets 
aktiviteter, mener 
kulturborg-
mester Niko 
Grünfeld. 
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Kulturminister Mette Bock har aftalt med formanden for KL's Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg Leon

Sebbelin, at folkebibliotekerne skal drøftes på fire møder i løbet af efteråret 2018 og foråret 2019. For at

give et indspark til denne drøftelse har Bibliotekernes Dialogforum (tidligere Biblioteksparaplyen) beskrevet 

fem pejlemærker for bibliotekerne og beskrevet dem i et åbent brev. Perspektiv bringer et uddrag af brevet. 

Du kan læse det i sin fulde længde på bf.dk under nyheder.

BF er medunderskriver af åbent brev

Kære Mette Bock og Leon Sebbelin

De danske biblioteker har udviklet sig markant de seneste årtier. Bibliotekerne er gået fra primært at stille til rådighed til at prio-

ritere interaktionen og fællesskabet, i deres kontinuerlige arbejde for at tilpasse sig menneskers ønsker og behov. Omstillings-

paratheden ligger i bibliotekernes natur, samtidig med en insisteren på at holde fast i bibliotekernes kerneværdier om at fremme 

oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, samt demokratisk deltagelse til gavn for det moderne menneske.

   Bibliotekerne har udviklet sig gennem dialog, og derfor ser vi med interesse frem til jeres annoncerede eftersyn af bibliotekerne, 

som I præsenterede på Kulturmødet fredag den 24. august 2018.

   De danske biblioteksorganisationer, samlet i Bibliotekernes Dialogforum, deltager naturligvis i debatten om bibliotekernes 

fremtid, og vi ser frem til udkommet af de 4 debatmøder, som I har taget initiativ til, for at få borgernes syn på bibliotekernes 

tilstand netop nu, både dem, der bruger bibliotekerne og dem, der ikke gør.

I den anledning sender vi jer nedenstående pejlemærker, som vi mener danner et solidt grundlag for hvad der bør forventes af 

fremtidens bibliotek, såfremt der fra politisk side stilles de nødvendige ressourcer til rådighed.

Pejlemærker for fremtidens biblioteker

Formål
Bibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, samt demokratisk deltagelse.

At formidle alle former for viden og kultur og give adgang til fysiske og digitale materialer, informationsressourcer

og relevant teknologi.

Fokus  

•   Biblioteket er en dannelsesinstitution, der sikrer fri, lige og gratis adgang til viden, information og kultur baseret på principper 

om kvalitet, alsidighed, aktualitet og uafhængighed.

•   Biblioteket er det professionelle offentlige omdrejningspunkt for litteratur, sprog og udvikling af læselyst, som sker i 

samarbejde med skoler, daginstitutioner og civilsamfund.

•   Biblioteket understøtter borgerne i livslang læring, dannelse og i at kunne være aktive deltagere i samfund og demokrati, 

også i en digital verden.

•   Biblioteket er det lokale mødested, som systematisk arbejder med at skabe debat, fællesskab og partnerskaber. Biblioteket 

og dets fysiske rum indgår i samspil med resten af byrummet, lokalsamfundets institutioner og borgerne.

•   Biblioteket sikrer på tværs af sektorer og administrative grænser borgerne adgang til at søge i og bestille materialer via en 

fælles national fysisk og digital infrastruktur.

Vi ser frem til at blive inddraget i jeres arbejde med at efterse rammerne til for fremtidens biblioteker.

Med venlig hilsen
Bibliotekernes Dialogforum

Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, HK Kommunal, HK/STAT. 

TR-kollegiet for De Statslige Biblioteker og Arkiver, Kommunernes forening for Pædagogiske læringscentre, Tænketanken

Fremtidens Biblioteker, Danmarks Biblioteksforening.
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– vel at mærke uden at et menneske var involveret i den 
afgørelse.

JEG HAR IKKE NOGET AT SKJULE

Klavs Birkholm er forhenværende medlem af Etisk Råd og 
underviser i Teknoantropologi på Aalborg Universitet. Han har 
sammen med it- og telekommunikationskonsulent Niels Frølich 
samlet en række danske og udenlandske eksperters bidrag 
om algoritmernes betydning og udbredelse i bogen De skjulte 
algoritmer. Klavs Birkholm er bekymret over, at det store flertal 
stiltiende accepterer, at algoritmer spiller en større og større 
rolle i deres liv. 
   - Mange har den holdning, at de ikke har gjort noget, så de 
har ikke noget problem med, at nogen kan se, hvem de er, og 
hvad de laver. Men det er et perspektiv på vores samfund, som 
ikke går an. Grundlaget for vores demokrati er, at det ikke kun 
betyder noget, om man selv bliver overvåget, men også om an-
dre bliver overvåget – om samfundet er overvåget, siger Klavs 
Birkholm. Derfor denne bog. For at bevidstgøre os.
   Hans bekymring over overvågningen, og hvordan internetgi-
ganterne bruger vores data betyder, at han eksempelvis ikke 
selv har nogen profil på Facebook. Men han er teknologinørd 
og bestemt ikke imod teknologi, og han brugte som journalist 
internettet fra 1985 (før det reelt eksisterede, red). I hans optik 

Vi går mod et overvåget samfund, der er styret af 
algoritmer, mener Klavs Birkholm, der er medforfatter 
til bogen De skjulte algoritmer, som udkom i juni 2018. 
Han mener, at politikerne har givet op i stedet for at 
genvinde kontrollen med samfundets udvikling. 
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å et kinesisk gymnasium hænger 
der kameraer i klasselokalet. Hver 
30. sekund tager de billeder af 
elevernes ansigter og en algoritme 
baseret på ansigtsgenkendelse de-
ler eleverne ind i kategorier. Døsig, 

glad, arbejdsom og så videre, og læreren får 
besked om hver elevs status på sin skærm. 
   Det er ikke fremtid. Det er nutid. Og bare et 
af mange eksempler på en algoritmestyret 
verden, hvor algoritmer, som hverken du, 
myndighederne eller politikerne kan gen-
nemskue, beslutter, hvad der skal ske med 
dine data og dermed dig. Det er budskabet i 
bogen De skjulte algoritmer, redigeret af Klavs 
Birkholm og Niels Frølich.
   Et andet eksempel fra bogen er en ameri-
kansk langtidschauffør, der får et brev om, at 
hans køretilladelse er inddraget. Han har kørt 
lastbil i mange år og har ikke nogle trafikfor-
seelser. Men det viser sig, at en algoritme har 
vurderet, at han ligner en anden registreret 
chauffør så meget, at han må være en falsk 
identiet, og derfor er tilladelsen inddraget 

P

Du er ikke din 
egen længere
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Facebooks eksperimenter

Facebook eksperimenterer med deres algoritmer. Og du kan ikke kontrollere, om du bliver en del af et eksperiment. 
689.000 Facebook-brugere blev udvalgt og delt op i to grupper. I den ene gruppe fjernede man alle negative ord og 
udtryk fra det, de så i deres newsfeed. I den anden gruppe fjernede man alle positive ord. 
   Konklusionen på forsøget var, at forsøgspersonernes egne posts blev ekkoer af den stemning, der prægede deres 
newsfeed, så det negative fremelskede mere negativt og det positive mere positivt.
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må vi derfor se hver eneste algoritme og ny teknologi særskilt. 
For det er eksempelvis meget smart, at der er installeret soft-
ware i en bil, der gør den mere sikker. Mens det er en trussel 
mod vores demokrati, hvis Facebook overtager kontrollen med 
vores newsfeed, fordi Facebook fra den ene dag til den anden 
kan ændre i den algoritme, der styrer hvilke nyheder, vi får at 
se. 

