
B
IB

L
IO

T
E

K
A

R
F

O
R

B
U

N
D

E
T

S
 F

A
G

M
A

G
A

S
IN

 P
E

R
S

P
E

K
T

IV
    N

R
. 0

1
 · 2

0
1

6
                                              T

E
M

A
: B

IB
L
IO

T
E

K
S

L
O

B
B

Y
IS

M
E

 I E
U

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

JANUAR          2016

01

Systematic arbejder på højtryk for at lancere løbende releases, der er 
med til at forbedre løsningen. På fbsudrulning.dk kan I finde vejledninger 
og planer for idriftsættelser samt tilmelding til kurser. 

I samarbejde med KOMBIT er netop udsendt en ny udrulningsplan, som 
kan ses på KOMBIT’s hjemmeside. I forbindelse med udrulningen får 
hver kommune tilknyttet en implementeringskonsulent fra Systematic, 
som vil være med til at sikre en succesfuld proces.

Velkommen til Svendborg Kommune, der nu også  
har tilsluttet sig det Fælles Bibliotekssystem. 

Fordele:
•  Åben platform baseret på anerkendte standarder
•  Mulighed for fælles processer og øget  

tværkommunalt samarbejde
•  Reducering af driftsomkostninger for  

de enkelte kommuner
•  Understøtter Danskernes Digitale Bibliotek
•  Brugervenlig og intuitiv løsning med et moderne  

tidssvarende udtryk
•  Effektiv arbejdsgangsunderstøttelse

Det Fælles  
Bibliotekssystem

Systematic_PerspektivAnnonce_Jan2016_215x220_V02.indd   1 11/01/2016   15.36

Bibliotekslobbyisme
i EU: balance mellem 

hårde tal og 
bløde værdier

TEMA

DANSK FORSKER JAGTER DEN PERFEKTE SØGEMASKINE / FORANDRINGSAGENT I VP SECURITIES



VELKOMMEN TIL 2016 

Axiell Danmark A/S - Ørestads Boulevard 69, 2. sal - 2300 København S - tlf. 3338 2525 - www.axiell.dk

Så er det nye år skudt i gang ...
vi glæder os til det fortsatte samarbejde!
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www.eurobib.dk

Slip magien løs ...

Drømmer du om at fremtrylle et magisk univers i dit bibliotek? 
Følg med på nye eventyr i 2016!
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20 Forandringsagent med brugerfokus 

24  Karriererådgivning gjorde mig mere konkret

30 Tendens: Deleøkonomi – bibliotekernes DNA

32 Bibliotek som social motor 
 Boligforening bruger biblioteket som social løftestang
 for beboerne
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Debat 23 og 45
Job og karriere 34 
Nyheder fra HB-mødet 36 
Nye stillinger 45
Arrangementer på vej 48
Nyt job 50

TEMA: 01
IN

D
H

O
L

D

i øvrigt

26

BIBLIOTEKS-
LOBBYISTERNE 
I EU

SØGNING EFTER SORTE HULLER

Det handler om at 
sno sig, når man 
skal finde vej ind 
til magten. Tal og 
statistik krydret 
med historier om 
biblioteker, der 
gør en forskel, er 
skyts i kampen 
om EU-politiker-
nes opmærksom-
hed. 12

42

Arbejdsmarked: 
Det værste, du kan 
gøre, er at lade 
som ingenting.
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Som studerende på 
IVA er der masser 
af faglige input. 
Bare du går en tur 
på gangen, kan du 
møde en professor. 
Men når du er 
færdiguddannet 
er der ikke samme 
adgang til faglig 
inspiration. Derfor 
får IVA nu sin egen 
alumneforening.
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Sådan melder du dig ind IVA Alumneforening har 
135 medlemmer (opgjort i december 2015). Du kan melde 
dig ind via Kubulus-medlemsportalen under Københavns 
Universitet. https://www.kubulus.dk/websteder/IVA/Si-
der/default.aspx

Du kan også følge foreningen på Facebook.
https://www.facebook.com/Ivaalumne/?fref=ts

IVA får egen 
alumneforening 
Det startede med etableringen af Gammel Nar Bar for fem år 
siden. Nu har det sociale tiltag, hvor tidligere studerende mødes 
en gang om året i IVA’s fredagsbar, fået en faglig dimension i 
form af en alumneforening.

e sidste fem år har tidligere 
studerende kunnet mødes til 
Gammel Nar Bar i IVA’s fredags-
bar en fredag i august. I år blev 
fredagen også brugt til at af-

holde en stiftende generalforsamling, så IVA’s 
alumneforening kunne se dagens lys. Formand 
for den nystiftede alumneforening er Anna 
Overlund-Sørensen, og i alt tæller bestyrelsen 
otte medlemmer, der repræsenterer et bredt 
udsnit af faget.
   - Vi har bestyrelsesmedlemmer, der er ansat 
både i det private, i staten og på folkebiblio-
tekerne, og det er jeg rigtig glad for, forklarer 
Anna Overlund-Sørensen. Håbet er nemlig, at 
alumneforeningen vil appellere bredt til tidli-
gere IVA-studerende, der gerne vil bibeholde 
kontakten til deres tidligere uddannelsessted 
og dyrke den faglige identitet og netværket 
med andre tidligere studerende.

BRED VIFTE AF FAGLIG VIDEN

- Som studerende har man adgang til en 
meget bred vifte af viden. Man kan jo bare gå 
ned ad gangen, så møder man en professor. 
Når man er færdiguddannet og begynder at 
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arbejde, så vil man typisk arbejde inden for et bestemt område, 
og ens kolleger vil arbejde med det samme, og så mister man 
adgangen til den bredde af faglig viden, som man havde adgang 
til tidligere, forklarer Anna Overlund-Sørensen om baggrunden 
for at etablere en alumneforening for tidligere studerende på IVA 
og Danmarks Biblioteksskole.
   IVA har støttet etableringen af en IVA Alumneforening, og for-
eningen har tæt kontakt til studievejlederne, der sikrer dialogen 
mellem uddannelsen og alumnerne.
   - Eksempelvis er det jo oplagt, at vi som alumner også kan 
deltage, hvis en ny professor på IVA afholder en tiltrædelses-
forelæsning eller lignende. Det handler om at bevare en fælles 
identitet i faget, også selv om IVA nu er en del af humaniora på 
Københavns Universitet. 
   Der har allerede været afholdt to arrangementer i den nystifte-
de forening. Det ene var en rundvisning på Designmuseum Dan-
mark med fokus på vedligeholdelse af samlingen og formidlingen 
af den. Det andet arrangement var et foredrag af professor ved 
IVA Morten Hertzum omkring implementering af it-systemer. 
   - Det var rigtig spændende, og man får jo netop adgang til at 
komme bag om kulisserne, når man kommer som alumnefor-
ening, siger Anna Overlund-Sørensen.
   Der er allerede nye arrange-
menter på vej. Blandt andet 
et arrangement om Digital 
Literacy og et besøg på Dron-
ningens Håndbibliotek. 
   Det er gratis at være 
medlem af foreningen, men 
der er en lille egenbetaling 
ved arrangementerne, hvor 
det vil koste 20 kr. at deltage 
for alumnerne og 10 kr. for 
studerende. 
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ret 2015 sluttede af med en lussing til 
kulturområdet, da regeringen meddelte, 
at kulturinstitutionerne på grund af det 
såkaldte omprioriteringsbidrag sammen-

lagt skal spare otte procent de kommende fire 
år. Det får stor betydning også for bibliotekerne. 
Samtidig viste Danmarks Biblioteksforenings 
årlige tendensundersøgelse af 2016-budgettet på 
bibliotekerne, at knap to ud af tre kommuner igen 
vil spare på biblioteksområdet. I Bibliotekarfor-
bundet undersøger vi med hjælp fra tillidsrepræ-
sentanterne, hvordan besparelserne udmøntes 
rundt omkring i landet. De foreløbige tal viser, 
at det primært er på personalet, bibliotekerne 
vælger at spare. Det endelige resultat af undersø-
gelsen foreligger her i slutningen af januar.

I et indlæg i Jyllandsposten efterlyste jeg derfor 
sammen med DM’s formand Camilla Gregersen 
en mere visionær kulturpolitik. Der er brug for et 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

politisk fokus på den værdi, kulturen skaber. Kultur 
former os som mennesker og giver os en fælles 
referenceramme. Derfor er den nødvendig og en for-
udsætning for, at vi bliver ved med at udvikle vores 
samfund. 

Godt nok siger kulturministeren, at der primært 
skal spares på driften. Men da kulturen allerede har 
mærket sparekniven gennem flere år, er der ikke så 
meget mere at hente her. På bibliotekerne både i 
staten og kommunerne risikerer besparelserne derfor 
at gå ud over formidlingen. Den kvalitet, alsidighed 
og aktualitet, som bibliotekerne skal levere, kan kun 
fastholdes, hvis der er ressourcer til formidling. Hvis 
bibliotekarerne ikke har tid til at vejlede borgerne og 
udvikle netop de tilbud, som et lokalsamfund eller en 
uddannelsesinstitution har brug for, risikerer man at 
stå med døde samlinger, som ikke kommer borgerne 
og fællesskabet til gavn.   

Der er en signalværdi i nedskæringspolitikken, som 
er problematisk. Danmark har gennem flere hun-
drede år været drevet af et stærkt fokus på læring 
og dannelse, fordi det danner grobund for innovation, 
vækst og ikke mindst fællesskabsfølelse. Det er 
vigtigt, at vi ikke på ganske få år afvikler en stor del 
af det, der er bygget op gennem generationer. Det 
er vigtigt, at vi alle føler os som en del af fælles-
skabet. At vi ved, hvad vi er fælles om. At vi har en 
almen viden om, hvad der sker i samfundet og har et 
kendskab til kulturelle områder som fx kunst, sprog, 
litteratur, musik og historie.  En vis portion almen 
viden er forudsætningen for, at vi kan deltage i 
almindeligt samvær med andre mennesker, og for at 
vi kan fungere som oplyste borgere og tage del i den 
demokratiske proces. 

Det ville være rart med nogle politiske visioner for 
kulturområdet samt nogle politiske prioriteringer, 
fremfor at fortsætte med besparelser, der efterlader 
hele kulturområdet en smule vingeskudt.
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7. januar

Bibzoom lukker for musikindholdet, men fortsætter med at formidle musik

Fra januar 2016 er det ikke længere muligt at høre musik på bibliotekernes musiktjeneste Bibzoom. 
Formidlingsdelen fortsætter og åbnes for alle borgere.
   - Vi har oplevet en faldende tilslutning til Bibzoom over nogle år, og det er selvfølgelig ikke 
tilfredsstillende. Vi har et fremragende formidlingssite, og vi kunne godt have købt musikindhold 
til 2016, men i stedet har vi besluttet, at det vigtigste er, at vi prøver at gentænke det digitale 
bibliotekstilbud og sikre en bredere opbakning fra og forankring i landets biblioteker. Vi vil gerne 
invitere alle interesserede med ind i udviklingen af det fremtidige digitale musiktilbud fra folke-
bibliotekerne. 
   Sådan siger formand for Bibzoom og bibliotekschef i Aabenraa Bibliotekerne Morten Fogh om 
beslutningen om at lukke for musikindholdet på Bibzoom, så brugerne ikke længere kan streame 
musik. Formidlingsdelen, som flere af landets musikbibliotekarer bidrager til, fortsætter som 
hidtil, og her vil alle borgere frem over kunne få adgang, uanset hvilken kommune de bor i.
   - Det er en vigtig forudsætning for os, at vi har en bred opbakning i bibliotekssektoren, og vi 
vil gerne samarbejde med Danskernes Digitale Bibliotek om bibliotekernes fremtidige digitale 
musiktilbud. Det er kernebudskaberne fra os i forbindelse med denne beslutning, siger han.
   Beslutningen om at droppe musikindholdet i 2016 er ikke et udtryk for, at det ikke er vigtigt at 
have et digitalt musiktilbud i bibliotekerne, understreger Morten Fogh. Men når man har ambitio-
ner om en national tjeneste, så skal den også være nationalt udbredt. 
   Bibzoom inviterer til et bredt samarbejde om fremtidens digitale musiktilbud og regner med, at 
drøftelserne vil gå i gang i forbindelse med Bibliotekschefforeningens årsmøde i februar. Det er 
Morten Foghs håb, at Danskernes Digitale Bibliotek går ind i samarbejdet. 
   - Vi ser meget gerne en samlet sektor bag bibliotekernes digitale musiktilbud.

 Lerche
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Før jul meddelte både Politikens og Gyldendals Forlag, at de trækker deres titler fra 
eReolen. Lindhard og Ringhof er som et tredje større forlag til gengæld stadig med i 
eReolen her i 2016. Arkivfoto: Jakob Boserup

15. december

Vanskelige forhandlinger
om eReolen fortsætter

Lindhardt og Ringhof understreger, at 
det med deres aftale med eReolen for 
eksempel er muligt at holde titler helt 
ude af eReolen.

»Det er en fleksibel model i et digi-
talt marked i udvikling, der endnu ikke 
har fundet sin form. Det er vi tilfredse 
med,« siger digital forlagschef Lasse 
Korsemann Horne.

Aftalen består af fem forskellige 
modeller, der udover mulighed for 
at friholde en titel fra udlån giver 
mulighed for karensperiode i op til 
12 måneder, valget mellem udlån 
via en licensmodel (eReolen betaler 
vejledende udsalgspris og kan udlåne 
bogen fire gange, red.), en klikmodel 
(eReolen betaler per klik/udlån, red.) 
eller en licensmodel de første seks 
måneder og derefter klikmodel.

Aftalen omfatter også forlagets 
lydbøger. Lasse Korsemann Horne 
fremhæver, at hvis en bog udlånes 
mere end 1.000 gange på et år, så har 
forlaget mulighed for at vælge en 
anden model for udlån.

Både forlaget Gyldendal og Politi-
kens Forlag er kritiske over for aftalen, 
som de mener ligner den hidtidige 
aftale for meget.

»Umiddelbart ligner aftalen 
fuldstændig den, vi har haft siden 
januar for vores e-bøger (…). Vi må 
bare konstatere, at det ikke har 
været effektfuldt nok til at skabe en 
nødvendig distance mellem eReolen 
og de private aktører. Det virker sim-
pelthen ikke,« siger koncerndirektør i 
Gyldendal Elisabeth Fogtdal Nøjgaard 
til Bogmarkedet.

I Perspektiv nummer 11 er temaet 
eReolen: I artiklen Det går (for) godt 
for eReolen kan du læse mere om 
debatten forud for forhandlingerne, 
knaster og perspektiver.   

Mønsted
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2. december

Kollektiv
stupiditet
på nettet
 
»Internettet kræver 
meget af den enkelte 
for at finde sandhe-
den,« sagde filosofipro-

fessor Vincent F. Hendricks i Perspektiv i 2014. Han har netop 
holdt en TEDx-talk om sin forskning i de sociale fænomener 
på nettet – det, han kalder bobler.
   »De infostorms, vi rammes af på internettet, kan gøre os 
intellektuelt blinde, døve og stumme, hvis vi ikke formår at 
udøve kildekritik og triangulere information – altså både læse 
kilder, vi er enige og uenige med og ikke hoppe med på den 
første twitter- eller Facebookstorm,« siger Vincent F. Hend-
ricks i artiklen Vi kan ikke stemme om sandheden (Perspektiv 
nr. 11, 2014).
   I starten af året modtog professoren 14,4 millioner kroner af 
Carlsbergfondet til at oprette et nyt Center for Information og 
Boblestudier (CIBS) på Københavns Universitet.
   Formålet med forskningen er at afdække strukturerne af de 
dynamikker, der sker på nettet.

 Mønsted

2. december

Ledelsen glemmer arbejdsmiljøet
i forandringsprocesser
 
Hvis du synes, at din leder glemmer at have fokus på arbejds-
miljøet, når der er forandringer på din arbejdsplads, så er du 
langt fra alene. En ny undersøgelse foretaget af Akademikerne 
viser, at hver tredje akademiker er utilfreds med ledelsens 
håndtering af forandringer på arbejdspladsen. 
   Men det kan få store konsekvenser at glemme arbejdsmiljøet 
i forandringsprocesserne, for det er blandt andet disse be-
lastninger, der kan give medarbejderne stress. Omvendt vil et 
større fokus på arbejdsmiljø ikke kun give et bedre arbejdsmiljø, 
men også en højere produktivitet.
   Og det giver mening at have fokus på området, for forand-
ringer er et vilkår, som langt de fleste oplever med jævne mel-
lemrum. I undersøgelsen svarer to ud af tre akademikere, at de 
har oplevet omorganiseringer inden for de seneste to år.
   Det er kun 24 procent af akademikerne i undersøgelsen, der 
svarer, at de er tilfredse med ledelsens fokus på arbejdsmiljøet i 
forandringsprocesser.

 Lerche
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9. december

Biblioteksbudgetter slankes
over hele landet
 
Danmarks Biblioteksforening konstaterer i sin årlige tendensundersøgelse af 
biblioteksbudgetterne, at to ud af tre kommuner sparer på det kommende års 
biblioteksbudget.

Herning og Nyborg er de eneste kommuner, der lyser grønt på DB’s Dan-
markskort over årets biblioteksbudgetter. I de to kommuner ser det nemlig ud 
til, at budgettet øges for 2016 med op til 2,99 procent. Men i størstedelen af 
landets kommuner skal der endnu engang spares på bibliotekerne. Der er dog 
også en del kommuner, som holder budgettet i status quo.

Formand for DB Steen B. Andersen er kritisk over for besparelser på biblio-
tekerne, som han i stedet mener burde få tilført flere midler, da biblioteker 
både løser flere opgaver i dag og er i gang med en transformation – blandt 
andet i forhold til digitale ressourcer.

DB’s årlige undersøgelse laves i forbindelse med kommunernes budget-
vedtagelse og viser tendenserne for biblioteksbudgetterne. 91 kommuner har 
besvaret spørgeskemaet.

Mønsted

Besparelser på biblioteksområdet har før givet anledning til demonstrationer. Her i Lyngby 
Taarbæk-kommune i 2008, hvor tre filialer skulle lukkes. Arkivfoto: Jakob Boserup 
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16. december

Bibliotekarforbundet skifter logo
 
Flytningen til Akademikerhuset i januar 2016 har givet anledning til at forny Bibliotekarforbundets visuelle udtryk. Når brevpapir, visitkort med mere 
alligevel skulle udskiftes, var det et godt tidspunkt at revidere det visuelle udtryk på.

I logoet afspejles bibliotekarernes arbejdsfelt mellem det analoge og det digitale i et stærkt grafisk element, der minder om en laptop, men også kan 
ses som en opslået bog. Desuden har logoet nogle rumlige figurer, som viser BF’s fællesskab og mangfoldighed. 

Bibliotekarforbundets formand Tine Jørgensen har haft specifikke krav til det nye logo.

- Jeg har ønsket et stærkt grafisk element, så vi kan variere vores brug af forbundets navn uden at svække vores visuelle identitet. Derfor kan logoet 
både bruges med vores hele titel, Bibliotekarforbundet – Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere, og med forkortelsen BF – For-
bundet for informationsspecialister og kulturformidlere. Det er vigtigt, at logoet fungerer med begge navne, fordi vi er en fagforening, der både skal 
rumme de medlemmer, der kalder sig bibliotekarer, og de medlemmer, der kalder sig eksempelvis kulturformidlere eller informationsspecialister. Det er 
også sådan, vi i praksis bruger vores navn i dag, siger hun.

I 2007 stemte medlemmerne nej til et forslag om, at Bibliotekarforbundet skiftede navn til Viden og Kultur, og Tine Jørgensen har da heller ikke på 
noget tidspunkt haft planer om at ændre forbundets navn.  

- Jeg oplever, at Bibliotekarforbundet er et stærkt brand, og sådan mødes jeg også i vores omverden. Men der er sammenhænge, hvor det kan være en 
fordel, at vi kalder os BF – eksempelvis i forhold til vores studenterrekruttering, hvor langt fra alle tænker sig ind i en bibliotekssammenhæng. 

Bibliotekarforbundets nye logo og visuelle identitet er udarbejdet af Gregorius Designthinking.

Nyt fra Bibliotekarforbundet

BF er flyttet
Husk, at vi er flyttet i nye
lokaler i Akademikerhuset

Peter Bangs Vej 30 på
Frederiksberg. Du kan stadig 

ringe til Bibliotekarforbundet på 
38 88 22 33 eller sende en

mail på bf@bf.dk

DELDINVIDEN

WWW WWWWWWWWW WWW

De gode idéer skal op af skrivebordsskuffen

ERFARING: En god idé i Sønderborg kan også bruges i Skive.
På Perspektivs website Del Din Viden kan du hurtigt
og nemt dele ud af dine erfaringer fra et vellykket projekt.

INSPIRATION: Har andre opfundet den dybe tallerken før dig selv?
Hvilke faldgruber mødte de undervejs, og hvordan slap de forbi?
Bliv inspireret af dine fagfællers gode idéer og afprøvede erfaringer.

IDÉUDVEKSLING: Hjælp andre, der skal i gang med noget,
du allerede har været igennem. Vær klar til at svare på spørgsmål
online og kom i kontakt med fagfæller, der har samme interesse-
område som dig selv.

Del Din Viden er et virtuelt fagligt forum, udviklet af Perspektiv.
Når du uploader en artikel på Del Din Viden bliver
artiklens resumé trykt i Perspektiv, som i hvert nummer
også bringer en artikel fra sitet i sin fulde længde. Gå ind på
bf.dk/deldinviden og læs mere om Del Din Viden.
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Bliv inspireret af dine fagfællers gode idéer og afprøvede erfaringer.
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du allerede har været igennem. Vær klar til at svare på spørgsmål
online og kom i kontakt med fagfæller, der har samme interesse-
område som dig selv.

Del Din Viden er et virtuelt fagligt forum, udviklet af Perspektiv.
Når du uploader en artikel på Del Din Viden bliver
artiklens resumé trykt i Perspektiv, som i hvert nummer
også bringer en artikel fra sitet i sin fulde længde. Gå ind på
bf.dk/deldinviden og læs mere om Del Din Viden.
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Biblioteks
lobbyisterne 
i EU Det handler om at sno sig, når 

man skal finde vej ind til magten. 
Tal og statistik krydret med his-
torier om biblioteker, der gør en 
forskel, er skyts i kampen om EU-
politikernes opmærksomhed.  

TEKST SABRINE MØNSTED  

FOTO SCANPIX M.FL.
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»24 millioner europæere deltager hvert år i 
uformel læring på biblioteket«. »13,9 millioner 
europæere har deres primære adgang til com-
putere på biblioteket«. »1,5 millioner europæere 
søger hvert år job med hjælp fra biblioteket«.
   Fakta er helt nødvendige, når man vil over-
bevise politikere om, hvilken retning de bør gå. 
Men som interesseorganisation må man også 
tale til følelserne. 

- De personlige beretninger kan noget 
særligt, siger britiske Ilona Kish, der de sidste 
to år har haft kontor midt i Bruxelles som leder 
af projektet Public Libraries 2020, et treårigt 
projekt støttet af Bill & Melinda Gates Founda-
tion. Formålet er at gøre EU-politikerne klar 
over, hvad biblioteker betyder for Europas bor-
gere. Projektets slogan er: »Libraries Change 
Lives«. Store ord, der kræver dokumentation 
både i form af tal og mennesker.

- Vi har indsamlet viden om Europas bib-
lioteker fra statistik over nationale politiske 
strømninger, visioner for biblioteksarbejdet og 
samarbejder til de gode historier fra biblio-
teksfolk over hele Europa, forklarer Ilona Kish, 
der bruger den viden, når hun mødes med EU-
politikere eller skriver høringssvar, hvor hun 
argumenterer for, at bibliotekerne skal tænkes 
ind i EU-politikken, og kommer med ideer til, 
hvordan det kan gøres.   

På projektets hjemmeside, www.publicli-
braries2020.eu, ligger – udover alle tallene 

– videoer med eksempler fra hele Europa på, at biblioteket gør 
en forskel for den enkelte, fra en jobsøgende, der øver sig i at 
gå til jobsamtale med en gruppe ligesindede på biblioteket i 
Holland, til en dyrlæge i Rumænien, der har stiftet en forening 
for dyreavl, hvor bibliotekaren hjælper med at finde rundt i EU-
reglerne. 

VIDEN ER LIG MED RESPEKT
- Viden og ekspertise er helt afgørende, hvis man vil opnå 
respekt og blive lyttet til som interesseorganisation i EU, siger 
Vincent Bonnet, direktør for den europæiske sammenslutning 
af biblioteksorganisationer i Europa, Eblida, hvis fokus siden 
oprettelsen i 1992 har været copyright. 

- Europakommissionen er klar over, at vi i Eblida ved, hvad vi 
taler om. Vi bliver taget seriøst og inviteret med til møder, når 
copyright er på dagsordenen, men det har krævet benarbejde, 
siger Vincent Bonnet.

- Copyright er meget kompliceret og ikke ligefrem et »sexet« 
emne. Det kan være svært for politikerne at tage fat i, fordi 
der er en masse økonomiske interesser bag, og de er under 
indflydelse nationalt fra forlæggere og forfattere. Det er et 
område, der tit får de irrationelle følelser og passionen frem, 
siger Vincent Bonnet. 

- Men Eblidas styrke er, at vi altid er åbne for diskussion, og 
at vores grundlæggende formål jo er EU-borgernes rettigheder, 
siger direktøren, der blandt andet sidst på ugen skal mødes 
med vicepræsidenten af Europakommissionen for at drøfte en 
reform af copyright-direktivet.

I 2001 var Eblida involveret, da EU-landene blev enige om et 
fælles copyright-direktiv, og i 2012 havde Eblida direkte indfly-
delse på direktivet om forældreløse værker. De næste to-tre 

Det er bibliotekernes ansvar at 
invitere politikerne på besøg. 
Og det kan godt være, at der 
skal rigtig mange invitationer 
til, før de siger ja tak.
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år skal en copyright-reform – i lyset af digitaliseringen – tage 
form i EU, og Eblida arbejder tæt sammen med blandt andet 
IFLA for at sikre, at bibliotekernes behov bliver tænkt ind. 

- Copyright har betydning for alle bibliotekers arbejde. Vi 
arbejder for fleksible regler og undtagelser i lovgivningen 
for biblioteker og uddannelsesinstitutioner, så der er bedre 
mulighed for bibliotekerne for at samarbejde både nationalt og 
på tværs af landegrænser, siger Vincent Bonnet, hvis lang-
sigtede mål er ens ophavsretsregler for alle biblioteker i EU. I 
den ideelle verden så han gerne et EU-direktiv, der betød, at 
EU-landene havde pligt til at understøtte biblioteker med et 
minimumsbudget.

TIMING ER ALT 
Der er cirka 32.000 lobbyister i EU og 751 medlemmer af EU-
parlamentet, så lobbyarbejdet handler i høj grad om at finde 
åbninger, være kreativ og se muligheder. Timing er det absolut 
vigtigste redskab.

- Vi skal som interesseorganisation byde ind med vores viden 
på det rette tidspunkt – når politikerne diskuterer og søger 
efter nye løsninger på områder, hvor vi gerne vil have bibliote-
kerne tænkt ind – for eksempel på uddannelsesområdet. Det er 

EUROPA-FACTS 
  
65.000 biblioteker

100 millioner besøg

50 procent af befolkningen i EU kan ikke 
bruge en computer 

90 procent af alle job kræver basale
itkompetencer 

22 procent har aldrig været på internettet

BIBLIOTEKS-FACTS 
  
13,9 millioner europæere bruger 
computeradgang på biblioteket 

4,6 millioner tilgår internettet første gang på 
biblioteket  

For 1,9 millioner er biblioteket det eneste 
sted, de kan få gratis adgang til nettet  

Ilona Kish (th.) er 
leder af projektet 
Public Libraries 
2020, der har fokus 
på bibliotekernes 
rolle i forhold til 
social inklusion, 
lokal udvikling og 
literacy. Projektet 
deler kontor med 
den hollandske 
Reading & Writing 
Foundation i 
Bruxelles. Her er 
hun fotograferet 
med præsidenten af 
Europa-Parlamentet 
Martin Schulz (tv.) 
og bibliotekschef 
for Köln Bibliotek 
Hannelore Vogt.

Foto: Freek Zonderland.
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de færreste politikere, der er imod biblioteker, 
men de er optaget af mange andre emner, så 
vi er nødt til at servere vores bud på løsninger, 
når beslutningerne skal tages, siger Ilona Kish, 
der er realistisk omkring, at bibliotekerne i reg-
len ikke kommer på den politiske dagsorden i 
kraft af sig selv.  

En oplagt åbning var, da EU’s Education and 
Training Programme for 2020 skulle evalueres 
og revideres af politikerne i 2014. Ilona Kish 
ser for eksempel gerne, at den europæiske 
bibliotekssektor indtager en stærkere position 
på uddannelsesområdet, og at bibliotekerne 
bliver tænkt ind i læringen.

- Bibliotekerne er en unik kombination af 
det kulturelle og det læringsmæssige. Men 
det kræver, at vi fortæller og viser politikerne, 
hvordan det kan gøres, siger Ilona Kish. Hun 
nævner Danmark som et positivt eksempel, 
hvor der er en tendens til mere samarbejde 
mellem folkeskoler og folkebiblioteker, og hvor 
folkebibliotekerne har fået åbnet en dør ind til 
undervisningssektoren. 

I 2016 er der endnu en vigtig dagsorden, 
hvor bibliotekerne skal markere sig, mener 
hun. Dér er fokus på uformel uddannelse. 
Europakommissionens formand, Jean Claude 
Juncker, har sat EU-borgernes mulighed for at 
udvikle deres kompetencer på dagsordenen. 

- Og biblioteket er jo netop det sted, hvor 

borgere hele livet kan udvikle deres kompetencer, siger Ilona 
Kish, der også fremhæver bibliotekernes rolle i forhold til digi-
tale kompetencer og digital dannelse. 

- Vi skal gøre det klart, at biblioteket er det eneste offentlige 
rum, der er åbent for alle, som er tillidsvækkende og bidrager 
til læring, og hvor kreativitet og innovation har mulighed for at 
spire op nedefra.  