ET DEMOKRATISK PROBLEM

- De færreste er opmærksomme på de store ændringer, der 
sker i strukturerne for vores demokrati. En dansk politiker 
har sagt til mig: »Det er godt, at du skriver det Klavs, men jeg 
bliver jo nødt til at bruge Facebook. Ellers har jeg ikke nogen 
politisk platform.« Politikerne er ikke længere interesserede i 
at undersøge årsagerne til udfordringerne i vores samfund. De 
er mere interesserede i at regulere i første led – altså symp-
tombehandle. På Filippinerne har man installeret et system, 
der får en alarm til at bippe, når folk har været på toilettet. Og 
den stopper først, når de har brugt sæbe til at vaske hænder. 
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I stedet for at myndighederne tænkte, at nu 
må vi gøre noget ved opfattelsen af hygiejne. 
Det er det, jeg frygter, at politik er på vej imod. 
At vi får så mange sensorer, at vi ikke behøver 
at lovgive eller diskutere, hvad der er godt og 
dårligt. Vi kan bare regulere on location, siger 
Klavs Birkholm. 
   Samme symptombehandling går igen i 
kampen mod terror, hvor vi for at føle os sikre 
accepterer overvågning i håbet om at fange 
den næste terrorist. En anden tilgang kunne 
være at se på årsagerne til terror og forsøge at 
gøre noget ved dem, påpeger Klavs Birkholm. 

ALGORITMER ER IKKE NEUTRALE

Vi er selv med til at invitere algoritmerne ind 
i vores liv. Blandt andet via det, der kaldes 
Tingenes Internet. Under den kategori hører 
teknik, der kan overvåge vores sundhed, 
eksempelvis skridttællere eller Google Watch, 
der producerer data om vores kroppe og sund-
hed, som vi så deler med firmaet bag. Andre 
eksempler på tingenes internet er Smart TV 
eller Google Home, som for eksempel kan 
hjælpe med at finde en restaurant, hvis vi har 
lyst til italiensk mad og endda reservere bord 
for os. Men problemet er igen, at de indsamler 
vores data og påvirker vores adfærd gennem 
algoritmer, som vi ikke har kontrol over. Og 
pludselig er det Google, der styrer, hvor vi 
spiser, og hvilke restauranter, der har fuldt 
hus. Ligesom det er Google, der styrer vores 
søgeresultater. 
   Journalisten Carole Cadwalladr beskriver 
i bogen, hvordan hun har testet Googles 
søgeresultat ved at skrive »er jøder…?« for at 
se Googles bud på, hvilket spørgsmål, hun ville 
stille. 
   Søgemaskinen foreslog »Er jøder en race?«, 
»Er jøder hvide?« »Er jøder kristne?« og til 
sidst »Er jøder onde?«. Og da hun trykkede 
enter til det sidste forslag, dukkede en række 
hadefulde hits op. Googles søgeresultat er 
fundet via en algoritme, der blandt andet 

Klavs Birkholm (tv) var medlem af Det Etiske Råd fra 
2003-2011, hvor han blandt andet var formand for en 
arbejdsgruppe om intelligente teknologier.

”I Kina synes regeringen, at befolkningen 
har det godt, fordi der er styr på krimi-
nalitet og ingen terror, men befolkningen 
betaler en meget høj pris.”



ranker det, andre brugere foretrækker, og især grupper fra den 
yderste politiske højrefløj bruger derfor aktivt Google til at ud-
brede fake news ved at udnytte, at man kan lade sider besøge 
hinanden og derved få bestemte sider højere op i søgeresulta-
tet.
   Tingenes Internet spiller også en stor rolle i byplanlægningen, 
hvor mange storbyer ønsker at blive en såkaldt smart city.
   - I en by vil man kunne opsætte sensorer, der indsamler data 
om forurening. Det kan man let se som en neutral ting. Men 
resultaterne er jo afhængige af, hvor højt eller lavt, man sæt-
ter sensorerne, så målingerne vil kunne påvirkes, siger Klavs 
Birkholm.
   Et andet eksempel på, hvordan data ikke er neutrale er, når 
der indsamles statistik omkring kriminalitet. For jo mere mas-
sivt politiet er til stede i bestemte bydele, jo mere kriminalitet 
vil de registrere. Og dermed opstår der mere data om, hvor 
kriminelle befolkningen er i bestemte områder, som typisk vil  
være fattige kvarterer. 
   - Men mon ikke også man ville opleve en stigning i krimina-
liteten i Rungsted, hvis man overvågede lige så massivt der?, 
spørger Klavs Birkholm, der advarer mod, at vi hopper med på 
vognen med såkaldte smart cities. 
   - At vi forvandler vores byer til en slags tingenes internet, 
hvor du ikke kan bevæge dig en meter uden at blive registreret. 
I Kina synes regeringen, at befolkningen har det godt, fordi 
der er styr på kriminalitet og ingen terror, men befolkningen 
betaler en meget høj pris. 

ALGORITMEFORORDNING

I Danmark er der p.t. en debat om, hvorvidt vi har brug for et 
dataetisk råd. En god ide, mener Klavs Birkholm. 
   - Det skal ikke bare være et ekspertråd. Vi har brug for et 
folkeligt råd, der oplyser og fremlægger dilemmaer og peger på 
mulige forslag. Lige som det nuværende etiske råd.
   Et andet bud på at øge samfundets kontrol med algoritmerne 
er en algoritmeforordning i stil med den nye persondataforord-
ning. Hvor firmaer, der bruger algoritmer er forpligtigede til at 
være åbne om deres algoritmer. Ikke kun på kodesprog, men 
også i en læsbar fremstilling, så alle kan forstå, hvad der sker 
i de 50 siders kodesprog, der eksempelvis styrer Facebooks 
algoritmer. 
   Det er dog et tiltag, som techgiganterne i Silicon Valley ikke 
er indstillede på. Og derfor er det problematisk, at de har så 
stor magt. For de etiske spørgsmål er mange. For eksempel, 
hvem skal regulere de selvkørende biler? Myndighederne eller 
private producenter?
   I Klavs Birkholms optik kan teknologien langt fra overtage 
det, vi i dag lader den menneskelige hjerne klare. For kunstig 
intelligens er reelt set kun stor datakraft, mens den menneske-
lige hjerne er meget mere kompleks og registrerer det, der sker, 
når vi mødes ansigt til ansigt. 

NOGET ER GODT, ANDET ER SKIDT

Netop Klavs Birkholms forbehold har givet ham rollen som den, 
der er skeptisk i debatten om kunstig intelligens. En moderne 
maskinstormer. Og medierne har en klar tendens til at ville 
hype ny teknologi og fravælger ham som kilde.
   - Men jeg holder fast i, at vi skal diskutere hver teknologi for 
sig. Noget er godt og noget er dårligt. Og det er vigtigt, at vi 
holder fast i, at en algoritme helt konkret kun er en regnefor-
skrift, og at den ikke er neutral, men gør det, som regnefor-
skriften siger, at den skal, siger Klavs Birkholm.
   Derfor er det så vigtigt, at der diskuteres etik i algorit-
merne. For it-programmørne bag algoritmerne har en stor 
magt. Eksempelvis er den kandidattest som mange danskere 
brugte til sidste kommunalvalg for at få hjælp til, hvem de 
skulle stemme på, ikke var så neutral, som man troede. Aske 
Mottelson fra Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 
testede kandidattesten 60.000 gange og kunne konstatere, at 
modellen gav partierne Venstre, Dansk Folkeparti, og Nye Bor-
gerlige en klar fordel, så der var dobbelt så stor chance for at få 
en venstre-kandidat frem for en socialdemokrat, når man tog 
testen. Algoritmen bag testen er ikke offentlig, men tydeligvis 
udformet, så den favoriserer bestemte kandidater. 
   - Vi må konstatere, at algoritmerne ikke er neutrale. Derfor er 
det problematisk, at politikerne har givet op over for algorit-
mernes skjulte magt. For i sidste ende udgør de en reel trussel 
for vores demokrati, mener Klavs Birkholm. 

”Vi må konstatere, 
at algoritmerne ikke 
er neutrale. Derfor er 
det problematisk, at 
politikere har givet op 
over for algoritmernes 
skjulte magt. For i sid-
ste ende udgør de en 
reel trussel for vores 
demokrati.”
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Gik du glip af
debatten på
bf.dk/FagmagasinetPerspektiv?