En stor udfordring for interesseorganisationer i EU generelt 
er, at EU ikke har en lovgivende magt, undtagen på ganske få 
områder. Det vil sige, at EU kommer med anbefalinger og hen-
stillinger til medlemslandene, men at der stadig kan være lang 
vej til egentlig handling. Der er også store forskelle i EU-land-
ene, der betyder, at det er forskelligt, hvad man mener er det 
vigtigste i lobbyarbejdet. Danmark og Holland er for eksempel 
ledende inden for e-læsning og e-udlån, mens der er lande i EU, 
som slet ikke er nået dertil endnu. 

DE VED IKKE, HVAD BIBLIOTEKET LAVER 
Projektet Public Libraries 2020 har været i gang siden 2013, og 
en klar konklusion er, at politikerne ikke ved, hvad der sker på 
bibliotekerne. En del af projektet har været at invitere EU-poli-
tikere til at besøge biblioteker og filme besøget. 

- Mange har ikke været på biblioteket, siden de var børn. 
Reaktionen, når de kommer, er ofte: »Det anede jeg ikke, at 
biblioteket gjorde«. 

Men det har været en tovejs-aha-oplevelse ifølge Ilona Kish. 
- For de biblioteker, der fik besøg af politikerne, blev også 

bevidste om, at politikerne netop ikke aner, hvad bibliotekerne 
laver, og at man ikke kan forvente, at politikere skal prioritere 
noget, de ikke aner, hvad er. Det er bibliotekernes ansvar at 

Vincent Bonnet, 
direktør i Eblida. 
Udover ham er 
der kun én anden 
fuldtidsansat. 
- Det gør det 
endnu vigtigere, 
at vi ikke breder 
os over for 
mange områder, 
men forbliver 
eksperter i 
forhold til 
ophavsretten 
og dermed en 
vigtig stemme i 
debatten, siger 
han. 
Foto: Flickr
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BIBLIOTEKS ORGANISATIONER   
  
EBLIDA (The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) er en 
uafhængig sammenslutning af biblioteksorganisationer i Europa siden 1992, som repræsenterer 
mere end 100 nationale organisationer og dermed 70.000 forsknings, uddannelses og 
folkebiblioteker. 

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) varetager 
biblioteksinteresser globalt. Står bag Lyon Deklarationen

ALA (American Library Association)

SLA (Special Libraries Association)

LIBER (Association of European Research Libraries) i Frankrig har fremsat The Hague 
Declaration on Knowledge Discovery in the Digital Age

CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals) i England har fremsat 
The London Manifesto 

invitere politikerne på besøg. Og det kan godt være, at der skal rigtig 
mange invitationer til, før de siger ja tak.

Men lær dine politikere at kende, find ud af, hvad de brænder for, og 
inviter dem til events, der kunne have deres interesse, siger Ilona Kish 
og tilføjer, at det, der grundlæggende interesserer politikerne er, hvilken 
værdi biblioteket giver brugerne, og hvordan de når brugerne.

HVAD ER DET, EU-POLITIKERNE SKAL VIDE?
Det er vigtigt, at Europas biblioteker har fælles budskaber til politikerne, 
mener Vincent Bonnet og Ilona Kish.

- Vi skal vise, hvad vi skaber af værdi. Bibliotekerne har meget mere til 
fælles end det, der adskiller dem. Om det er et nyt super-bibliotek som 
Dokk1 i Danmark eller et lille lokalbibliotek i Polen, så er der tale om de 
samme fundamentale mål og værdier, selv om det er forskelligt, hvor hur-
tigt udviklingen går, og hvor progressiv den er. Over hele Europa gør alle 
biblioteker en kæmpe indsats i forhold til formel og uformel uddannelse, 
digitale kompetencer og digital dannelse, og de spiller en positiv rolle i 
forhold til social inklusion og arbejdsløshed, siger Ilona Kish.

Når projektet slutter, håber Ilona Kish, at de europæiske biblioteker og 
Eblida sammen vil tage faklen videre, så den information samt politiske 
kapital og position, de har opnået, arbejder videre for bibliotekerne i EU. 

Læs mere på www.publiclibraries2020.eu 

Foto: Scanpix
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EU og Open Access
FOR LOBBYISTER I EU ER MÅLET at få politi-
kernes opmærksomhed, da det ofte giver penge 
til projekter. Et område, der har nydt godt af 
politikernes bevågenhed, er Open Access, hvor 
det har vundet genklang i EU, at offentligt betalt 
forskning, også skal være offentligt tilgængelig. 
   Via strategiske forskningsbevillinger har EU-
kommissionen støttet opbygningen af infra-
strukturer for Open Access. Et af disse projekter 
var DRIVER-II, som begyndte i 2007 med det 
formål at styrke udviklingen af en fælles europæ-
isk infrastruktur for forskningsartikler. 
    Mikael Elbæk, specialkonsulent på Danmarks 
Tekniske Universitet (DTU) deltog i projektet, der 
blev forløber for det, der i dag kaldes OpenAIRE, 
EU's Open Access infrastruktur.
- Projektet handlede om at opbygge et netværk 
af repositorier og sikre en fælles kvalitet af meta-
data i EU, så det er nemmere at udveksle data på 
tværs af landene, siger Mikael Elbæk, der grund-
læggende har gode erfaringer med EU-projekter.  
   - Det er indgangen til et stort netværk, og det 

er lærerigt at arbejde sammen med folk fra hele 
Europa, der hver især er rigtig dygtige på deres 
fagområde. Det gør selvfølgelig tingene nem-
mere, at det er et projekt, der er strategisk vigtig 
for Europa Kommissionen, men det betyder ikke, 
at der ikke forud for beslutningen har været et 
enormt lobbyarbejde fra organisationer i hele 
Europa, der arbejder for Open Access, siger 
Mikael Elbæk, der selv har siddet med til såkaldte 
ekspertmøder med EU-politikere, før den fælles 
platform blev en realitet.
   Selvom projektet blev styret af et konsortium 
uden den store indblanding fra EU, så er strategi-
ske EU-projekter som OpenAIRE påvirkelige.
- Centrale aktører i konsortiet er meget opmærk-
som på hvilke signaler, der bliver udsendt fra 
kommissionen og kan ønske at dreje projektet 
i nye retninger, som kan ligge udover, hvad der 
er aftalt i konsortieaftalen. Det kan betyde, at 
man bruger flere ressourcer på det end planlagt, 
eller at det sættes urealistiske mål, siger Mikael 
Elbæk.  
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UNDERSØGELSE: DANSKE POLITIKERE & LOBBYISME  
   
 Folketingspolitikere  Kommunalpolitikere

Lobbyister er en fordel for den politiske proces 77 % 40 %
Lobbyister er med til at kvalitetssikre love og regler  72 % 35 %

Lobbyister skaffer goder til snævre interesser 
på andres bekostning  25 % 53 %

I kontakt med lobbyister dagligt eller flere gange om ugen  90 % 15 %

Hvordan foretrækker du at få input fra lobbyister?
Møder 78 % 49 %
Høringssvar 69 % 68 %
Mails/breve 56 % 57 %
Telefonisk kontakt 40 % 20 %

Lobbyisterne har i nogen grad indflydelse på 
dine politiske beslutninger 51 % 41 %

De vigtigste kompetencer hos en god lobbyist:
Troværdighed
Forståelse for det politiske system
Evnen til at koble viden med politiske standpunkter
Timing 
Inspirerer og kommer med nye ideer

I analysen af lobbyisme i Danmark fra 2012 er folketingspolitikere langt mere positivt indstillet 
over for lobbyister, end kommunalpolitikere er. Forskellen kan ifølge undersøgelsen skyldes, at 
flere kommunalpolitikere tilkendegiver at have haft dårlige oplevelser med lobbyister, der har haft 
manglende politisk forståelse eller snævre egeninteresser, der farver deres oplysninger. 

Kilde: Analyse af lobbyisme i Danmark, 2012, Advice

LOKALT LOBBYARBEJDE 
  
•  Lær dine politikere at kende, og opbyg en re

lation ved at finde ud af, hvad de brænder for, 
og ved at invitere dem til events, der er rele
vante for dem. Hav fokus på at vise, hvordan I 
når brugerne, og hvilken værdi I giver dem, og 
vær åbne om, hvad I er gode til, og hvad I har 
brug for. For eksempel kunne en lokal udfor
dring være mange ledige i et nabolag, mange 
nytilflyttere eller ældre. Fortæl, hvad I gør for 
netop den gruppe.

•  Projektets ide med et videosite kan gøres 
lokalt. Optag videoer (max etto minutter) 
med brugere, der fortæller om deres oplevelser 
på biblioteket eller jeres særlige tilbud. Læg 
eventuelt en ny video på hver uge. 

Kilde: Ilona Kish

BIBLIOTEKARFORBUNDETS
INTERNATIONALE STRATEGI   
  
BF’s hovedfokus er samarbejdet med de 
skandinaviske fagforeninger. Gennem AC 
(Akademikerne) er BF en del af ITUC (International 
Trade Union Federation), der arbejder for at påvirke 
EU.

BF følger Eblida og IFLA’s arbejde, men trådte 
ud som betalende medlemsorganisation i 
2011 og 2012 med den begrundelse, at det 
mere er institutionernes interesseorganisation 
end bibliotekarernes. Det svenske og norske 
bibliotekarforbund er heller ikke medlem. BF 
deltager dog fortsat i relevante internationale 
konferencer. 
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Forandringsagent 
med brugerfokus
Man kan let blive ham den irriter-
ende, når man står for den interne 
it-udvikling. Det hjælper dog, at 
man som bibliotekar er god til at 
have fokus på brugerne og forstå 
deres behov, siger konsulent i fir-
maet VP Securities Thomas Elfing.

en bygning af stål og glas på Islands Bryg-
ge i København har firmaet VP Securities 
til huse. I bund og grund er VP Securities 
et it-udviklingshus, men kerneopgaven 
er snæver, og sikkerheden ekstremt 

vigtig. Det er nemlig VP Securities, der står for alle 
transaktioner med værdipapirer og aktier i Dan-
mark. Det har været opgaven, siden firmaet under 
navnet Værdipapircentralen blev stiftet i 1980’erne, 
da man digitaliserede handlen med værdipapirer. 

I

TEKST ANETTE LERCHE FOTO JAKOB BOSERUP

Som informationsspecialist 
har Thomas Elfing en fordel, 
når man han skal forstå, 
hvordan brugerne oplever 
et nyt it-system. »Det er i 
virkeligheden det klassiske 
referenceinterview, jeg 
bruger,« siger han.
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Derfor er det VP Securities, der har udviklet og 
vedligeholder den teknologiske platform, som 
al værdipapirhandel foregår på. Kodesproget, 
der bruges, hører til mainframe-computere, 
som siden de første it-dage har været kende-
tegnet ved at kunne håndtere store mæng-
der af data med høj sikkerhed. Til gengæld 
er brugergrænsefladen også rent visuelt et 
levn fra tidligere it-dage med sort skærm og 
grønne bogstaver, hvilket er typisk for mange 
af bankverdenens it-programmer. 

TÆT KONTAKT TIL BRUGERNE

Det er halvandet år siden, Thomas Elfing blev 
ansat i VP Securities i en nyoprettet stilling 
som organisationskonsulent med ansvar for 
intern it-udvikling og it-implementering. Kode-
ordene for Thomas Elfings arbejde er vidende-
ling, brugerinddragelse og forankring.
   - Jeg har fokus på brugerne, der er VP Secu-
rities’ medarbejdere. Jeg taler med dem om, 
hvad de har brug for, og derefter omsætter jeg 
det til krav til vores it-afdeling, forklarer Tho-
mas Elfing, der rent organisatorisk hører under 
HR- og kommunikationsafdelingen, hvor han 
er den eneste, der arbejder med sit område.
   En af de første opgaver, der landede på hans 
bord, var at implementere Lync – en kommu-
nikationsplatform til virksomheder udviklet af 
Microsoft. Det har blandt andet betydet bedre 
mulighed for videokonferencer. 
   - Jeg er også ansvarlig for vores SharePoint-
platform (En portal, Microsoft har udviklet 
til videndeling og dokumenthåndtering, red.), 
hvor jeg blandt andet har implementeret et 
nyt socialt og kollaborativt intranet. 
I processen op til spillede medarbejderne en 
vigtig rolle. 
   - Jeg lavede en analyse af, hvad de brugte vo-
res intranet til. Jeg afdækkede deres forvent-
ninger til et nyt intranet. Ledelsens håb var at 
skabe en platform med mere dialog, og med-
arbejderne ville gerne have, at der skulle ske 
mere, end der gjorde på vores gamle intranet.
   Svaret på analysen blev Mylife – et intranet 
bygget op omkring en »væg«, som man kender 
det fra Facebook og LinkedIn.
  Da intranettet gik i luften, var Thomas 
Elfings arbejde langt fra slut. Han skal lære 
brugerne op i nye systemer, invitere til gå-
hjem-møder og lytte til input om, hvordan 
systemerne opleves i praksis.

- Ofte viser det sig, at brugerne ikke gør helt som forventet, 
og derfor vil der altid være brug for løbende justeringer, siger 
Thomas Elfing.

NU GØR VI DET PÅ EN NY MÅDE

Men trods sit brugerfokus er han helt klar over, at han godt kan 
blive set som ham den irriterende, der laver tingene om. 
   - Jeg er ansat til at være forandringsagent. Det er min opgave 
at sige: »Nu gør vi tingene på en ny måde«. Og det er der man-
ge, der synes er irriterende. Her er min opgave at overbevise 
skeptikerne om fordelene, og det gør jeg bedst ved at komme 
ud og tale med dem og tage deres input med tilbage. 
   - Det er i praksis det klassiske referenceinterview, jeg bruger, 
når jeg taler med brugerne for at finde ud af, hvad de gerne vil 
have og forstå deres behov. Jeg bruger meget fra min uddan-
nelse som cand.scient.bibl. Mit job handler meget om at forstå, 
hvordan viden og strukturer hænger sammen, og hvordan man 
opbygger en god informationsarkitektur. 

IKKE MULIGT AT OPFYLDE ALLE KRAV

En anden stor opgave, som Thomas Elfing har arbejdet med, er 
at få VP Securities til at tage SharePoint til sig. Guleroden for 
medarbejderne er de bedre muligheder for samarbejde, fordi 
det er muligt at gemme flere versioner af et dokument, så man 
kan se kollegernes ændringer og lave søgninger i fuldtekst. 
Derimod måtte muligheder som videndeling via åbne doku-
menter i SharePoint fravælges, fordi kravene til sikkerhed er så 
store. 
   Thomas Elfings tommelfingerregler er blandt andet, at man 
skal lytte til brugernes behov og derefter skelne mellem, hvad 
der er »nice to have« og «need to have«. 

Bibliotekarforbundet 
har 42 medlemmer, der 
arbejder med it og data 
i det private. Yderligere 
15 arbejder som konsu-
lenter i den private sek-
tor uden at have it eller 
data som speciale. 
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- Og så skal man være klar over, at 
man aldrig kommer til at opfylde og 
afdække alle krav – det er ikke tids-
mæssigt muligt. Ligesom brugerne 
altid efterfølgende vil overraske dig 
i forhold til, hvordan de bruger et 
nyt system, siger Thomas Elfing.
   Og selv om det måske kan være 
svært at se Thomas Elfings indsats 
direkte på bundlinjen, så siger det 
sig selv, at medarbejderne sparer 
megen tid og frustrationer ved, at 
Thomas Elfing er god til at afdække 
behov, følge op og hjælpe efterføl-
gende.
   - Det er meget lettere at tale med 
mig i forhold til at tale med en it-
udvikler. Jeg forstår, hvad brugernes 
behov er, og så kender jeg syste-
merne – også deres begrænsninger, 
og derfor kan jeg være tydelig i 
formuleringerne til it-udviklere.

Thomas Elfing er brugernes mand. Derfor er han 
tit rundt og tale med kollegerne om, hvordan de 
oplever it-systemerne.
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Vi får effektivitet og nye 
måder at gøre tingene på
VP Securities har 185 ansatte og cirka 45 fast tilknyttede konsulenter, 
og der er bestemt en gevinst ved at have en informationsspecialist 
blandt de ansatte, slår Hanne Andersen, Chief Human Resources Of-
ficer, fast.

Hvad betyder Thomas Elfings arbejde som organisationskonsulent 
for VP Securities?
- Det er ret usædvanligt at have en medarbejder med Thomas Elfings 
kompetencer ansat i en mindre HR-funktion. Men vi kunne konstatere, 
at virksomhedens evne til at udnytte investeringerne af forretningsap-
plikationer fuldt ud og foretage en grundig og vedholdende implemen-
tering af faciliteterne i arbejdsprocesserne, var en mangel. Implemen-
tering af forandringer er nær den faglighed, der til stadighed anvendes 
af HR-folk, men det er usædvanligt at kombinere disse med en stærk 
forståelse for muligheder og løsninger out of the box i de forretnings-
applikationer, som benyttes i hverdagen. Thomas fungerer også som 
Product Manager samt Project Manager i projekter, hvor vi har ønsket 
at effektivisere arbejdsprocesser gennem ny brug af forretningsappli-
kationer eller muligheder for helt nye måder at arbejde på. 

Hvordan bidrager Thomas Elfings faglige profil til at nå VP
Securities´ mål?
- Thomas Elfing blev ansat som forandringsagent i forhold til den 
rejse, som VP Securities er på fra monopol til kommerciel virksomhed. 
Organisering og effektivisering af arbejdsprocesserne i hverdagen er 
en vigtig del af øvelsen frem imod målet om, at VP kan gøre det nemt 
for kunderne og samtidig have lave produktionsomkostninger. 
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Kommentarer til nyheden ”Vi skal markedsføre bibliotekerne” bragt på 

Perspektivs hjemmeside den 25. november 2015

Unge PR-agenter gennem Operation Dagsværk
I Gilleleje oprettede vi et job som PR-agent for biblioteket, da gymna-

sierne tilbød studerende til Operation Dagsværk. Vi fik henvendelser 

fra fire unge mennesker – to til Gilleleje og to til Helsinge. I Gilleleje 

bad vi dem om med deres egne ord at beskrive, hvad der var fantastisk 

ved biblioteket. Formiddagen blev brugt til at producere en flyer, som 

de om eftermiddagen delte ud til 8.- og 9.-klasserne i Gilleleje. Det var 

meget forfriskende at se deres flyer. Vi har fået fire ambassadører, 

der kom tilbage med værdifuldt input, og vi gør det helt sikkert igen til 

næste år. Prisen er 300 kr. pr. studerende.

Tove Granild, 8. december

B for bibliotek!
Rundt om i landet kan man altid finde et museum. Museerne har et 

fælles symbol. Det samme gør sig gældende for turistinformationer-

ne. Man ved, at hvis man følger Margueritruten, får man den smuk-

keste rute, og skal man have en pause, kan man kigge efter et P. 

   Hvorfor er der endnu ikke et fælles symbol for folkebibliotekerne og 

et fælles brand? Det kunne passende være et B eller en ugle. Vi er nok 

ikke mere forskellige, end museerne eller landets natur er. 

   Hvis vi på biblioteksområdet havde en fælles identitet, og hvis man 

som bruger og ikke-bruger af bibliotekerne vidste, at B betyder ”vejen 

til viden”, så ville vi stå så meget stærkere. 

   Vi kan sagtens have forskellige identiteter under en fælles paraply. 

Der er ingen tvivl om, at man står stærkere sammen.

   Kulturstyrelsen har kradset i overfladen, men det må være op til 

landets bibliotekschefer at komme i mål. At skabe et fælles mål om at 

give alle landets borgere – brugere såvel som ikke brugere – en fælles 

forståelse for, hvad bibliotek betyder, og hvad vi tilbyder. 

   Det er dyrt at reklamere i de landsdækkende medier, men 98 biblio-

teksvæsener kan nok finde pengene i fællesskab. Det ligger ikke til os 

at tænke kommercielt, men måske er det derfor, vi taber kampen hver 

gang, der skal fordeles midler til kulturområdet. 

   Måske er det derfor, at 30 til 50 procent af befolkningen ikke bruger 

vores tilbud. Hvis vi ikke fortæller, hvem vi er, og hvad vi tilbyder, 

på en måde så brugerne og ikke-brugerne ser det, så har vi ikke en 

fremtid. 

   Vi ved selv, hvem vi er, hvad vi er, og hvad vi kan. Vi er – eller jeg er 

i hvert fald – utroligt stolte af os selv, med rette. Det ville være så 

dejligt, hvis (næsten) alle andre også var det. 

   Så min opfordring til bibliotekerne og vores chefer er: Find sammen 

og mal det store billede. Det er stort, alt det, vi går og laver på biblio-

tekerne rundt om i landet, men det samlede tilbud er større. 

Et fælles brand: B for bibliotek!

Tove Granild, 8. december

Kommentar til nyheden ”Biblioteksbudgetter slankes

over hele landet” bragt på Perspektivs hjemmeside den

9. december 2015

Folkebibliotekerne er nærmere
udsultet end slanket
Vi sender nogle signaler med de ord, vi bruger. At slanke 

sig – at fjerne overflødigt fedt – er normalt noget positivt. 

Men er det det, der foregår på et af folkebibliotekernes 

kerneområder for øjeblikket? 

   Når jeg ser på nogle af de danske folkebibliotekers 

udlånshylder, så ligner det mere en udsultning. Muskel-

kraften er ved at være væk. Det aktuelle er der ikke meget 

af, men de bøger, der for år tilbage var efterspurgte, står 

der i alt for mange eksemplarer. Det nye finder man lidt af 

på kvikhylderne, men mest på reserveringshylderne, hvor 

de står og venter på at bliver afhentet. Ineffektivt, at man 

ikke kan få fat i de nye bøger, medmindre man reserverer 

dem. 

   I sommeren 2015 var Københavns Kommunes Hovedbibli-

otek i pressen med en historie om, at der blandt kassatio-

nerne var et eksemplar af Hvad kan man blive? fra 2004. 

Den burde have været kasseret for længe siden, men den 

er nok jævnligt blevet udlånt, fordi der ikke var noget ak-

tuelt på hylden, og er derfor ikke blevet en af maskineriets 

kassationskandidater. Det tror jeg til gengæld, at adskillige 

væsentlige bøger er blevet, fordi al ragelset skyggede for 

dem på hylderne. 

   Mange ældre værker kan nemlig godt lånes ud, når de 

kommer i det rigtige selskab. Ikke så få af de tilsyneladen-

de døde bøger i mine gamle sognebiblioteker fra 1960’erne 

fik et godt, nyt liv. Det kræver en kvalificeret løbende 

bogpleje og en bogkonto af en rimelig størrelsesorden, 

sådan at der er råd til at købe tilstrækkeligt med titler og 

eksemplarer af aktuelle danske og udenlandske materialer, 

sådan at man kan skabe nogle spændende udlånshylder, 

hvor emnerne er fornuftigt inddækkede, sådan at de bliver 

sjove at botanisere i for lånerne. 

   I sommer var BF's seniorgruppe i Skåne, og der så vi i 

Hässleholm et folkebibliotek, der tilsyneladende stadig gik 

ind for gammeldags bogpleje. Her var ingen døde bøger 

på hylderne, men mange nyere spændende bøger blandet 

med væsentlige klassikere og noget udenlandsk litteratur. 

Om bibliotekets elektroniske tilbud var af samme høje 

kvalitet, ved jeg ikke, men bibliotekets arrangementsvirk-

somhed fejlede bestemt ikke noget; den var spændende. 

   Pas på vores kulturarv – hvis den ikke hele tiden plejes og 

fornyes, så dør den. 

Grete Munch, 12. december

Gik du glip af
debatten på
bf.dk/FagmagasinetPerspektiv?
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Mange bibliotekarer oplever, at det kan være vanskeligt at skifte 
sektor. Lisbeth Lindemose ønskede at skifte spor fra folkebiblioteket 
til en mere specialiseret retning. Da muligheden bød sig, manglede 
hun inspiration til at skrive en målrettet ansøgning og komme i
betragtning. Det hjalp en snak med BF’s karriererådgiver på.
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a University College Sjælland 
søgte en bibliotekar på sin campus 
i Slagelse, var det et job, Lisbeth 
Lindemose rigtig gerne ville have. 
   - Jeg var ansat på et folkebiblio-

tek, men jeg ville gerne i en mere specialiseret 
retning, siger hun. 
   På campus i Slagelse uddanner man pædagoger 
og sygeplejersker, og i jobopslaget var uddybet, 
at man som bibliotekar skulle arbejde meget med 
undervisning og have ansvaret for bibliotekets 
licenser. Begge arbejdsopgaver tiltalte Lisbeth 
Lindemose, men det var ikke noget, hun havde 
meget erfaring med.
  - Fordi jeg skulle skifte spor fra et folkebibliotek 
til et uddannelsesbibliotek, oplevede jeg, at det 
var vanskeligt at skrive en ansøgning, jeg var 
tilfreds med. Jeg kendte ikke brugergruppen, jeg 
havde ikke erfaring med licenser, og jeg havde kun 
lidt erfaring med undervisning. Til gengæld ville 
jeg rigtig gerne have jobbet, så jeg fik en times 
telefonisk vejledning hos BF’s karriererådgiver.

DE GODE SPØRGSMÅL

- Karrierevejlederen stillede en masse spørgs-
mål. Hvorfor vil du arbejde med en specialiseret 
faggruppe? Hvorfor vil du arbejde med under-
visning? Hvordan vil du gøre? Beskriv en god 

Karriererådgivning 
gjorde mig mere 
konkret

undervisningssituation og så videre. Spørgsmålene hjalp mig 
til at blive konkret omkring, hvad jeg kunne byde ind med, og 
hvordan jeg kunne løse opgaverne. 
   Inden snakken med BF’s karriererådgiver havde Lisbeth 
Lindemose set en række korte film om jobsøgning på BF’s 
hjemmeside. I filmene er et af rådene, at man altid skal ringe 
og spørge ind til et jobopslag, inden man skriver sin ansøgning. 
Det havde Lisbeth Lindemose derfor allerede gjort. Desuden 
havde hun inden samtalen med karriererådgiveren sendt både 
selve jobopslaget, sit CV og et link til sin profil på LinkedIn, 
og undervejs i vejledningen gennemgik de alle de beskrevne 
arbejdsopgaver i stillingsannoncen. 

MEGET LETTERE AT SKRIVE ANSØGNINGEN

- Efter samtalen var det en helt anden oplevelse at skrive an-
søgningen. Jeg havde fået hjælp til at sætte ord på, hvorfor jeg 
gerne ville have jobbet, og hvordan jeg ville løse opgaverne. Det 
var ikke nødvendigvis de rigtige løsningsforslag, men de viste 
min interesse for stillingen, siger Lisbeth Lindemose. 
   Lisbeth Lindemose havde også fået inspiration til, hvordan 
hun kunne præsentere sig selv, og hvordan hun kunne arbejde 
på en god overskrift og en god afslutning, der ansporede til, at 
man ville kontakte hende, når man havde læst ansøgningen.
- En af de ting, jeg skrev ind i min ansøgning, var de anbefa-
linger, mine kolleger havde skrevet om mig på LinkedIn – for 
eksempel, at jeg var fagligt velfunderet. Det havde jeg ikke 
tidligere tænkt på, at jeg kunne bruge i en ansøgning.
   Et andet råd fra BF’s karriererådgiver var, at en kommende 

D



1.  I ansøgningen skal du skrive, hvad du kan byde ind med i forhold til det job, 

du søger, i stedet for at skrive, hvad du har lavet tidligere. 

2.  Du skal komme med forslag til, hvordan du vil løse de arbejdsopgaver, der 

beskrives i jobopslaget. 

3.  Du skal altid ringe til arbejdspladsen, inden du skriver din ansøgning. 

4.  Du skal medbringe nogle ideer til, hvordan du vil løse arbejdsopgaverne, når 

du bliver kaldt til samtale. 

arbejdsplads er interesseret i, hvordan man 
forholder sig til stillingsopslaget, hvad man 
kan byde ind med, og hvordan man forholder 
sig til de konkrete arbejdsopgaver.
   - Ved hjælp af karriererådgiverens spørgsmål 
blev jeg meget fokuseret i min ansøgning, og 
jeg forholdt mig meget konkret til de opstil-
lede arbejdsopgaver. Jeg skrev intet om, hvad 
jeg tidligere havde erfaring med. Den slags kan 
man med fordel beskrive i sit cv, mens selve 
ansøgningen skal fokusere på det, en kom-
mende arbejdsgiver gerne vil høre om. Nemlig 
hvad man har at byde ind med i forhold til det 
job, man søger. 

FORBERED DIG PÅ SAMTALEN

Et råd fra karriererådgiveren var desuden, at 
Lisbeth Lindemose skulle forberede noget 
konkret, hun gerne ville have med til en 
eventuel jobsamtale. Og derfor havde Lisbeth 
Lindemose tre konkrete eksempler klar om, 
hvordan hun ville gribe en undervisningssitua-
tion an, da hun blev kaldt ind til en samtale. Og 
efterfølgende blev hun tilbudt jobbet.

Brug for BF’s karriererådgivning?

Fire gode råd, når du søger job

Hvis du har brug for sparring om karriere, jobsøgning, kompetencer 
eller efteruddannelse, kan du kontakte Bibliotekarforbundets 
karriererådgivning, for eksempel ved at booke en personlig 
karrieresamtale. Du kan også bruge BF’s karriererådgivning, når du 
skriver ansøgning og CV og har brug for lidt feedback.

Lisbeth Lindemose er 30 år og 
uddannet cand.scient.bibl i 2011. 
Hun har under sin uddannelse 
løbende haft relevante studiejobs, 
og hun har efter endt uddannelse 
været ansat som vikar ved 
Fredericia Bibliotek og senest 
i en fast stilling på Slagelse 
Bibliotekerne. Siden den 1. 
november 2015 har hun været 
ansat ved University College 
Sjælland. 
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1,9 millioner euro har it-professor Rasmus 
Pagh fået til at komme nærmere en
algoritme, der skal sikre, at søgemaskiner 
ikke overser noget. 