I børnehøjde på det fysiske bibliotek

Jeg har lige læst artiklen om Københavns Biblioteker i det 

nye nummer af Perspektiv (august 2018). Den gjorde mig 

ikke glad, men heldigvis var der nogle fine kommentarer 

fra Perspektivs Facebook.

Jeg har også en kommentar:

Som børnebibliotekar i Københavns Kommunes Biblioteker 

opfatter jeg det fysiske bibliotek, hvor vi som bibliotekarer 

eller nu som seismonauter, kan formidle vores materialer.

For mig er det vigtigt at være i børnehøjde med børnene og 

det kan jeg bedst være, når de besøger biblioteket.

   Digitale løsninger er fremtiden, men det behøver jo ikke 

at udelukke det, som allerede findes.

   Et forslag kunne være at beslutningstagerne kommer på 

besøg på de »fysiske biblioteker«, inden de beslutter, at de 

skal nedlægges.

   Tak til Københavns kulturborgmester for hans udmelding, 

den er jeg enig i.

                                                

Merete Nipper                            
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Skal Københavns
biblioteker være
litteraturhuse,
aktivitetshuse eller 
blot et online tilbud?

Kommentarer til
nyheden på Perspektivs
Facebook 

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.

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.

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. 

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.

Faglig debat
skaber faglig udvikling

Deltag i debatten
på bf.dk/

fagmagasinetperspektiv 
eller følg

Perspektiv på Facebook 
og Instagram.
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Del Din VidenDel Din Viden er et forum for videndeling.

Læs artiklerne i deres fulde længde på bf.dk/deldinviden

Krimiside-applikationen 
– første testeksempel på
brug af linked data i
danske biblioteker    

Af Thomas Ellegaard Langholz 
Bibliotekar og projektleder, 
Odense Bibliotekerne 
31. august

I 2017 satte en projektgruppe 
bestående af deltagere fra Esbjerg 
Kommunes Biblioteker, Københavns 
Kommunes Biblioteker og Odense 
Biblioteker og Borgerservice sig for at 
udvikle en applikation til bibliotekets 
hjemmeside, som både kunne demon-
strere, hvad man kan bruge linked 
data til i bibliotekssammenhæng og 
gøre vores online katalog mere aktivt 
formidlende. Projektet blev navngivet 
”Integration af åbne data i bibliotekets 
online katalog” og fik støtte af DDB 
Puljen. SDU Kolding medvirkede som 
konsulent på projektet. 

Hvordan får man talent i litteratur?  

Af Louise Eltved Krogsgård 
Udviklingskonsulent og leder af Brønderslev Forfatterskole 
30. juli

Brønderslev Forfatterskole skriver i år 15 års jubilæum, og som et førende talentilbud for skriveglade unge 
litteraturtalenter vil vi gerne dele ud af vores erfaringer. For hvordan udvikles der egentlig talent i litteratur? 
På Brønderslev Forfatterskole er vejen til succes lang. Litteratur er ikke en talentgenre, hvor du er færdig som 
kunstner som 30-årig, højst sandsynligt er det først her din succes begynder. Det betyder også, at her er det 
det lange seje træk, der tæller. Flere bøger om skrivning påpeger, at det er dem med den største stamina, 
som lykkes, og måske ikke altid den, der har den bedste historie. 

Bibliotekerne kan spille en vigtig rolle i formidlingen af podcastmediet    

Af Niels Schmidt Petersen 
Projektleder ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker 
31. august 
 
Hvorfor er podcasts interessant for bibliotekerne? Og hvilken rolle kan bibliotekerne spille i forhold til 
mediet? Disse spørgsmål var udgangspunktet for projektet ”Podcast som åben og demokratisk platform”. 
Deltagerne har gennemført en undersøgelse af podcastlandskabet, afdækket mulighedsrum samt udviklet 
og afprøvet koncepter og prototyper. Resultaterne viser, at bibliotekerne har flere oplagte muligheder 
for at tage mediet til sig og blive en relevant og troværdig aktør på podcastområdet. Særligt i forhold til 
tilgængeliggørelsen af mediet for brugerne, hvor bibliotekerne kan bringe sine formidlings- og kuratering-
skompetencer i spil. Her er en åbenlys mulighed, som bibliotekerne kan og bør gribe.  

DELDINVIDEN
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Arrangementer

Samarbejde

Konferencer
& kurser Efteruddannelse

... og meget, 
meget mere...
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TEGN en BOG på 
BIBLIOTEKET

Bibliotekerne i Helsingør har en arrangementsstrategi, der slår 
fast, at biblioteket vil udvikle profilen som litteraturens hus. 
Derfor var det oplagt, da Elsebeth Tank foreslog et samar-
bejdsprojekt, der ville udforske mulighederne for at tilføre den 
litterære oplevelse nye dimensioner i mødet mellem litteratur 
og tegning. På bibliotekssprog taler vi om at udvide det lit-
terære format. Og det var, hvad vi gjorde, da vi afprøvede og 
udviklede ’TEGN en BOG’ som biblioteksmetode. I foråret 2018 
organiserede vi fire åbne workshops i bibliotekets publikums-
rum på Kulturværftet.

Vi ønskede, at deltagerne på disse workshops ville:

•   opdage litterært indhold på nye måder
•   lære nyt om sig selv som læsere 
•   inspireres af andres læseoplevelser
•   fortolke og udtrykke litterært indhold i egne tegninger
•   opleve sig som del af kreative fællesskaber

Konkret har indholdet på hver enkelt workshop bestået af ½ 
times oplæsning fra et skønlitterært værk valgt af biblioteket, 
to timers tegning med afsæt i den oplæste tekst og en afslut-
tende ½ time med præsentation af tegninger, samtaler om 

teksten og refleksioner over potentiale og begrænsninger ved 
’TEGN en BOG’ på biblioteket. Undervejs i forløbet har delta-
gerne svaret på spørgsmål og dermed tilført viden om ideen. 
For eksempel:

Hvad vil du fremhæve som styrkerne ved ’TEGN en BOG’?

•   At dette er for voksne. 
•   Læsning er flygtig. Associationer og forestillinger forsvinder 

hurtigt igen. Når jeg tegner, mens jeg lytter, kan jeg blive i 
oplevelsen længere. Jeg er i stemningen i længere tid. Jeg for-
står ikke, hvorfor jeg ikke har gjort det her før – altså tegnet 
de bøger, jeg læser. At tegne er at se. At tegne teksten skær-
per kontakten til indholdet. Frem for alt skærpes koncentra-
tionen og læseoplevelsen.

•   For mig er ’TEGN en BOG’ en slags yoga for hjernen. 

Hvad betyder stedet; at vi tegner her på biblioteket - på 
agterdækket mellem reolerne og i et offentligt område?

•   Bøgerne giver den rigtige stemning til denne type 
beskæftigelse.

•   At have biblioteket her som ramme, har bidraget med 

Annebeth Larsen Møller, alm65@helsbib.dk og Dorthe Lykkegaard, dly65@helsbib.dk
Bibliotekerne i Helsingør og Elsebeth Tank, mail@etank.nu 
Udviklingspartner for biblioteker i Norden

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.
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seriøsitet. Oplevelsen af at blive inviteret 
indenfor til et veltilrettelagt forløb, hvor vi 
tilmed er blevet beværtet med kaffe med 
mere, det er alt sammen med til, at jeg har 
følt mig velkommen og at vi har kunnet 
arbejde så seriøst med ideen.

•   Det har også været givende at sidde her og 
mærke livet i huset. Det har ikke forstyrret, 
men på den måde har vi været en del af 
noget større.

Hvordan konkret, tilfører biblioteket som sted 
seriøsitet til ’TEGN en BOG ’?

•   Biblioteket her tager sig selv alvorligt, hvil-
ket også bliver en del af rammen for ’TEGN 
en BOG ’. Her er smukt og appetitligt. Det 
hele tilsammen giver en oplevelse af, at man 
også tager os alvorligt. Derfor kan vi selv 
tage det alvorligt.