For syv forskere på ITU faldt juleaften en måned senere i 2015. 
Efter (blot) et års jagt på den hellige algoritme – der kan levere 
et pålideligt søgeresultat – blev den fundet 8. januar. 
   - Vi var overrasket over, at det lykkedes, siger Rasmus Pagh, 
der er en glad, men også en beskeden og realistisk, mand. For 
der er stadig tale om grundforskning, og der er endnu lang vej, 
før hans algoritme, som det er hans håb, kan blive en integreret 
del af eksempelvis Googles infrastruktur. 
   I praksis vil superalgoritmen nemlig kræve hundrede gange 
mere computerkapacitet end nutidens søgemaskiner. Heldigvis 
har Rasmus Pagh og hans hold fire år mere til at udvikle algo-
ritmen og komme nærmere et anvendeligt resultat. Til næste 
år bliver en programmør tilknyttet projektet for at bygge et 
stykke software, der gør det muligt for andre at teste algorit-
men i mindre målestok. 

FORSKNINGENS OSCAR

Hvorfor Det Europæiske Forskningsråd har tildelt Rasmus Pagh 
et Consolidator Grant – forskningens svar på en Oscar – medføl-
gende 14 millioner kroner til hans mission om at gøre søgninger 
pålidelige, er ifølge Rasmus Pagh selv: rettidig omhu.

TEKST SABRINE MØNSTED  FOTO JAKOB BOSERUP 

Søgning efter 
sorte huller
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Rasmus Paghs håb er, at den algoritme, han har 
fundet, med tiden bliver en integreret del af Googles 
infrastruktur. Men der er lang vej endnu, for der er tale 
om grundforskning. Men måske man vil se den brugt til 
søgninger, der kræver høj troværdighed, siger Rasmus 
Pagh, der allerhelst så, at vi alle sammen kan stole på 
resultatet, når vi søger på nettet.
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- Der kommer flere og flere »sorte kasser« på 
nettet, hvor vi ikke aner, hvad der sker. Der er ikke 
ret meget regulering eller forpligtelser i forhold til 
data. Kort sagt er problemet, når vi søger, mangel 
på transparens. Vi aner ikke, hvordan vores 
søgeresultater er prioriteret, eller hvilke søger re-
sultater vi slet ikke ser. Der er måske to millioner 
match på hele nettet, når du søger på et ord, og 
hvad afgør hvilke ti, der kommer først, og hvilke 
data der overhovedet kommer i betragtning i en 
datamængde, der hele tiden vokser? 
   Kun meget få ved, hvordan det fungerer i 
hjertet af Google, siger Rasmus Pagh, der nok er 
en af dem, der trods alt har en ret god fornem-
melse af netop det. Som 9-årig lånte han bøger 
på biblioteket om programmering og lavede selv 
et program, der skulle løbe alle muligheder igen-
nem for, hvordan brikkerne i hans klovnepuslespil 
kunne lægges – computeren blev aldrig færdig. 
   - Det var en tidlig aha-oplevelse, siger Rasmus 
Pagh, fordi det netop viste ham, at søgninger, 
hvor man går alle muligheder igennem, er der 
ingen, der har tid til at vente på. I dag leder han 
derfor efter en metode til at gøre det smartere, 
men med samme sikre resultat, som havde du 
kigget alt igennem. 

USYNLIG CENSUR OG 

FORSKELSBEHANDLING

Konsekvensen ved de voksende sorte kasser og 
mangel på transparens på nettet er, at der let 
sker en form for usynlig censur. Det er potentielt 
muligt at slippe af sted med at udnytte søgema-
skinerne og »gemme« dokumenter. Eksempler 
kunne være firmaer, der helst ikke lader konkur-
renterne komme frem i søgninger eller betaler 
sig fra at lade visse dokumenter være mere eller 
måske især mindre søgbare.  
   - Der er altså ingen garanti for, at man finder 
det, man leder efter på nettet, selvom det er der 
et sted. På visse områder er det selvfølgelig mere 
fatalt end på andre, for eksempel hvis en læge 
overser en behandlingsform, eller hvis politiets 
søgning efter et DNA-match overser en forbryder. 

MERE EFFEKTIVE STIKPRØVER

Rasmus Paghs forskningsprojekt handler om de 
bløde søgninger, såkaldte similarity searches, for 
det er der, det halter. De eksakte søgninger går 
det nemlig meget godt for, eksempelvis hvis man 
søger efter »IT Universitetet i København«. 
   En blød søgning kan for eksempel være på »stor 
flodbølge«, hvor du også gerne vil finde »enorm 

tsunami« eller »kæmpestor flodbølge«, men du ikke ved, hvilke 
ord der præcis er brugt. I dag er der ikke meget hjælp at hente i 
søgemaskinen. 
   - Hvis et ord er stavet lidt forkert eller i stedet er i to ord, så 
giver søgemaskinen dig et bud på noget, der ligner, men du får 
typisk ikke et bud på en anden bøjning af ordet eller synony-
mer, siger Rasmus Pagh.
   En blød søgning foregår ved, at søgemaskinen laver en 
stikprøve ned i datamængden, fordi det er umuligt at søge alt 
igennem på nettet. Men risikoen i dag er, at du får en »uheldig« 
stikprøve, hvor maskinen ikke finder et resultat, selv om der 
var et match et sted. Systemerne har også fået indbygget en 
vis dovenskab, så de stopper med at lede på et tidspunkt for at 
kunne håndtere alle vores søgninger.

INDIANA JONES 

Den algoritme, Rasmus Pagh og hans hold har udviklet, giver 
en ny, mere systematisk og effektiv måde at tage stikprøver 
på, så der er garanti for, at hvis det findes i datamængden, så 
finder du det også.
   - Søger du for eksempel på fem forskellige ord, vil algoritmen 
kunne finde alle kombinationer af ordene, kaldet en femdimen-
sionel søgning, men det kunne også være en flere hundrede-
dimensionel søgning, siger Rasmus Pagh.
    Udfordringen er så the curse of dimensionality, forbandelsen 
ved høj dimensionalitet, fordi de pålidelige søgninger kræver 
mange hundrede gange mere computerkapacitet. Som et bedre 
Indiana Jones plot er det Rasmus Pagh og holdets mission at 
forsøge at overvinde den forbandelse. 

KRAV OM GENNEMSIGTIGHED SKAL VOKSE NEDEFRA

Rasmus Pagh ser sin forskning som en del af et større projekt 
mod et mere demokratisk internet med pålidelige og transpa-
rente søg-ninger. 
   Og generelt er der behov for meget mere gennemsigtighed – 
også i forhold til brug af big data, mener professoren, fordi da-
taene bliver brugt til at tage beslutninger, der påvirker os alle. 
   I USA er politiet eksempelvis begyndt at sende patrulje-
vognene derhen, hvor computeren udregner, at der er størst 
sandsynlighed for kriminalitet. 
   - Det er jo sådan set fornuftigt nok, men problemet er, at vi 
ikke kan se, hvilke parametre der ligger til grund for beslutning-
erne. Det betyder, at parametre som race og køn for eksempel 
kunne risikere at blive brugt til at vurdere, om vi kan få et lån 
eller ej, uden at vi aner det, siger Rasmus Pagh, der mener, at 
kravet om mere gennemsigtighed er nødt til at komme fra 
brugerne.
   Som ramaskriget, da det kom frem for år tilbage, at firmaer 
kunne betale visse søgemaskiner for at komme i toppen af sø-
geresultatet, uden at brugerne kunne se, at pladsen var købt. 
Det gjorde, at det i dag er tydeligt, at købeannoncer er øverst. 
   - Og det er fint. Men vi skal mere bekymre os om alt det, vi 
ikke får at se. Bibliotekarer og informationsspecialister ved 



Fakta om projektet: 
Navn: Scalable Similarity Search
Mål: At finde effektive algoritmer,
der giver et garanteret pålideligt søgeresultat
Tid: Fem år 
Midler: 1,9 millioner euro
Hvem: Professor Rasmus Pagh, tre post doc'er, tre 
ph.d.-studerende og en programmør (i 2016).

godt, at hullerne i Googles »viden« er mange 
og dybe, men størstedelen af befolkningen har 
vænnet sig til, at det er fyldestgørende med 
én enkelt søgning på Google, siger Rasmus 
Pagh. 
Mange ved også godt, at deres søgeresultater 
i dag er personaliseret, så deres egen og an-
dres klikhistorik afgør, hvad de ser på Google. 
Et etisk problem, mener professoren, fordi 
Google bruger data om dine søgninger til at 
forbedre andre menneskers søgninger.
- Hvad jeg søger på er fortroligt, men alligevel 
har min søgning betydning for, hvilket resultat 
du får, når du søger på kanariefugle eller Mal-
diverne, siger Rasmus Pagh.  
- Mange ved ikke, at de kan slå personalise-
ringen fra i deres browser, ligesom de kan slå 
deres lokalitet fra, men det bør de vide, for du 
får ret forskellige resultater, om du søger fra 
Nørrebro eller Australien. Man kan for eksem-
pel bruge sider som startpage.com til at lave 
anonyme søgninger på Google.

JOINT VENTURE

Et skridt i den rigtige demokratiske retning er Open Source 
søgemaskiner som DuckDuckGo eller Lucene. De har åben 
kildekode, som alle (læs: folk som Rasmus Pagh) kan gå ind i 
og dermed se, hvilke parametre de søger efter. Og i Tyskland 
debatterer man, om staten eventuelt skulle stå for uvildige 
Open Source søgemaskiner. 
   Jagten på pålidelige søgninger går på tværs af de nationale 
grænser. I juli i år udsendte en ung russisk forsker en artikel, 
som peger i samme retning som Rasmus Paghs forskning. Så 
mens Perspektiv opholder Rasmus Pagh, skyper hans kollega 
i kontoret ved siden af med den unge russer. For ingen af dem 
har en forestilling om, at de kan løse opgaven alene. 

Rasmus
Paghs kontor 
ligger på fjerde 
sal på
IT-Universitet.  
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DELE-
ØKONOMI
BIBLIOTEKERNES DNA

Sådan har bibliotekerne da altid gjort«, lød en 
spontan kommentar fra salen, da Gentofte 

Hovedbibliotek i november 2015 var rammen om et 
seminar med emnet deleøkonomi. 

Den kvindelige bibliotekar har ret. Det seneste 
buzzword blandt økonomer og tech-folk handler om en 
ydelse, som ethvert folkebibliotek har leveret i årevis og 
stadig gør hver dag, året rundt.

Biblioteker er i deres grundform én stor deleøkonomi. 
Et fælles indkøb af bøger, musik og film bliver helt i 
tråd med moderne principper bæredygtigt og økono-
misk delt mellem mange brugere – og bibliotekerne 
deler også med hinanden, som deltageren på seminaret 
pointerede. 

Det sker for eksempel, når en låner bestiller et gam-
melt, hengemt værk om den svenske dronning Kristina 
og få dage efter får et printet brev om, at bogen ligger 
til afhentning på det lokale bibliotek. Wow. Det er dele-
økonomi, der er til at forstå.

Men nu har deleøkonomien fået fornyet opmærk-
somhed. Det skyldes, at det hæderkronede koncept har 
fået en ny dimension: digitalisering. Og på de digitale 
platforme begynder tingene for alvor at rykke.

Helle Baagø er journalist,
indehaver af webbureauet Tendens

og forfatter til
Sådan leder du et webprojekt.

helle@tendens.net

»
At udlåne og dele er et 
velkendt koncept for 
enhver dansk bibliotekar. 
Nu er ideen løftet op på 
de digitale platforme og 
blevet en lukrativ trend.
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Den nye deleøkonomi bygger på online services. Nu bliver alt 
fra ferielejligheder til porcelænsstel, værktøj og musik solgt 
og byttet ved, at kunderne klikker og tapper sig frem mellem 
tilbuddene. 

Den amerikanske værelsesudlejningsservice Airbnb er på få 
år vokset til en verdensomspændende konkurrent til hotelbran-
chen og havde i december 2014 en million værelser til udlejning 
over hele verden. 

I København ligger antallet af Airbnb-lejligheder på 12.000. 
Men deleøkonomien bag systemet er ikke noget hippie-gøgl fra 
tresserne. 

Organisationen bag Airbnb indkasserer en serviceafgift på 
mellem 6 og 12 procent pr. udlejning og har globalt tredoblet 
sine indtægter fra 2013 til 2015, hvor tjenesten forventes at 
tjene over seks milliarder kroner.

Blandt de store deleøkonomiske services er også taxatjene-
sten Uber, som bruger private bilejere som chauffører. Blandt 
Ubers investorer finder man Google, Microsoft og Goldman 
Sachs, og Ubers værdi anslås i dag til at være 330 milliarder 
kroner.

Deleøkonomien er blevet big business og trækker omvælt-
ninger og nye services med sig. 

Inden for biblioteksområdet har deleøkonomien også ført nye 
tiltag med sig:

1. LITTLE FREE LIBRARIES
Little Free Libraries startede i USA og har bredt sig til det meste 
af verden. Stifteren byggede en lille model af et skolehus 
med skiltet Little Free Library indgraveret, satte nogle af sine 
udtjente bøger ind i trækassen og placerede den foran sit hus. 
Ideen bredte sig til hele USA og kom for alvor i vækst med 
hjemmesiden www.littlefreelibrary.org. 

Her kan man online bestille bogkassen i forskellige vejrbe-
standige modeller og lægge sit lille gratis bibliotek ind i et 
Google Map.

Ideen bag de små bogkasser er, at det er gratis at tage en 
eller flere bøger. Man behøver ikke returnere dem, men bliver 
opfordret til selv at forsyne kassen med et par af sine egne. 
Begejstrede brugere fortæller, hvordan de har fået et nyt 
socialt liv ved at diskutere bøger med nabo-lånere hjemme i 
forhaven.

I september 2015 var der ifølge hjemmesiden Little Free 
Library-bog-bytte-enheder i alle 50 stater i USA og i over 70 
lande i resten af verden. Et kort på hjemmesiden afslører, at vi 

her i Danmark har to, i henholdsvis Augustenborg og Værløse.
Little Free Libraries er en nonprofit-organisation og hører 

altså til i en anden kategori end Airbnb og Uber. Organisationen 
har som mission »at fremme læsefærdighed og kærligheden til 
læsning ved at opbygge gratis bogudveksling i hele verden og 
en følelse af fællesskab, hvor vi deler færdigheder, kreativitet 
og visdom på tværs af generationer.«

2. ALT KAN LÅNES
Lokalområder er ofte udgangspunktet for tjenester inden for 
deleøkonomi, fordi det geografisk er nemt at finde frem til 
produkter, som er til lån eller leje.

I USA eksperimenterer biblioteker nu med tanken om at ud-
låne andet end bøger. Plantefrø, fiskegrej, legetøj eller værktøj 
er nogle af de produkter, som organisationen Center for a New 
American Dream nævner som eksempler på udlånsmuligheder.

Det amerikanske Maine Tool Library er startet af private 
borgere, der ønsker at støtte ikke-forbrug og miljøhensyn. 
For et årligt abonnement på 50 dollars kan man låne værktøj, 
maskiner og måleapparater.

Samme ide, men med større maskiner, finder man i tjenesten 
MuniRent, hvor offentlige servicevirksomheder kan leje entre-
prenørmaskiner og trucks, som de ikke har råd til at investere i 
selv.