•   At tegne ud fra historier i denne ”setting” er 
at tegne på en helt anden måde end andre 
former for tegning. Det er en helt anden 
genre at forsøge at ramme bogens tone. 
En hybrid hvor forskellige udtryksformer 
mødes. Historierne i teksten kommer meget 
i fokus. Når vi tegner, bearbejder vi teksten. 
Jeg kan bedst formulere det ved at sige, at 
det er to hjernehalvdele som mødes – biblio-
teket som sted er metaniveauet.    

Før vi gik i gang med  ’TEGN en BOG ’, havde vi forventet at møde både øvede 
og helt utrænede tegnere omkring læse- og tegnebordet. Det viste sig at være 
et fejlskud. Alle deltagere har været i kontakt med tegning på et eller andet 
niveau. De har været amatører i ordets bedste betydning. Nogle har tegnet 
som børn og unge og har haft mod på at tage tråden op, men tegning har ikke 
været dem fuldstændig fremmet. Det modsatte gælder flertallet af den voksne 
befolkning, og det faktum har spejlet sig i et begrænset antal deltagere. 

Ved nærmere eftertanke er det måske ikke så mærkeligt, at mennesker, der 
aldrig tegner, ikke tænder på ideen. På baggrund af de indhøstede erfaringer vil 
vi i dag anbefale, at ’TEGN en BOG ’ projekters primære målgruppe defineres 
som let øvede og øvede unge og voksne tegnere med hang til gode fortællinger. 
Og så er det også her vigtigt, at ’TEGN en BOG ’ initiativer initialt prioriterer 
behovet for en målrettet og tilstedeværende markedsføring for at nå et rimeligt 
deltagerantal. I Helsingørs første forsøg havde vi satset på 10-12 deltagere 
per workshop, men vi har ikke kunnet trække mere end 8, hvoraf de fleste har 
været med flere gange. 
   Umiddelbart ligger ’TEGN en BOG ’ altså langt fra mainstream, og det er blevet 
tydeligt, at projektets kvaliteter i biblioteksregi går mere i dybden end i bred-
den. Til gengæld kan det levere veje til fordybelse, koncentration, engagement, 
kreativt fællesskab, møder mellem forskellige indtryk og udtryksformer. Der er 
helt klart potentiale i at udvikle ’TEGN en BOG ’ som et af bibliotekets litterære 
formater. 

Læs mere om TEGN en BOG på http://etank.nu og støt gerne initiativet
med et like eller en deling på https://www.facebook.com/tegnenbog/

I forbindelse med nORD  - nordisk litteraturfestival på
Kulturværftet 14.-15. september 2018 - tilbyder vi en eksklusiv 'TEGN en BOG' 
workshop med udgangspunkt i en tekst af en af årets deltagende forfattere. 
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Gitte Andersen
Odense Bibliotekerne
Mobil: 51 20 59 80
Email:
gitteandersen38@gmail.com

Claes Isbrandtsen
Albertslund Bibliotek
Mobil: 21 45 13 73
Email:
CLI@albertslundbib.dk

Formand 
Tine Segel
Tlf: 38 38 06 22
Mobil: 41 33 70 00
Email: ts@bf.dk

Næstformand 
Jette Fugl
Det Natur- og Sundhedsviden-
skabelige Fakultetsbibliotek 
Frederiksberg 
Tlf: 35 33 21 57
Email:  jettefugl2@gmail.com

Daniel Ackey 
Københavns Biblioteker
Tlf.: 40 48 62 07
Mobil: 41 11 02 98
Email:
daniel@ackey.dk

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2017-2018

Hovedbestyrelsen har genvalgt fællestillidsrepræsentant i København Tage 
Sørensen og Birger Kriegbaum fra DBC til at være politiske revisorer for den 
kommende generalforsamlings periode. Liv Bjerge Lauersen fra CBS er valgt 
som suppleant. Deres opgave er at se på BF’s aktiviteter i perioden sammen-
holdt med den politiske strategi og budgetterne.  

Hovedbestyrelsen kom med de sidste bemærkninger til beretning for de 
sidste to års arbejde i BF og til den politiske strategi for den kommende 
periode. Den godkendte begge dele. Næste skridt er, at deltagere i general-
forsamlingen får tilsendt materialet elektronisk før GF i november. 

BF havde i år valgt at invitere studerende med til folkemødet på Bornholm, for 
at de blandt andet kunne opleve BF’s interessevaretagelse gennem debatter 
og netværk.
   »Jeg blev klogere på, hvilken interesseorganisation BF er og står for som 
fagforening. Det blev også tydeligt for mig, hvor forskelligartet et arbejds-
marked, vi har. Formand Tine Segel diskuterede emner fra big data, digital etik 
til ensomhed og fællesskaber«, siger INF-studerende Anna Arendse Thorsen i 
evalueringen. 
   Hovedbestyrelsen støtter op om, at BF inviterer studerende med igen til 
næste år.      

Det budgetforslag, hovedbestyrelsen fremlæg-
ger for generalforsamlingen, har underskud for de 
kommende år. 
   - Det er en politisk vejovervejet strategi og et 
bevidst valg, siger formand for BF Tine Segel. 
Hovedbestyrelsen har i perioden drøftet de mulige 
veje i forhold til en presset økonomi i BF (grundet 
en medlemssituation med faldende medlemstil-
gang og generationsskifte). Den ene vej er bespa-
relser og nedskæringer, den anden er at sætte alle 
sejl til nu for at vende udviklingen. Hovedbestyrel-
sen har valgt den sidste vej – at opretholde et højt 
aktivitetsniveau og afsøge potentialet for hverv-
ning af nye medlemsgrupper. En beslutning de er 
klar til at stå på mål for på generalforsamlingen. 
   - Det har været en rejse at nå hertil, men det er 
det rigtige at gøre, siger Gitte Andersen.

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

Valg af politiske revisorer

Forberedelse 
til GF 2018

Studerende inviteret 
med på Folkemøde

Proaktivt 
budget

Mindre
papirspild 

BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 5. september 2018. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk

BF’s hovedbestyrelse og
sekretariat vil bruge mindre 

papir fremover. Derfor skal iPads 
med programmet Prepare afløse 
dagsordner og bilag på papir til 

møderne. 
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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

BF tilslutter sig et lovforslag om, at der kan etableres inte-
grerede biblioteker mellem pædagogiske læringscentre og 
folkebiblioteker uden dispensation. Og er i den forbindelse 
kommet med input til et høringsvar til Lov om ændring af lov 
om folkeskolen sammen med Bibliotekernes Dialogforum. 

Et par af hovedpunkterne i høringssvaret:

•  Skoler og folkebiblioteker arbejder ud fra forskellige formål
•  Folkeoplysning og folkeskoleundervisning er ikke det 

samme

Hovedbestyrelsen debatterede, hvad det er vigtigt at holde 
sig for øje i udviklingen mod flere integrerede biblioteker. 
   - Min betænkelighed ved, at mange biblioteker kommer 
til at ligge på skolerne, er aspektet lystlæsning. Biblioteket 
må ikke bare blive en forlængelse af skolen, siger Kristoffer 
Harboe.
   - Det er en glimrende idé med kombi-biblioteker, fordi der 
er muligheder for synergi, men der kan være mange lavprak-
tiske ting, der kan være problematiske, for eksempel bøder. 
Man kan jo ikke administrere, at man kan få bøder på alt det 
en elev låner efter klokken 15, siger Loke Daugbjerg Ander-
sen.
   Julie Andrup kan også godt se ideen i, at biblioteket ligger 
der, hvor børnene er, og at man helt fjerner gebyrer for børn i 
kombi-bibliotekerne. 
   - Men kan ikke bare lukke et folkebibliotek og tro, at det kan 
drives på skolerne. Folkebiblioteket er for alle, og tilbuddet 
skal ikke kun være et skolebibliotek, siger Tine Segel.
   - Og vi skal gøre det klart, at vi er et supplement til under-
viserne med vores faglighed. Vi skal have defineret vores 
roller. Hvad er et folkebibliotek, og hvad er et skolebibliotek?, 
siger Jette Fugl, der mener, at der skal nedsættes en arbejds-
gruppe, der ser yderligere på området.

Formand Tine Segel var med for tredje gang og 
var inviteret med i to debatter. En om besparel-

ser i kommunerne og en om læselyst. 
   - Sløret blev løftet for, at KL og Kulturministe-
riet vil holde en række møder for at gennemgå 

behovet for en ny bibliotekslov, siger Tine Segel. 
   - Det var positivt, at der var mange biblioteks-

medarbejdere til stede, så det ikke kun er
lederne, der mødes. Fra Himmerland Biblioteker-
ne var hele personalet for eksempel med, siger 

Kim Jesper Josefsen, der også deltog. 

Hør mere om opgaven som HB-medlem eller meld dit
kandidatur til kandidatudvalget:

Kristoffer Harboe, Hovedbestyrelsesmedlem
kristoffer.harboe@gmail.com 
Marie Engberg Eiriksson, Gladsaxe bibliotekerne
mariebe@gmail.com 
Mathias Engberg Eiriksson, Ørsted Service
erixon@gmail.com  
Hazel Engelsmann, Det Kgl. Bibliotek, AU Library Emdrup
hazelengelsmann@gmail.com 
Bruno Pedersen, Bibliotekarforbundet
bp@bf.dk
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Husk du kan stille op til BF's 
hovedbestyrelse!

Debat om
integrerede biblioteker BF på

Kulturmøde
Mors Tekst Sabrine M

ønsted 



40 · Perspektiv · September 201840

JO
B

 O
G

 K
A

R
R

IE
R

E

Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
T: 38 88 22 33
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
 

Ny lov om
forretningshemmeligheder

Lønstigninger pr. 1. oktober 2018 
på alle ansættelsesområder

I sommers trådte en ny lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven gennemfører 
et EU direktiv, der har til formål at sikre en bedre og ensartet beskyttelse af forret-
ningshemmeligheder i EU.
   Ansatte har hidtil - især ved jobskifte - skulle være opmærksomme på Markedsfø-
ringslovens § 23, der forbød uberettiget brug af erhvervshemmeligheder i 3 år efter 
fratræden. Denne bestemmelse er nu en del af den nye lov, dog med den ændring, at 
der ikke længere er nogen tidsmæssig grænse i loven.

Hvad er en forretningshemmelighed?
Den nye lov definerer, hvad der forstås ved en forretningshemmelighed. Der skal være 
tale om en oplysning, der har handelsværdi, ikke er alment tilgængelig og virksomheden 
skal underkaste oplysningen rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse.

Hvad må man som ansat?
Alle ansatte skal overholde bestemmelserne i Lov om forretningshemmeligheder, 
ligesom de før skulle overholde markedsføringsloven. Det fremgår også ofte af ansæt-
telseskontrakten, især på det private arbejdsmarked.
   I praksis er det imidlertid ikke altid så enkelt at vide, hvor grænsen går. Medarbejderen 
må selvfølgelig gerne i et nyt job bruge sin almindelige erhvervserfaring og brancheind-
sigt, men må ikke bruge fortrolig viden og knowhow fra tidligere arbejdsplads. Grænsen 
kan være uskarp, og en overtrædelse kan koste dyrt – så lad være at tage chancer. 

I den nye lov er indført en udtrykkelig beskyttelse af ytringsfriheden og af whistleblo-
wers. Det skal således være muligt at bruge og videregive oplysninger, hvis det sker for 
at afdække uregelmæssigheder, ulovlige aktiviteter mv.

Karin V. Madsen

Det statslige område
Ved OK18 er der aftalt en generel lønforbedring på 0,50 %.

Det kommunale område
Ved OK18 er der aftalt en generel lønforbedring på 1,3 %, og samtidig sker der en 
negativ udmøntning fra reguleringsordningen på -0,14 %, hvorved der i alt udmøntes 
generelle lønforbedringer på 1,16 %.

Det regionale område
Ved OK18 er der aftalt en generel lønforbedring på 1,2 %, og samtidig sker der en 
negativ udmøntning fra reguleringsordningen på 0,27 %, hvorved der i alt udmøntes 
generelle lønforbedringer på 0,93 %.

Den negative udmøntning fra reguleringsordningen på det kommunale og det regionale 
område skyldes, at lønudviklingen på det private område har været lavere end på både 
det kommunale og regionale område.

Du kan finde de aktuelle løntabeller på www.bf.dk. 
Ulla Thorborg
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Lønundersøgelser på vej - vigtigt at du deltager

Tjenestemænd - engangsbeløb efter 
optjening af 37 års pensionsalder

Også i år er det Huge Consulting, der på vegne af BF forestår både den offentlige og private lønundersøgelse, der fører til forbundets 
lønstatistikker. 
   Lønundersøgelsen på det offentlige område udsendes i form af e-mail invitation den 27. september, og på det private område 
udsendes mailen den 28.september.
   Bibliotekarforbundet vil gerne opfordre alle til at svare på de udsendte mailinvitationer. Lønstatistikken er et meget vigtigt red-
skab både for det enkelte medlem, BF ś forhandlingsafdeling og for forbundets tillidsrepræsentanter. Modtager du ikke mailen på 
de angivne datoer, så tjek gerne dit spamfilter.
   Hvis du besvarer den udsendte mailinvitation, indenfor den angivne frist, deltager du automatisk i konkurrencen om 6 gavekort 
med en værdi af 1.000 kr. til gavekortet.dk (for ansatte på det offentlige område) og 2 stk. gavekort af samme værdi (for ansatte på 
det private område).
   Reagerer du ikke på mailinvitationen vil du modtage et par opfølgningsmails. På det offentlige område udsendes til sidst også et 
postkort til dig, fordi vi gerne vil være sikre på, at alle modtager invitationen. En høj svarprocent er en stor fordel ved lønforhandlin-
ger, særligt når det gælder stillingskategorier med relativt få personer. 
   Undersøgelsen tager kun ganske kort tid at besvare, når du har din lønseddel ved hånden eller fremme på skærmen.

Helle Fridberg

Fra 1. januar 2019 vil tjenestemænd, der fortsat arbejder efter det tidspunkt, hvor de har optjent 37 års pensionsalder, optjene ret 
til et engangsbeløb, som udbetales ved pensionering. 
   Optjening af beløbet sker for hvert kvartals tjeneste (januar, april, juli og oktober), efter at tjenestemanden har optjent 37 års 
pensionsalder.
   Engangsbeløbet udgør 15 % af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som tjenestemandens pension bliver beregnet af og 
med de satser, der gælder på pensioneringstidspunktet. 
   Hvis 37 års pensionsalder nås inde i et kvartal, indgår perioden indtil førstkommende nye kvartal, forholdsmæssigt ved beregning 
af engangsbeløbet. Hvis tjenestemanden fratræder inde i et kvartal, indgår det pågældende kvartal derimod ikke i beregningen af 
engangsbeløbet.
   Ved død udbetales optjent engangsbeløb til boet.

Ulla Thorborg

?
Jeg skal til en samtale med min chef, hvor jeg gerne vil have mulighed for at kunne dokumentere, hvad der bliver sagt.
Jeg vil derfor gerne optage samtalen. Må jeg det?  
 

SVAR Det er i retspraksis slået fast, at det ligger indenfor ledelsesretten at bestemme, om en medarbejder må optage en samtale. 
Du må derfor spørge din chef, om det er i orden, at du optager jeres samtale. Hvis du får nej, må du så acceptere dette. Der er for 
ganske nylig faldet en afgørelse, hvor retten betragter det som illoyalt og bortvisningsgrund at optage en samtale uden samtykke. 
Dommen bliver dog muligvis anket.
   Hvis din chef ikke accepterer, at du optager samtalen, kan du bede om at der skrives et referat, hvor du har mulighed for at 
komme med dine kommentarer. Du kan alternativt selv skrive et referat og sende til din chef.
   Er der tale om en tjenstlig samtale, er der særlige regler, der gør sig gældende. Du har blandt andet ret til at tage en bisidder med. 