FarmBackup er en digital dansk markedsplads for maskin-
udlejning for landmænd. Platformen er under udvikling, men 
ideen er, at en landmand kan udleje de maskiner, han ikke selv 
bruger lige nu eller leje de maskiner, han ikke selv har.

3. BIBLIOTEKET SOM AMBASSADØR
Amsterdam har for nylig udnævnt sig selv til at være verdens 
første deleøkonomiske by. Blandt de 30 ambassadører, som 
skal gennemføre strategien, finder man byens offentlige 
bibliotek.

Amsterdam Hovedbibliotek er med sine 28.000 kvadratme-
ter et af Europas største. Det skal være med til at fremme de-
leøkonomiske projekter i selskab med blandt andet konsulent-
huse, advokatkontorer, erhvervsorganisationer og kulturhuse.

Blandt ambassadørerne er også Uber, Airbnb og lokale dele-
platforme. Ikke mindre end 84 procent af borgerne i Amster-
dam tilkendegiver, at de er villige til at deltage i deleøkono-
mien, viser en undersøgelse.
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Hvorfor har I valgt økonomisk at støtte en 
biblioteksfilial i jeres boligområde? 
- Biblioteket understøtter vores boligsociale 
helhedsplan. Vi har otte ansatte, der arbejder 
målrettet for at få beboerne i både Kor-
skærparken og Sønderparken i uddannelse 
og i arbejde, og biblioteket er en vigtig brik 
i det spil. Biblioteket er med til at motivere 
beboerne og gøre dem aktive. De afholder for 
eksempel kurser i borger.dk. De har læseklub-
ber og får flere i gang med at læse. Biblioteket 
informerer om beboernes muligheder og kan 
være medvirkende til, at de kommer videre 
med en uddannelse eller et arbejde, som også 
er vores mål. 

Hvordan fungerer samarbejdet? 
- Vi købte i 2012 et medborgerhus af kommu-
nen, der lå i Korskærparken, hvor biblioteket 
allerede var til stede. Vi aftalte med kommu-
nen, at vi gratis ville stille to kontorer til rådig-
hed for biblioteket og til et sundhedsprojekt. 
Biblioteket har nogle reoler til bøger, hvor 
beboerne kan aflevere og hente bøger og en 
lille samling. Vi havde selvfølgelig gerne set et 
større bibliotek herude, men dette er også en 
god løsning, for den største styrke er helt klart 
muligheden for at få hjælp af en biblioteks-
medarbejder. Biblioteket ligger sammen med 
vores café og er blevet områdets samlings-
punkt. Her kan beboerne hente bøger, købe et 
måltid mad og opleve, at de kan få hjælp.    

Er det ikke kommunens opgave og ansvar?
- Jo, men hvis ikke kommunen har pengene, så bliver det i 
sidste ende vores problem. Vi er som boligselskab nødt til at 
arbejde for at gøre beboerne mere ressourcestærke. Tilbage i 
2009 og 2010 oplevede vi afbrændinger af biler og camping-
vogne. Det er fuldstændigt stoppet nu. Landsbyggefonden og 
andre fonde gør det muligt for os at søge midler og kombinere 
indsatsen, så vi kan arbejde både for renovering af vores bolig-
områder og samtidig give beboerne et bedre liv ved at hjælpe 
dem i gang med uddannelse eller arbejde. Vi har for eksempel 
fået penge til et projekt for unge mellem 18 og 29 år, hvor de 
unge skal motiveres til en håndværkeruddannelse ved at prøve 
det. De skal renovere en hel opgang i Korskærparken, så de 
oplever, at man kan leve af at være håndværker og få en ny 
opfattelse af det at have et arbejde og noget at stå op til. 
Og det går den rigtige vej med vores helhedsplaner. Boligområ-
det Sønderparken i Fredericia er for eksempel taget af ghet-
tolisten, der blandt andet gøres op efter antallet af beboere på 
overførselsindkomst.  

Hvad er det, et bibliotek i nærområdet kan?
- Det kan netop understøtte den helhedsindsats, vi så gerne 
vil. Bibliotekets medarbejdere gør megen gavn, og jeg kan se, 
borgerne er glade for den hjælp, de kan få. Det betyder meget 
for beboerne i de her boligområder, at biblioteket er tæt på.

Har du et råd til andre boligselskaber, der kunne overveje det 
samme? 
- Tænk et bibliotek ind i jeres helhedsplan, så man gør plads 
til et bibliotek, når man for eksempel bygger et nyt fælleshus. 
Vores erfaring er, at et bibliotek skaber liv og bliver et sam-
lingssted.  

Korskærparken i Fredericia – et boligområde på regeringens 

ghettoliste – har valgt at stille gratis lokaler til rådighed for at 

kunne have en biblioteksfilial helt tæt på. Fremtidssikring, kalder 

direktøren af Boligkontoret Fredericia Finn Muus det. 
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Bibliotek som 
social motor
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Finn Muus er direktør i Boligkontoret 
Fredericia, som i 2012 valgte at stille 
lokaler gratis til rådighed for biblioteket. 
Det er en stor gevinst for området, me-
ner Finn Muus, der her er fotograferet 
i Korskærparken i Fredericia foran det 
hus, hvor biblioteket ligger.
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Peter Bangs Vej 30
T: 38882233
E: bf@bf.dk
www.bf.dk
Ekspedition:
mandag-fredag kl. 9-15

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/
webkoordinator 
T: 38 38 06 32 
nb@bf.dk

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

KL og Forhandlingsfællesskabet lancerer fra maj 2016 en fælles indsats 
for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk 
arbejdsmiljø. Det sker som et resultat af OK15, hvor man aftalte at lave et rejse-
hold, der skal understøtte den lokale arbejdsmiljøindsats. 

Som startskud inviterer KL og Forhandlingsfællesskabet til en konference den 
11. april 2016, hvor fokus vil være på temaerne »forandringer og omstillinger«, 
»samarbejdet«, »vold og trusler« og »arbejdets indhold, omfang og udførelse«. 
Målgruppen for konferencen er ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, 
lokal-MED samt øvrige MED-udvalgsniveauer og kommunernes HR-/arbejdsmil-
jøafdelinger.
 
Det forventes, at "rejseholdet" SPARK vil kunne rekvireres fra den 1. maj 2016. 
Mere information herom senere. Man kan holde sig orienteret på deres
hjemmeside www.sparkweb.dk.

I Bibliotekarforbundet gør vi meget ud af at fortælle jobsøgende medlemmer, at de skal 
sprede deres jobsøgningsaktiviteter ud, da det naturligvis er bedst at spille på flere 
heste, når jobbet skal landes. 
   Alligevel er det interessant, at en ny undersøgelse fra DJØF foretaget blandt lidt over 
1000 djøf’ere viser, at hele 59 procent har fået job gennem et ordinært stillingsopslag – 
det vil sige, at de har set et stillingsopslag og skrevet en ansøgning og vedlagt CV. Ingen 
af de adspurgte havde fået job igennem LinkedIn. 16 procent fik job gennem deres net-
værk, og 13 procent blev headhuntet. Blot fire procent fik job ved at skrive en uopfordret 
ansøgning. 

Undersøgelsen understreger vigtigheden af at være god til dels at læse et jobopslag og 
dels at skrive en god ansøgning og et godt CV. Det er alle opgaver, som du som medlem 
af BF kan få hjælp til. Dels via vores jobsøgningsworkshops, der afholdes løbende. (Du 
kan finde datoerne på www.bf.dk/arrangementer). Du kan også få karrierekonsulent-
en til at kigge din ansøgning og dit CV igennem til et specifikt job. Du skal blot sende 
jobopslaget, ansøgningen og CV’et til karriere@bf.dk. Alle aktiviteter er gratis for vores 
medlemmer.

Nanna Berg

Den klassiske
jobsøgning
skaffer flest et job
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En ny sag fra Højesteret betyder, at Ankestyrelsen ændrer praksis. Derfor skal 
styrelsen og kommunerne på ny afgøre sager, hvor borgerne har fået stoppet 
udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. 
   Som borger får man alene sygedagpenge i en begrænset periode tidligere(22 
uger – 52 uger). Den nye praksis slår fast, at udbetaling af sygedagpenge 
først må standses, når kommunen har lavet sin vurdering. Når perioden er 
ved at være forbi, skal kommunen tage stilling til, om borgerne fortsat kan 
få udbetalt sygedagpenge, eller om borgeren skal tilbydes hjælp efter anden 
lovgivning. Vurderingen skal ske inden, der er gået 22 eller 52 uger. Kommunen 
kan derfor efter den nye praksis ikke beslutte, at sygedagpengene standses på 
et tidspunkt, der ligger før en afgørelse.  
   Det kan betyde, at nogle borgere har ret til sygedagpenge i en længere pe-
riode, end de i første omgang har fået udbetalt for. 
   Kommunerne har pligt til at genoptage sager, men hvis du selv mener, at din 
kommune har handlet i strid med disse bestemmelser, kan du også selv rette 
henvendelse til din hjemkommune med henblik på en vurdering af genopta-
gelse af sygedagpengesagen.  

Læs mere herom på https://ast.dk/for-borgere-med-en-klagesag/
ny-praksis-om-sygedagpenge.

 Lone Rosendal

Beskæftigelsesministeren har i november måned fremsat forslag til ændring 
af lov om social pension med  det formål at hæve folkepensionsalderen. Loven 
blev vedtaget kort før jul.

Lovændringen indebærer, at folkepensionsalderen for personer født efter den 
31. december 1962 hæves til 68 år.

Baggrunden for at hæve folkepensionsalderen er stigningen i danskernes gen-
nemsnitlige levetid. 

Allerede i 2006 – i forbindelse med Velfærdsreformen – blev Folketinget enige 
om, at der fra 2025 hvert femte år skal ske tilpasninger, så efterlønsalderen og 
pensionsalderen tilpasses danskernes levetid.

Genoptagelse af sygedag-
pengesager – principafgørelse 
fra Ankestyrelsen

Højere folkepensionsalder

På min arbejdsplads ved vi, at der i nær fremtid skal ske afskedigelser på grund af besparelser. Jeg 
har nu konstateret, at jeg er gravid i ottende uge og er kommet i tvivl om, hvornår jeg skal give 

arbejdspladsen besked om min graviditet.  

SVAR Først vil vi ønske dig stort tillykke! Dernæst skal du vide, at du efter ligebehandlingsloven først er 
forpligtet til at meddele din arbejdsgiver, at du skal på barsel senest tre måneder før forventet fødsel. Det 
kan dog være en god ide at give besked tidligere. En arbejdsgiver må nemlig ikke opsige en medarbejder 
på grund af graviditet. Her giver lovgivningen gravide en særlig beskyttelse, fordi de kan være i en udsat 
position. En arbejdsgiver skal nemlig godtgøre, at en afsked ikke er begrundet i graviditeten, og det kan i 
mange tilfælde være svært, når de også er bekendt med, at en medarbejder er gravid. 

 Ulla Thorborg

En ingeniør ansat på AC-overenskomsten i staten 
blev sagt op efter cirka to en halv måneds sygdom. 
Medarbejderen var ansat på et byggeprojekt, som 
op til sygemeldingen var ved at være afsluttet.  
Medarbejderens chef havde tilkendegivet over for 
medarbejderen, at hun havde svært ved at se hans 
rolle hos arbejdsgiveren fremover. Umiddelbart 
efter samtalen med chefen blev medarbejde-
ren sygemeldt på grund af en arbejdsrelateret 
stressreaktion. Dette var ifølge ham selv blandt 
andet forårsaget af den behandling, som chefen 
havde udsat ham for. Efter et par ugers sygemel-
ding, hvor lægen betegnede sygdommen som 
en svær belastningstilstand med depression, 
afleverede medarbejderen en mulighedserklæring 
i begyndelsen af maj 2014, hvoraf det fremgik, at 
sygdommen ville vare fire til otte uger. I juni 2014 
blev der udarbejdet en ny mulighedserklæring. 
Det fremgik, at medarbejderen kunne starte i juni 
2014 på nedsat tid med to hjemmearbejdsdage og 
med en forventning om at være fuldt arbejdsdyg-
tig i august 2014. Arbejdsgiver kunne tilbyde en 
langsom start. 
   Få dage efter erklæringen var lavet, blev med-
arbejder påtænkt opsagt. Chefen forklarede, at 
opsigelsen skyldes, at en hjemmearbejdsplads på 
grund af dårlig netopkobling ikke var mulig, og at 
det var utroværdigt, at medarbejderen ville være 
fuldt arbejdsdygtig til august. Opmanden i den 
faglige voldgift tilkendte medarbejderen cirka to 
måneders løn og lagde vægt på, at arbejdsgiveren 
havde et medansvar for sygemeldingen på grund 
af udtalelserne og ikke havde levet op til tilsagnet 
om langsom start og ikke var indgået i konstruk-
tiv dialog om mulighederne for det, men i stedet 
havde indledt en afskedigelsessag.

Lone Rosendal

ARBEJDSGIVERS
MEDANSVAR VED
TILBAGEVENDEN
EFTER SYGDOM – 
URIMELIG AFSKED

Helle Fridberg
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skabelige Fakultetsbibliotek 
Frederiksberg 
Tlf: 35 33 21 57
Email:  jettefugl2@gmail.com

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

BF’S HOVEDBESTYRELSE

TEKST SABRINE MØNSTED 

Peter Brandsborg
Vesthimmerlands
Biblioteker 
Tlf.: 99 66 85 13
Email:
pbr@vesthimmerland.dk

Hovedbestyrelsen holdt møde den 16. december. Perspektiv bringer her et 
udpluk af de vigtigste emner på mødet. Du kan læse mødereferatet på bf.dk 
under menuen  Om Os/Om Hovedbestyrelsen.

BF ansætter
sekretariatschef
Stillingen som sekretariats-
chef blev slået op i december 
2015, og hovedbestyrelsen 
håber at kunne byde en ny 
sekretariatschef velkommen 
i foråret 2016.  

Fagligt Landsmøde
og generalforsamling 
2016 afholdes den
29. og 30. oktober på 
Hotel Nyborg Strand.  

SÆT
KRYDS 



Tre spørgsmål til 

I diskuterede på sidste møde, at TR-rollen er udfordret. Hvilke udfordringer ser 
du i dag for tillidsrepræsentanter?  
- De største udfordringer er legitimitet af TR-funktionen og ansvarsfordeling. Jeg 
møder i stigende omfang ledere, som har svært ved at se det nyttige i at have en 
TR, der agerer vagthund – ofte med henvisning til tillidsdagsordenen og MED-
samarbejdet. 

Hvordan ser du, at rollen har ændret sig?
- Rollen har ændret sig fra klassisk vagthund til kæledyr, hvor den mest optimale 
TR er ledelsens samarbejdspartner. Når vi TR’er oplever krydspres og henviser til, 
at loyalitet går opad, så er det grebet fra ledelsesteorien og vidner om funkti-
onsforvirring. I min optik er en 
god TR først og fremmest en 
vagthund.

Hvordan giver vi flere lyst til at 
blive tillidsrepræsentant?   
- Vi skal have fat i lederne og 
udfordre deres syn på TR-
funktionen. Hvorfor problema-
tisere en vagthund, der kender 
reglerne? Der er god sikkerhed 
i en dygtig TR, og det giver ar-
bejdsglæde for personalet. Hvis 
vi gerne vil have flere TR’er, 
kan man starte med at rose sin 
nuværende – det er der ofte 
god grund til. 