Karin V. Madsen
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ra morgen til aften er vores liv fyldt 
med vaner, og mange af dem er 
ganske gunstige. Vi vasker hænder, og 
børster tænder uden at tænke videre 
over det, og på arbejdspladsen har vi 
også mange gode vaner – eller rutiner 

– der får os nemmere gennem dagens opgaver. 
Psykologiprofessor og kreativitetsforsker Lene 
Tanggaard er en varm fortaler for vanerne, 
rutinerne og erfaringen. Så det kan måske virke 
en smule poppet, at hendes nye bog Vanebrud 
handler om at bryde vanerne. Men vaner og 
vanebrud står ikke i modsætning til hinanden, de 
er nærmere hinandens forudsætning. For ligesom 
det er svært at tænke ud af boksen, hvis man ikke 
kender boksen, er det også svært – for ikke at 
sige umuligt – at bryde med vaner, hvis man ikke 
har nogen.
   - Bogen er på flere måder et forsvar for vanerne, 
for mange vaner er hensigtsmæssige. Vi skal kun 
bryde dem, hvor det giver mening, siger Lene 
Tanggaard.
   Formår vi til gengæld at opbygge vaner, holde 
dem ved lige og endelig finde modet til ind 

imellem at bryde dem, så har vi potentialet for kreativ tænk-
ning og en mere kreativ hverdag. 

ALLE HAR POTENTIALET 

Og det er netop et mere kreativt (arbejds)liv, der er Lene Tang-
gaards kreative kæphest. Hun bryder sig ikke om begrebet 
»den kreative klasse« eller ideen om, at kreativitet er noget for 
få, udvalgte talenter.
   - Vi har alle et potentiale for at få mere kreativitet ind i 
hverdagen. Vi har hyldet store, hvide mænd, der har opfundet 
og udviklet. Men postbuddet, pædagogen og kokken kan også 
være kreative. Når pædagogen finder en ny og bedre måde at 
få børnene til at samarbejde på, er det også kreativt. 
    Der er ingen tvivl om, at vi lever i et samfund, der hylder 
nytænkning, kreativitet og innovation. Men ifølge Lene Tang-
gaard glemmer vi ofte, at de holdbare ideer sjældent opstår 
ud af den blå luft. Kreativitet er i mange tilfælde kun toppen 
af isbjerget. Under overfladen gemmer sig masser af vaner, 
erfaring og øvelse.
   - Derfor skal vi have respekt for de rutineprægede opgaver, 
for håndværket og for fagligheden. Det er de gode vaner, der 
frigør energi til at være kreativ, mener hun.
   Der er altså masser af kreativt potentiale i vanerne, og i 
Vanebrud tager Lene Tanggaard udgangspunkt i syv vaner, der 

Kreativ uden 
quick fixes
Der er ingen nem vej til et kreativt liv. Det kræver læring, 
erfaring og fordybelse pointerer psykologiprofessor Lene 
Tanggaard, der er aktuel med bogen Vanebrud. 

F
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1. Spørg 
Stil spørgsmål til det eksisterende og spørg på nye 
måder. Brug tid på at spørge og gå ikke kun efter det 
endegyldige svar. 

2. Lær 
Lær noget nyt og måske endda noget unyttigt. Jo mere 
vi ved, des mere kan vi se og forstå. Et tomt hoved er 
ikke det samme som et åbent sind. 

3. Se, mærk, smag, duft, lyt 
Brug dine sanser og vær turist i egen by. Vi skal sanse 
verden på ny for at kunne genskabe og opfinde. 

4. Leg 
Gå i barndom. Børn har evnen til at kunne forestille sig 
en alternativ verden gennem leg. En evne, vi mister, 
hvis vi ikke genopdager legen. 

5. Tænk 
Brug tid på at tænke dig om. Tænkning er i sig selv 
kreativt. 

6. Fordyb dig 
Fordyb dig i det, der interesserer dig og betyder noget 
for dig. Sluk telefonen eller foretag et andet aktivt valg, 
der giver plads til fordybelsen. 

7. Glem dig selv 
Skru ned for selvpromoveringen og den store fokus på, 
hvordan du virker på andre. For meget selvbevidsthed 
kan dræbe kreativiteten. 

Kilde: Vanebrud 

Syv vaner
- og vanebrud 
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kan danne grobund for ny kreativitet, hvis 
man tør udfordre dem:
   - Det er vores vaner, der forklarer, hvad der 
sker i vores liv. Derfor skal vi kende dem og 
erkende dem, hvis vi skal finde ud af, hvilke, 
der er gode for os, og hvilke, der godt kunne 
trænge til et brud. 

NYT OG UNYTTIGT 

Den første af de syv vaner, Lene Tanggaard 
tager fat på i sin nye bog, handler om kunsten 
at spørge. For at spørge bedre kan blive et 
vanebrud, der fremmer kreativiteten. 
   - Mange tror, at kreative processer handler 
om at få ideer. Men det starter faktisk oftest 
med gode spørgsmål. Derfor skal vi øve os 
på at spørge ind til tingene. En dårlig vane på 
arbejdspladsen kan være, at vi tager ting for 
givet og holder op med at være nysgerrige. Så 
lader vi måske være med at stille spørgsmål, 
siger Lene Tanggaard.
   Den danske arbejdspladskultur med en høj 
grad af tillid og et fladt hierarki er ellers et 
godt fundament for spørgelysten. At vi tør gå 
direkte til chefen med vores ideer er meget 
befordrende for kreativiteten. 
   Men der er også udfordringer i form af et 
højt tempo og en nulfejlskultur på fremmarch, 
der kan give spørgelysten svære betingelser. 
Det oplever Lene Tanggaard blandt andet hos 
de studerende, hun underviser på psykologi-
studiet. 
   - Jeg oplever de studerende som meget dyg-
tige, men det er på bekostning af vildskaben. 
De går meget op i, at alt, hvad de laver, skal 
se godt og rigtigt ud på CV’et. Og det er ikke 
nødvendigvis godt for kreativiteten.
   For vejen til vanebrud og et mere kreativt liv 
kan nemlig også være at lære noget nyt eller 
noget unyttigt, som Dronningen også opfor-
drede til i den seneste nytårstale. Det er Steve 
Jobs, der er medstifter af Apple, et eksempel 
på. Efter at være droppet ud af high school tog 
han et kursus i kalligrafi, og det blev hans ind-
gang til at forstå værdien af organisk design. 

ØGET ARBEJDSGLÆDE 

Men mindre end en Apple-succes kan også 
gøre det. For ny læring og vanebrud kan føre 
til øget arbejdsglæde. 

· Perspektiv · September 2018



Om forfatteren 
Lene Tanggaard er professor i pædagogisk psykologi på Aalborg Univer-
sitet. Hun er forfatter til en lang række forskningsartikler og flere bøger om 
læring og kreativitet. Desuden rådgiver hun kommuner, regioner og virksom-
heder og sidder i flere bestyrelser og udvalg. I november 2017 modtog hun 
Højskolepædagogisk Pris for sit arbejde med kreativitet og dannelse. 
Vanebrud - Hvordan du veksler 7 gamle vaner til ny kreativitet udkom på 
Akademisk Forlag i juni 2018. 
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   - Når vi får mulighed for at bruge vores krea-
tivitet på arbejdspladsen, giver det større ar-
bejdsglæde, fordi vi virkelig føler, at vi bidrager 
med noget væsentligt, siger Lene Tanggaard. 
   - Jeg underviser stadig, selvom jeg ikke 
behøver at gøre det. Men de studerende giver 
mig gode ideer, som jeg ikke ville få alene på 
mit kontor.
   For arbejdspladserne er øget kreativitet 
selvfølgelig også en gevinst, når nye tiltag kan 
veksles til klingende mønt. Men af og til er der 
ifølge psykologiprofessoren faktisk også brug 
for en kreativitetsstopklods.
   - Måske er det vigtigste vanebrud faktisk at 
bryde med vanen om, at der hele tiden indfø-
res nye ideer og tiltag. Mange forandringsini-
tiativer bliver bare til forstyrrelser af vores 
egentlige arbejdsopgaver. Derfor er det også et 
godt vanebrud at stoppe op og tænke sig om, 
inden man bevidstløst indfører nye arbejds-
gange, fastslår Lene Tanggaard. 

EN TÅLMODIG INDSATS 

Med sin nye bog vil Lene Tanggaard med ud-
gangspunkt i forskningen og sin egen lange er-
faring med kreative processer give den enkelte 
inspiration til at arbejde konstruktivt med sine 
vaner til fordel for kreativiteten. 
   - Vi kan bryde med uhensigtsmæssige vaner, 
men måske er løsningen ikke et smart kursus, 
men noget helt andet, siger hun.
   For eksempel fordybelse, der også er en af 

de syv vaner, Lene Tanggaard tager op i Vanebrud. Fordybel-
sen har svære kår i en tid, hvor mange bliver distraheret af 
smartphonen. Men ikke desto mindre kan fordybelse føre til et 
mere kreativt liv, hvis vi tør at »gå glip«. 
   Men der er ingen let vej til et mere kreativt liv, understreger 
Lene Tanggaard. Varig kreativitet kræver en tålmodig og livs-
lang indsats, hvor vi investerer os selv, vores tid, vores energi 
og vores hjernekapacitet. 

”Når vi får mulighed 
for at bruge vores 

kreativitet på 
arbejdspladsen, 
giver det større 
arbejdsglæde”
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BF inviterer til workshop:  

Politics, professionalism, and the Age of Fake News: 
A Visit to Library Island
•	 Mandag den 29. oktober 2018 kl. 10.00 - 16.00 

i BF, Akademikertårnet, Lindevangs Allé 2 på Frederiksberg

Politik, professionalisme og en tidsalder med fake news. 
Hvordan definerer vi bibliotekarens mission? Tag med Matt Finch på 
besøg til Library Island for at udforske og blive klogere på nogle af de 
helt centrale udfordringer omkring demokrati, professionalisme og 
bibliotekarens mission her i 2018.

Alle medlemmer af BF er velkomne. Deltagelsen er gratis (kun for medlemmer).

•	 Tilmeld dig nu via bf.dk/arrangementer

In this special workshop, join us for a visit to a library-loving island 
nation facing political turmoil and explore some burning questions.  
This one-day workshop, centred on the internationally successful 
Library Island activity, invites participants to explore and respond to 
key challenges around democracy, professionalism, and the mission 
of the librarian in 2018.

The session is facilitated by Library 
Island’s designer, Dr. Matt Finch

‘ ‘
Hvorfor er der ikke medtaget repræsentanter fra de mindre fag- og forskningsbiblioteker i arbejdsgruppen?
 
- Arbejdsgruppen skal komme med anbefalinger eller tegne nogle scenarier, som efterfølgende kan diskuteres. Der er altså ikke tale om et 
lovforberedende udvalgsarbejde, hvor alle relevante organisationer er søgt repræsenteret. Dertil kommer, at arbejdsgruppens overordnede 
fokus er at se på de store universitetsbetjenende forskningsbiblioteker. Det skyldes især, at udviklingen på universitetsbibliotekerne har 
været meget omfattende i de seneste år, at organiseringen af disse biblioteker af forskellige grunde er meget forskellig, og at der derfor er 
behov for at se på dette område i et samlet lys. Vi er helt klar over, at de mindre fag- og forskningsbiblioteker også har berøringsflader og 
interesser i denne sammenhæng, og derfor vil arbejdsgruppen også inddrage disse stemmer undervejs i processen.
 
Hvordan vil arbejdsgruppen inddrage evalueringer fra de store samar-bejder/fusioner, der er indgået på forskningsbiblioteksområdet?
 
- Det er helt afgørende at inddrage universiteternes erfaringer med de forskellige biblioteksmodeller og former for biblioteksservices for at 
sikre, at udgangspunktet for anbefalinger eller scenarier bliver universiteternes behov for biblioteksbetjening. Der er allerede mange erfar-
inger fra forskellige samarbejder – f.eks. i DEFF-regi – som man kan trække på.
 
Hvornår forventes arbejdsgruppen at afslutte sit arbejde? 
 
- Arbejdsgruppen har besluttet at afsætte bedre tid til at inddrage forskellige interessenter, og vi forventer derfor først at arbejdet afsluttes 
i december 2018.

3 spørgsmål til kulturministeriet om
forskningsbiblioteks-arbejdsgruppen
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Se flere job på 
Bibliotekarforbundets 
jobportal:

bibliotekarjob.dk

Seniorgruppens 
efterårsprogram 
2018
Onsdag den 26. september: Den Gamle By, 
Aarhus

Torsdag den 11. oktober: Museet på Psykiatrisk 
Center Sct. Hans, Roskilde samt Sjællands
Stiftsbibliotek og Karen Brahes Bibliotek på
Roskilde Bibliotek.

Torsdag den 8. november: Nyt og gammelt i
Aalborg: Gråbrødrekloster, Utzon Center og
Det Danske Udvandrerarkiv.

Tirsdag den 27. november: Julemøde på
Arbejdermuseet, København.

Se mere på bf.dk/seniorgruppen.
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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

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

Morgenmøde for ledere: 
Intuition i ledelse
Hvordan kan intuition bruges 
mere bevidst i forbindelse 
med ledelse?
11. oktober 2018 i København

Gå-hjem-møde: Introduc-
tion to ”take the data out 
of bibliometrics” for better 
understanding the visuals
Få en større forståelse for 
bibliometri og hør bl.a. om, 
hvordan bibliotekaren kan 
komme nærmere de data, 
der ligger til grund for bereg-
ningerne. Praktisk temadag 
for nybegyndere og lettere 
øvede. 
23. oktober 2018 i Lyngby

GENERAL- 
FORSAMLING

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Workshop: Politics,
professionalism and the Age 
of Fake News: A Visit
to Library Island
Hvordan definerer vi bibliote-
karens mission af i dag?  Kom 
med Matt Finch til Library 
Island for at udforske og blive 
klogere på nogle af de helt 
centrale udfordringer omkring 
demokrati, professionalisme 
og bibliotekarens mission her 
i 2018.
29. oktober 2018 i København

Workshop for biblioteks-
ledere: Turn and face the 
strange: leadership and 
collaboration in times of 
change and turbulence
Hvordan udvikles lederskab i 
en turbulent og usikker tid? 
Workshop for alle biblioteks-
ledere, på tværs af biblioteks-
sektorer, hvor Matt Finch 
med afsæt i Library Island 
sætter fokus på de centrale 
udfordringer for bibliote-
kerne. 
30. oktober 2018 i København

Besøg de spændende sær-
samlinger på Syddansk Uni-
versitetsbibliotek i Odense
Referencefaggruppen invi-
terer til gå-hjem-møde med 
rundvisning i magasinerne 
hos SDUB.  
30. oktober 2018 i Odense
 
Workshop for nye ledere: 
Tag ejerskab over dit
lederskab
Når du træder ind i lederrol-
len, ser verden anderledes 
ud. Det ved du som ny leder 
sikkert allerede. Men hvor 
mange muligheder har du for 
at reflektere, dele erfaringer, 

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Informations- og IT-sik-
kerhed (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

Kursus: GDPR for informa-
tionsspecialister - person-
dataforordningen i praksis
Kurset giver en introdukti-
on til og et overblik over de 
opgaver, du som informa-
tionsspecialist kan påtage 
dig og 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 projektledel-
se og få mulighed for at øve 
brugen af værktøjerne. 
30. oktober til 27. november 
2018 i København 

Lynkursus:
Faciliteringsteknikker
Hvordan kan du som faci-
litator skabe gode proces-
ser og frugtbare dialoger? 
Afprøv faciliteringsteknik-
kerne i praksis. Gratis for 

få input og finde vej i ledelses-
mæssige dilemmaer?  
7. november 2018 i København