?
John Holmgaard
Ulletved Knudsen Larsen  
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Simon Friberg 
Rambøll
Mail:
smf@ramboll.dk 

Kristine Højen 
Studenterobservatør
Mobil: 26 19 65 53
Email: kristine_hoejen@
hotmail.com

Julie Arndrup 
Kulturstationen Vanløse
Mobil: 24 43 66 45
Email:  julie@arndrup.dk
 

Kim Jesper Josefsen
Roskilde Handelsskole 
Tlf: 88 52 32 86
Mobil: 61 77 78 39
Email: kimjosefsen@
gmail.com

John Holmgaard
Ulletved Knudsen Larsen 
Islands Brygge og
Christianshavns Biblotek
Mobil: 42 54 25 80
Email: johnhaand@gmail.com

Gitte Andersen 
Odense
Centralbibliotek 
Tlf: 51 20 59 80
Email: gitteander-
sen38@gmail.com

BF's hovedbestyrelse vil i 2016 analysere og drøfte kontingentsatserne. Blandt andet vil man se på mulighederne for et 
eventuelt nedsat kontingent for dimittender i en periode efter endt uddannelse.
   I dag er Bibliotekarforbundets kontingent 300 kroner dyrere pr. kvartal end for eksempel Journalistforbundet og Kommuni-
kation og Sprog. Hovedbestyrelsen tog hul på debatten, og flere synspunkter kom frem:
   - Vi skal i de videre politiske drøftelser være bevidste om, hvad en eventuel nedsættelse vil have af konsekvenser for Biblio-
tekarforbundets serviceydelser, sagde Kim Jesper Josefsen. 
    Det var Jette Fugl enig i. 
    - Det skal være en politisk, strategisk beslutning at nedsætte kontingentet, da et valg jo også kan være at bruge pengene til 
at booste medlemmerne fagligt, sagde hun. 
    John Holmgaard Ulletved Knudsen Larsen meldte klart ud, at han kun kan stemme for at sætte kontingentet ned for dimit-
tender og ledige, men ikke generelt, mens Peter Brandborg vil have analyseret, om kontingentsatsen er en barriere for nogle i 
forhold til at melde sig ind i BF.
    Claes Isbrandtsen understregede, at det væsentlige i BF er det faglige fællesskab og den faglige identitet.
   - Det er det, BF skal konkurrere på – ikke om det er 100 kroner mere eller mindre om måneden. Derfor er det vigtigt, at vi ved 
hvilke aktiviteter, vi må sige nej til, hvis vi sætter kontingentet ned, sagde han. 

Aktuel debat 

Tillidsrepræsentanterne er helt afgørende for Bibliotekar-
forbundets arbejde. Hovedbestyrelsen drøftede, hvordan 
BF bedst kan understøtte TR’erne, der oplever mange 
forandringer på arbejdspladserne og flere steder oplever at 
få nye roller i deres samarbejde med ledelsen. 
   BF’s sekretariat oplever blandt andet i stigende grad, at 
ledelsen ikke accepterer, at der går for meget tid til TR-
arbejdet i form af deltagelse i seminarer og kurser, ligesom 
man som BF-klub ikke får lov til at mødes i arbejdstiden. 
   Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at det er 
vigtigt, at lederne bliver gjort bevidste om tillidsrepræsen-
tantens rolle og får afstemt forventningerne til samarbej-
det. En fremadrettet udfordring, der også vil være opmærk-
somhed på i BF, er at sikre rekrutteringsgrundlaget for nye 
tillidsrepræsentanter. 
   TR-arbejdet vil løbende komme på dagsordenen i 2016, 
og det blev blandt andet besluttet at nedsætte et ”TR-
kollegie-koordinationsforum” bestående af medlemmer af 
hovedbestyrelsen og de sekretariatsmedarbejdere, der er 
kontaktpersoner til TR-kollegierne for at samle erfaring-
erne fra TR-arbejdet. 

Fokus på TR-rollen 
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Kontingentet under lup i 2016 

Fremover bliver et fast punkt på 
HB-dagsordenen »Aktuel debat«, 
så der på forhånd er sat tid af til at 
debattere Bibliotekarforbundets 
holdning til aktuelle emner. 

Fleksibel
dødsfaldssum i PFA
Hidtil har Bibliotekarforbundets 
medlemmer ikke kunnet vælge mindre 
end 500.000 kroner i dødsfaldssum hos 
PFA. BF har nu sikret større fleksibilitet, 
så medlemmerne fremover kan vælge 
at sætte dødsfaldssummen helt ned til 
50.000 kroner.
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Pris for at deltage i  TORSDAGSUNIVERSITETET 2016 (5 foredrag):

•	 For medlemmer af Bibliotekarforbundet: 1.895 kr 

•	 Rabatpris for ledige medlemmer og studentermedlemmer: 495 kr (begrænset antal pladser)

•	 For ikke-medlemmer: 2.695 kr

Du kan også tilmelde dig hver enkelt foredrag for sig - pris pr. foredrag: 
Pris for medlemmer: 695 kr, rabatpris for ledige og stud.medlemmer: 195 kr,  pris for ikke-medlemmer: 995 kr

En forelæsningsrække der løfter dine metodiske og akademiske kompetencer 
I denne udgave af TORSDAGSUNIVERSITETET bevæger vi os ind på kulturformidlingens praksisfelter. Det handler om 
kultur, læring og formidling. Det handler om at forstå kulturens former og institutioner. Vi ser på kultur- og formidlings-
strategier, på litteratur- og kulturformidling, og vi forsøger at anskue det ud fra bibliotekarens synsvinkel.

Bibliotekarforbundet inviterer sammen med Det Informationsvidenskabelige Akademi under Københavns Universitet til 
TORSDAGSUNIVERSITETET 2016: her får du fem aktuelle foredrag på gå-hjem-møder, hvor anerkendte forskere fra IVA 
deler ud af deres nyeste viden inden for deres forskellige forskningsfelter. En opdatering af din viden i form af nye teorier, 
opdagelser og erkendelser inden for en række udvalgte forskningsområder.

Klik ind på bf.dk/torsdagsuni for at læse mere og for at tilmelde dig

TORSDAGSuniversitetet 2016

Hvordan formidler 
kulturinstitutionerne?

med Casper Hvenegaard 
Rasmussen, lektor, ph.d.

Torsdag den 10. marts 2016

Læsning og litteratur- 
formidling i en 

digital tidsalder
 med Gitte Balling, 

adjunkt, ph.d. 

Torsdag den 7. april 2016

De forskelle, der gør 
forskellen! Kulturstrategier 

og kulturformidling i et 
ekspressivt perspektiv

 med Beth Juncker,
professor

Torsdag den 21. april 2016

Biblioteket i byudviklingen – 
livability og nye partnerskaber

 med Henrik Jochumsen, 
lektor, dr.art. 

Torsdag den 12. maj 2016

Hvordan bibliotekarerne 
ser på deres brugere!

 med Carl Gustav  
Johannsen, lektor, ph.d.

Torsdag den 2. juni 2016

Alle arrangementerne 
finder sted i Bibliotekarforbundet, 
Akademikerhuset, Peter Bangs 
Vej 30 på Frederiksberg 
fra kl. 16.00 til 19.00



Januar 2016 · Perspektiv · 39

DELDINVIDEN

WWW

DELDINVIDEN
WWW.

.DK

Af Rikke Lea Mertz, 
Rebekka Kinimond Carlson og Mette Joy Tew
Hvidovre Bibliotekerne
16. december

Sådan øger man udlånet af begynderlæsebøger

Begynderlæsning er vigtig. Det kan alle blive 
enige om. Bibliotekernes samarbejde med sko-
lerne er en oplagt mulighed for at være med til 
at skabe den bund, der skal sikre, at så mange 
børn som muligt får knækket læsekoden og 
opdager læselysten.

Af Helle Laursen og Dorte Rugtved
Bibliotekarer ved Blågårdens Bibliotek
4. december

Ind i det arabiske

Gennem fortælling, sprog og musik arbejdede 
eleverne fra Nørrebro Park Skole med den 
arabiske kulturhistorie. Udgangspunktet var 
den klassiske, arabiske eventyrfortælling ”De 
misundelige søstre” fra 1001 nats eventyr.

Af Niels Mark
Hovedredaktør ved Bibzoom
3. december

Musikken viser vej til det digitale bibliotek

Vi befinder os i en turbulent tid hvor biblio-
teket for alvor skal tage stilling til sin rolle i 
fremtiden. Udlånet af fysiske materialer falder 
voldsomt, og musikken er området, hvor det 
lige nu går stærkest. Men snart kommer turen 
til litteraturen.  

Af Mai Odgaard Petersen
Stud.mag./praktikant ved
Hjørring Bibliotekerne
1. december

Med fremtiden i fokus: Demokratiet
skal rage de unge!

Hjørring Bibliotekerne har, med støtte fra Kul-
turstyrelsen, igangsat projektet og læringsforlø-
bet "Demokrati – hvad rager det mig?".
   Målet er gennem undervisning og udfordrende 
events at engagere og motivere; de unge 
skal få lyst til at involvere sig i det danske 
demokrati! I samspil med undervisningssek-
toren vil biblioteket skabe et solidt fundament 
for vidensdeling med fokus på demokrati og 
samfundsrelevante diskussioner. Visionen er 
klar: Demokratiet skal og bør vedkomme os alle 
– også de unge.
   "Demokrati – hvad rager det mig?" kombinerer 
undervisning og alternative formidlingsformer 
med brugerdrevne processer. De studerende 
har adgang til alle de faciliteter, Hjørring 
Bibliotekerne rummer, og biblioteket får med 
projektstøtte mulighed for at skabe attraktive 
aktiviteter for og med de unge selv.

Af Sussi Nyled Heinrichson
Bibliotekar, Greve Bibliotek
30. november

Hvem har QR-koden til ”Bombningen af den 
franske skole”?

52 forventningsfulde stemmer fylder 7. B’s 
klasselokale på Strandskolen en solrig onsdag 
morgen. Der er tæt pakket med tasker og cykel-
hjelme, da 35 elever fra Mosedeskolens sjette 
årgang ankommer. De er særligt inviteret til at 
spille de fem spil, som 7. B har arbejdet intensivt 
med siden februar 2014. En lang arbejdsproces, 
som har udfordret både elever og lærer, skal stå 
sin prøve. Der er meget på spil. Og det er 7. B’s 
elever, der står for det hele.

Af Anette Thede
Digital redaktør ved
Helsingør Kommunes Biblioteker
27. november

Bibliotekar i P3's Gandhi

For tre år siden udsendte Biblioteksmedier 
litteraturlisten Forbudte bøger. Den fandt 
P3-programmet Gandhis researchere på nettet, 
da de ville sætte spot på censur. Forfatteren – 
undertegnede – blev derfor inviteret i studiet 
med journalist Daniel Mandel og standup'er 
m.m. Christian Fuhlendorff til live at fortælle 
om censur på bibliotekerne. Vi koncentrerede os 
om de mere overraskende fortællinger – fx at 
Harry Potter er en af de mest forbudte bøger i 
USA. Hør lydklippet om Harry Potter, Rødhætte, 
Huckleberry Finn og alle de andre på Helsingør 
Kommunes Bibliotekers facebook (den 27. 
november).

Resumeer fra

Del Din Viden
Del Din Viden er et forum for videndeling. 
Læs artiklerne i deres fulde længde, og 
deltag i debat og videndeling på perspektiv.
bf.dk/del-din-viden.

Læs
artikel på 

side 40

WWW

Dyk i arkivet og find 
inspiration i mere end 
350 artikler på 
Del Din Viden. 
www.bf.dk/deldinviden
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Her på Hvidovre Bibliotekerne har vi arbejdet 
meget med begynderlæsningen igennem de 
sidste fire-fem år, både internt, men også 
sammen med blandt andet kommunens læ-
sekonsulent. Og det har båret frugt. Vi tror, at 
det har været den brede og fokuserede indsats 
på en række områder, der har gjort forskellen.

FLERE BØGER

Hvor den enkelte begynderlæsningsbog i 2010 
trak 2,85 udlån i gennemsnit (til sammenlig-
ning lå børnematerialerne i Hvidovre generelt 
på 2,17), var vi i 2014 oppe på 4,25 udlån (sam-
menlignet med 2,73 på børnematerialer i Hvid-
ovre generelt). Vel at mærke i en periode, hvor 
vores bestand på begynderlæsningsområdet 
havde en positiv vækst på 603 eksemplarer.
Netop bestandsforøgelse var en af metoderne. 
Vi har fokus på materialerne og sørger for at 
købe ind, så der aldrig er risiko for, at et barn 

TEKST RIKKE LEA MERTZ, REBEKKA KINIMOND CARLSON OG METTE JOY TEW

går forgæves. Man skal altid kunne finde en bog, der stemmer 
overens med barnets læseniveau.

DEN PERSONLIGE FORMIDLING

Materialekendskabet og den personlige formidling har haft en be-
tydning. Alle børnebibliotekarerne kan vejlede forældre i forhold 
til de forskellige serier, for det er vores oplevelse, at forældrene 
rigtig gerne vil give deres børn en så god læsestart som overho-
vedet muligt, men at de nogle gange kan have lidt svært ved at 
overskue alle de forskellige serier af begynderlæsebøger og deres 
respektive sværhedsgrader. Vi kan også mærke, at opmærksom-
heden på, hvor vigtig den tidlige læsning er, er blevet større hos 
forældrene.

SAMARBEJDET

Så udbuddet er på plads, og der er efterspørgsel.
En efterspørgsel, der ikke er skabt af os, men af det arbejde, som 
blandt andet læsekonsulenten og de lokale læsevejledere på sko-
len har gjort. De er, udover lærerne, de vigtigste samarbejdspart-
nere for os på skoleområdet. Eksempelvis har læsekonsulenten 

Begynderlæsning er vigtig. Det kan alle blive enige om.
Bibliotekernes samarbejde med skolerne er en oplagt
mulighed for at være med til at skabe den bund, der skal 
sikre, at så mange børn som muligt får knækket læsekoden 
og opdager læselysten.

Sådan øger man 
udlånet af begynder-
læsebøger
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Om artiklens forfattere Rikke Lea Mertz og Rebekka Kinimond Carlson er henholdsvis børnebibliotekar og 
udviklingschef på Hvidovre Bibliotekerne, mens Mette Joy Tew er projektkoordinator på Køge Bibliotekerne. 

holdt arrangementer på biblioteket for forældre om den første 
læsning, hvor vi så samtidig har kunnet præsentere de mulig-
heder, folkebiblioteket stiller til rådighed.

DEN FYSISKE INDRETNING

Detailhandelsgrebene i form af den fysiske opstilling har også 
en betydning. Vi har valgt at give begynderlæsningen den 
absolutte topplacering i børneudlånet på både Hovedbibliote-
ket og på Avedøre Bibliotek. Vi har også valgt, at bøgerne bliver 
stillet op ordnet i de respektive serier med stigende sværheds-
grad. Det gør det nemmere for forældre og børn at orientere sig 
i udvalget, når ordningsprincipperne er nogle, de genkender. 
   Vi forholder os ikke til lix og let-tal i opstillingen, da de læ-
sevejledere, vi taler med, generelt ikke anbefaler, at man ser 
på lix, når teksterne er så lette. Det er langt bedre at forholde 
sig til den indholdsdeklaration, der er trykt i langt de fleste 
begynderlæsebøger i dag. Vi kan også høre på forældrene, at 
det er de færreste lærere, der bruger lix som en del af deres 
niveauindplacering af børnene.