Webinar: Skab en god
50+ karriere
Mange mennesker, som er 
50+, oplever en identitets-
forandring 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

Gå-hjem-møde: Gør dine 
relationer til dit guld
Hvordan opbygger du dit 
netværk og din troværdighed, 
så dine relationer begynder at 
arbejde for dig? Privatgruppen 
og Statsgruppen inviterer alle 
BF’ere til gå-hjem-møde.  
21. november 2018 i
København

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

Netværksmøde for
arbejdsmiljørepræsentanter
Er du BF-arbejdsmiljørepræ-
sentant, kan du deltage i vores 
netværk på tværs af sektorer 
og arbejdspladser, hvor vi deler 
erfaring og viden.  
23. januar 2019 i Gentofte
29. januar 2019 i Aarhus
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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
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
3. oktober 2018 i Aarhus
11. oktober 2018 i Glostrup
1. november 2018 i Hørsholm
19. november 2018 i Aalborg

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

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

Individuelle karriereråd-
givningssamtaler
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.

ledige og studentermedlem-
mer.  
31. oktober 2018 i København 

Lynkursus: Kom godt i gang 
med InDesign
Kom godt fra start og få et 
grundlæggende kendskab til 
InDesigns brugergrænseflade, 
menuer og paletter og lær lidt 
om de grundlæggende grafi-
ske principper. Gratis for ledige 
og studentermedlemmer.   
15. november 2018 i Kolding
28. november 2018 i
København
 
Ophavsret for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en 
tidsalder, hvor digitalisering og 
internet sætter nye ophavs-
retslige problemstillinger på 
bibliotekernes dagsorden.   
15. november 2018 i Vejle

Lynkursus: Kom godt
i gang med Excel
Kom godt i gang med at bruge 
Excel effektivt. Få en god 
introduktion til regneark og 
til de mest gængse og brugte 
funktioner. Gratis for ledige og 
studentermedlemmer.   
22. november 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+ kursus: Du er holdt 
op med at arbejde
23. oktober 2018 i Hillerød
25. oktober 2018 i Aarhus
6. november 2018 i Glostrup

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: Jeppe Guilford Manuel               
Stilling: Fra 1. maj 2018 R&D (Research and
Development) Personal Data Protection
Specialist hos Novo Nordisk.          
Karriere: IT Alignment Manager hos Ferring 
Pharmaceuticals, Advanced Business Consul-
tant hos NNIT og Sr. Regulatory Business
Manager hos Lundbeck. Ansat siden 2015 hos 
Novo Nordisk som specialist i Clinical Reporting.        
Uddannelse: Cand.scient.bibl. 2006      
Alder: 39 år 

Hvad ligger der i stillingsbetegnelsen R&D 
Personal Data Protection Specialist hos Novo?        
- Jeg er overordnet ansvarlig for håndtering af 
persondata på hele forsknings- og udviklings-
området (R&D) i Novo Nordisk, der tæller ca. 
5.000 ansatte. Jeg skal koordinere vores indsats 
på tværs af funktioner og lande og sikre en 
konsistens i, hvordan vi håndterer persondata 
ved for eksempel kliniske studier. Jeg er eneste 
fuldtidsansatte i mit området, men arbejder 
sammen med lokale DPR (Data Protection 
Responsible) i hvert område af R&D.  

Hvad er de konkrete opgaver?       
- Jeg skal her i starten skabe bevidsthed hos 
medarbejderne omkring håndtering af per-
sondata og udbrede kendskabet til, hvordan vi 
gør. Derfor har jeg lavet »road shows« i orga-
nisationen og holdt oplæg for alt fra fem til 
300 mennesker. Vi kigger også på muligheder 
for privacy by design for eksempel via krypte-
ring af mails, eller i implementering af et nyt 

dokumenthåndteringssystem.  
   Jeg skal kunne svare på spørgsmål om stort 
og småt i forhold til, hvordan Novo Nordisk 
tolker GDPR lovgivningen. Der er endnu ikke 
kommet nogen domme på området, så det er 
stadig meget et spørgsmål om tolkning. Vi har 
sikret, at Novo Nordisk lever op til de basale 
regler, men derudover har vi en risikobaseret 
tilgang, hvor vi tager stilling til spørgsmålene 
case by case, fordi det er så nyt. 
   Det er mit ansvar at hjælpe organisationen 
med fortolkningen og beslutte, hvad vi gør 
i cirka 80-90 procent af sagerne. Men hvis 
det drejer sig om konkrete juridiske spørgs-
mål for eksempel en kontrakt, er der jurister 
indover og så får jeg også en masse input fra 
mine kollegaer. Jeg har også en direkte linje 
til DPO kontoret, der har det øverste ansvar 
for persondata i Novo Nordisk for alle 43.000 
medarbejdere. 
       
Hvad er det mest udfordrende?       
- Jeg har ansvar for at finde ud af, hvordan vi 
skal gøre konkret. Novo Nordisk har selvføl-
gelig arbejdet med persondata i mange år, 
men efter den nye persondataforordning i maj 
2018, er der mange nye ting, vi skal forholde 
os til. Det kræver et andet mindset og som 
nævnt en privacy by design tilgang, hvor pri-
vacy tænkes automatisk ind i vores systemer/
processer. Jeg har sat mig ind i persondatafor-
ordningen blandt andet gennem kurser i BF 
og ellers kastet mig ud på dybt vand, men har 
også +ti års erfaring fra pharma-industrien, så 
jeg kender området.     

Hvad er det mest spændende?    
- En stor del af mit arbejde er at ar-
gumentere for, hvorfor vi gør, som vi 
gør. Vi diskuterer for eksempel med 
sundhedsmyndighederne i Tyskland 
og England om retten til at få slet-
tet sine oplysninger. Det mener vi 
ikke er muligt, når det kommer til 
kliniske forsøg, for sletter vi en per-
sons data, kan vi jo ikke dokumen-
tere resultatet og så mister vores 
forskning dataintegriteten.  Så det 
er ikke sort/hvidt, der er mange 
dilemmaer. 

Hvorfor søgte du jobbet?       
- Det er et langt større ansvars-
område, og jeg får indgangsvinkler 
til hele R&D organisationen og ser 
konkrete problemstillinger i forhold 
til håndtering af data fra den tidlige 
grundforskning, gennem vores 
kliniske forsøg og til ansøgninger 
til myndighederne. Tidligere sad 
jeg som specialist for skrivning og 
publicering af vores kliniske rappor-
ter. Nu har jeg en mere rådgivende 
funktion.  
   Derudover er det mit håb, at 
håndtering af persondata kan være 
en løftestang til, at man på tværs 
af hele virksomheden kommer til at 
arbejde mere systematisk og hen-
sigtsmæssigt med informations- og 
dokumenthåndtering.

Det er mit ansvar at
fortolke Persondataloven 
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WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK

Et nyt rum for eventyrlige fortællinger er skudt op midt i Flensborgs børnebibliotek. 
Udenom den stjernebeslåede hule giver fortællerrummet nye muligheder for leg og 
udstilling, mens børnene kan finde roen med en god billedbog i bogslangen.

Kontakt os for rådgivning på telefon 76 78 26 11 eller besøg os på  
www.lammhultsbiblioteksdesign.dk for mere inspiration. 
Her kan du finde biblioteksindretninger fra hele verden.

STJERNER OG SLANGER SKABER NYE FORTÆLLINGER

»Et rum fuld af
bøger er opbevaring, 
ikke et bibliotek, 
hvorimod et tomt 
rum med en biblio-
tekar, der servicerer 
sit community, er et 
bibliotek«.
R. David Lankes, forfatter og leder
af School of Library and Information
Science på South Carolinas University

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

SEPTEMBER   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

08

Interview med forfatteren
R. David Lankes:

Biblioteket er
bibliotekaren.
Ikke bygningen
eller samlingen 

Kritik af udvalg
om forsknings-
bibliotekerne

Bryd 
dine

vaner 

Algoritmerne overvåger os