OPKVALIFICERING

Vi har holdt et personalearrangement, hvor de interesserede 
kunne blive sat ind i hvilke metoder, man arbejder efter nu ude 
på skolerne med hensyn til at lære at læse. På den måde kan 
vi bedre gå i dialog med både forældre og lærere. For fokus på 
faglig opkvalificering og respekten for andre faglige tilgange er 
også et væsentligt aspekt.

LYSTLÆSNINGEN

Og så er der endelig lystlæsningen, som især kommer 
til udtryk i de booktalks, vi laver for 1.- og 2.-klasserne i 
Hvidovre Medborgersal, hvor der er et panel af engagerede 
børnebibliotekarer, som fortæller om de bøger, de selv 
synes er fantastiske. De er naturligvis udvalgt, så de passer 
til målgruppen i forhold til tematikker og sværhedsgrader, 
men det er det personlige engagement – læseglæden – der 
er det bærende i arrangementerne. Glæden ved litteratur er 
jo noget af det, vi som folkebiblioteker og folkebibliotekarer 
i særlig grad kan bidrage med.

DET GØR EN FORSKEL

Når det hele smelter sammen i et fælles fokus på de nye 
læsere, så gør det en forskel. 0.-klasserne i Hvidovre læser 
bedre nu, end de gjorde for fire år siden. 3.-klasserne 
læser bedre nu, end de gjorde for to år siden. Det er en lille 
stigning, når man ser på de årlige tests, men sammenholdt 
med ændringerne i vores udlånstal tyder det på, at det 
større fokus fra flere sider gør en reel forskel. For det er 
jo i sidste ende dér – hos det enkelte barn – at den vigtige 
udvikling sker.

Artiklen er kortet af redaktionen, men kan læses i sin fulde 
længde på bf.dk/deldinviden, hvor den blev bragt den 16. 
december.

Læsning er ikke kun 
teknik, men i høj grad 
også lyst. Her ses børn på 
Albertslund Bibliotek, der 
oplever en god stund med 
bøger. Arkivfoto: Jakob 
Boserup
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Det værste, du kan gøre, 
er at lade som ingenting
En fyring kan aldrig blive en god oplevelse, men den kan forløbe mere 
eller mindre ubehageligt. Læs med og find ud af, hvordan man som 
virksomhed og kollega tackler fyringer – og hvordan, man ikke gør.

n fyring kan sammenlignes med 
en skilsmisse. Hvis den er dra-
matisk og ydmygende, kan den 
forfølge dig resten af livet, men 
hvis du føler dig respekteret og 

ordentligt behandlet, kommer du hurtigere 
videre.

Det fortæller Peter Straadt, der er partner 
i rådgivningsvirksomheden AS3, som blandt 
andet hjælper virksomheder og organisatio-
ner, der står over for forandringsprocesser – 
heriblandt fyringsrunder. Han afviser, at ”den 
gode fyring” findes.

- Afskedigelser er altid ubehagelige. Og 
oplevelsen kan sidde i dig i årevis, hvis det ikke 
bliver gjort ordentligt. Og det er det, der ikke 
må ske, siger han.
   Men hvordan undgår man, at det sker? For 
det første handler det om grundig forberedel-
se fra ledelsens side, fortæller Peter Straadt.

- Beslutningen skal være gennemtænkt. 
Man skal vide præcist, hvorfor den eller de 
pågældende skal siges op. Hvad er historien? 
Skal der spares? Skal virksomheden flyttes? 
Sker der sammenlægninger? Historien er 
afgørende for, at afskedigelsen kommer til at 
give mening for både den medarbejder, der 
skal afskediges, og for dem, som er tilbage. 
Medarbejderne skal have oplevelsen af, at 
beslutningen er velovervejet, og at ledelsen 
håndterer tingene ordentligt og professionelt, 
siger han og fortsætter:

- Du kan forestille dig det modsatte 

E

TEKST JO BRAND  ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

eksempel: En chef, der kommer hen til en medarbejder og siger: 
”Du skal opsiges” uden advarsel og nærmere forklaring. Det 
skaber en masse uro i organisationen, og lederen kommer til at 
fremstå som inkompetent.
   Når selve opsigelsen skal finde sted, er der nogle helt kon-
krete faktorer at tage højde for. For eksempel tidspunktet.

- Du afskediger ikke folk en mandag, hvor de har hele ugen 
foran sig, og heller ikke en fredag klokken 16, hvorefter de skal 
hjem og derfor ikke har mulighed for at tale med deres kolleger. 
Det kan føles som en bortvisning. 
   Hvad gør man så?
   - Vores erfaring fra de tilbagemeldinger, vi har fået fra de 
virksomheder, vi har rådgivet, er, at det er bedst at opsige folk 
en tirsdag, onsdag eller torsdag. Og man bør gøre det om mor-
genen ved 9-tiden, hvor man som regel lige er mødt, og hvor 
der er tid bagefter til, at den eller de afskedigede personer kan 
være sammen med deres kolleger, siger Peter Straadt.

SIG DET EFTER 30 SEKUNDER
Han mener, at enhver afskedigelsessamtale bør være personlig 
og finde sted ansigt til ansigt, medmindre der er tale om deci-
derede massefyringer, hvor det kan være svært at gennemføre 
i praksis.

- Det bedste er at tage en personlig samtale med medarbej-
deren, og den bør ikke vare mere end 12-15 minutter. Allerede 
efter 30 sekunder bør man sige, at samtalen handler om, 
at medarbejderen skal opsiges. Det må ikke være sådan, at 
medarbejderen skal sidde selv og gætte, at det nok er det, det 
handler om, siger Peter Straadt og fortæller, at han har hørt 
eksempler på opsigelsessamtaler, hvor der er gået over en 
time, før det er gået op for medarbejderen, at han eller hun skal 
fyres, og hvor medarbejderne nærmest har måttet trække det 
ud af chefen.
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Ifølge Peter Straadt er der dog langt mellem de 
dårlige og uprofessionelle opsigelser i dag. Men at 
det af og til stadig kan gå galt, oplever man hos 
BF, hvor man blandt andet har set eksempler på, 
at ledelsen har det så svært med situationen, at 
det ender med, at det er den opsagte, der sidder 
og trøster chefen, fortæller chefjurist Karin V. 
Madsen.

- Og det er jo slet ikke det, den fyrede har 
brug for. Den fyrede har brug for en chef, som 
er empatisk, men også sin rolle bevidst. Og i en 
afskedigelsessamtale skal det handle om den 
afskedigede, ikke chefen, siger hun.
   Som medarbejder har man naturligvis også krav 
på en forklaring. Ofte vil det ifølge Peter Straadt 
give sig selv. Som når en virksomhed for eksem-
pel nedlægger en afdeling. Men hvad gør man 
som ledelse i de tilfælde, hvor der er nedskæ-
ringer, og hvor man afskediger dem, man synes 
leverer dårligst? Skal man som ledelse sige det?

- Nej. Så vil medarbejderen jo have det sådan: 
”Hvorfor har du ikke sagt det til mig før?!”. Den 
slags skal siges til medarbejder- og MUS-samtaler 
– ikke, når man bliver opsagt. I stedet må man 
sige, at man har truffet en helhedsvurdering af 
forholdene og vejet antallet af medarbejdere, 
deres kompetencer og de opgaver, der skal løftes 
op mod hinanden. Det er de faktorer, der skal 
være udgangspunktet for samtalen. Det skal ikke 
være sådan, at medarbejderen går fra samtalen 
og tror, at afskedigelsen skyldes personlige ting, 
siger han og fortæller, at det selvfølgelig kan 
være tilfældet, men så bør forløbet op til være 
helt anderledes.

FLEKSIBEL LEDELSE
Det er også til selve samtalen, at lederen skal 
finde ud af, hvad medarbejderen har brug for 
efterfølgende.

- Man skal høre, om medarbejderen gerne 
selv vil fortælle om opsigelsen til sine kolleger. 
Og om han eller hun for eksempel vil med til det 
efterfølgende fællesmøde og se de kolleger, som 
man måske har kendt i 22 år, i øjnene, siger Peter 
Straadt.
   Karin V. Madsen opfordrer også ledelsen til at 
være fleksibel.

- Det kan være svært at høre efter, når man lige 
er blevet opsagt. Derfor er der nogle, der tilbyder, 
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at man kan komme ind til en opfølgende samtale dagen efter, 
men på den anden side talte jeg med en person, der ikke kunne 
forestille sig noget værre end at skulle tilbage på arbejds-
pladsen dagen efter, hun var blevet sagt op, og det bør man 
respektere, siger hun. 
   Peter Straadt er enig i, at man som ledelse skal være flek-
sibel, men påpeger, at det af flere årsager er en god ide, at 
ledelsen bakker op omkring, at den eller de afskedigede medar-
bejdere får talt med kollegerne efterfølgende.

- Selvfølgelig skal personen have lov til at tage hjem, når han 
eller hun lige er blevet sagt op, men jeg synes, det er vigtigt, at 
man aftaler, at personen skal komme tilbage dagen efter. Der 
er jo det psykologiske princip med, at man skal op på hesten 
igen. Som leder skal man hjælpe personen med at konfrontere 
sine kolleger, selvom det kan være svært, siger han.
   Derudover kan det, at man får lejlighed til at mødes med 
sine kolleger også være et vigtigt skridt i forhold til personens 
fremtidige karriere, mener han.

- Kollegerne er jo ofte personens vigtigste netværk, når det 
gælder om at skulle finde job efterfølgende. Og hvis personen 
pludselig holder sig væk, bliver det lidt mystisk, og så vil man 
måske ikke anbefale vedkommende til nogen – eller i hvert fald 
tøve med det. 

VÆR, SOM DU PLEJER
Det er ikke kun karrieremæssigt, at man som kollega har 
mulighed for at spille en vigtig rolle. Man kan også være en 
vigtig støtte i de svære dage efter opsigelsen. Måske kan det 
umiddelbart være mest fristende at undgå sin opsagte kollega, 
fordi man ikke ved, hvad man skal sige, eller fordi man er bange 
for at gøre personen endnu mere ked af det eller vred. Men det 
skal man ikke være bange for, fortæller Peter Straadt.

- Det er vigtigt, at man som kollega hjælper og støtter og er 
til stede, så personen ikke føler, han står helt alene, men kan 
få lejlighed til at fortælle sin version af historien, siger han og 
fortsætter:

- Når vi har spurgt opsagte medarbejdere, hvad de synes er 
bedst, når det kommer til kollegernes opførsel, er det, at kol-
legerne opfører sig, som de altid har gjort. Så er du typen, der 
fortæller en god joke, gør du det. Er du typen, der giver et kram, 
så gør du det. Og er du den, der inviterer på fisketur, så gør du 
det. Bevar din rolle i forhold til den person, det drejer sig om. 
Og få så ham eller hende til at snakke. Spørg til, hvad familien 
siger, hvad de selv tænker om fremtiden og så videre. Og hør, 
om din kollega måske kan bruge dit netværk til noget.
   Karin V. Madsen er enig.
   - Det bedste, du kan gøre, er i virkeligheden at lytte. Det 
værste, du kan gøre, er at lade som ingenting.
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Kommentar til nyheden »Bibzoom lukker for musikindholdet,

men fortsætter med at formidle musik« bragt på Perspektivs

hjemmeside den 7. januar

Et glimrende tilbud, men ikke for københavnere

Så vidt jeg ved, har man som borger i Københavns Kommune ikke 

haft adgang til dette glimrende tilbud igennem flere år. Det er der 

sikkert en økonomisk og fornuftigt forklaring på men synd, at vi 

herovre så skal spises af med cd'er og dvd'er, der er så ødelagte, at 

kun halvdelen kan afspilles. Tænk sig at låne en bog, hvor dele af 

bogen er forsvundet, det er det, vi kalder service herovre! Så kan 

vi lære at gå andre steder hen....men trist det er det sgu'. Mener 

faktisk heller ikke, at cd/dvd'er hører hjemme på et moderne 

bibliotek, der er streaming et langt mere pålidelig tilbud, men 

det er jo nok nemmere sagt end gjort, hvis ikke der opbakning og 

økonomi til det....

Claus Christensen, 13. januar

Bibzoom var en skamplet

Tja, den enerådende måde projektet har kørt på har været et 

eklatant selvmål fra begyndelsen. En skamplet på moderne 

biblioteksressource.

Bendt Hansen, 13. januar

Gik du glip af
debatten på
bf.dk/FagmagasinetPerspektiv?
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Følg med og
deltag selv i
debatten på
bf.dk/fagmagasinet-
perspektiv

Buster Björkman var ledig og
meldte sig til Bibliotekarforbund-
ets kursus »Effektiv jobsøgning«.

Buster arbejder i dag på 
Gladsaxe Bibliotekerne.

Annonce

”Kurset satte mig 
selv og jobsøgningen 
i spil på en ny måde 
– det gjorde det 
spændende at søge 
job i modsætning 
til den oplevelse, 
jeg havde haft i det 
offentlige system. 
Jeg forstod pludselig 
at beskrive præcis, 
hvad det var, jeg og 
ingen andre kunne 
bidrage med til de 
stillinger, jeg søgte. 
Det gav bonus.”

Karriere-
rådgivning 

hjalp Buster
i job.

BRUG DIT MEDLEMSKAB
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STILLINGSOPSLAG Alle henvendelser vedrørende
stillingsopslag rettes til: DG Media as
Havneholmen 33 · 1561 København V
tlf. 70271155 · fax: 70 27 11 56
Mail: epost@dgmedia.dk
Bemærk venligst, at fristerne nedenfor
kun gælder stillingsannoncerne:

Nr. 02-2016: Udgivelsesdato 26.02
Bestillingsfrist 08.02 kl. 12
Materialefrist 11.02 kl. 12

Nr. 03-2016: Udgivelsesdato 01.04
Bestillingsfrist 14.03 kl. 12
Materialefrist 16.03 kl. 12

Nr. 04-2016: Udgivelsesdato 29.04
Bestillingsfrist 11.04 kl. 12
Materialefrist 13.04 kl. 12

NYE STILLINGER

RÅD OG ANBEFALINGER VED ANSØGNING
Ved deltidsstillinger under 29,6 timer skal der altid udstedes 
frigørelsesattest fra begyndelsen af et ansættelsesforhold, 
hvis der skal udbetales supplerende dagpenge. Du kan altid 
kontakte Bibliotekarforbundets forhandlingsafdeling, hvis
du har spørgsmål.

BIBLIOTEKAR 
– med interesse for undervisning og læringsmiljø

Har du lyst til en spændende hverdag på et uddannelsesbibliotek i tæt 
samarbejde med elever og lærere? Så er det måske dig, vi søger som 
fuldtidsbibliotekar til Aarhus Handelsgymnasium på Viemosevej i Viby. 

I løbet af få år vil vi have ca. 1100 elever og flere end 100 lærere, som vil 
være daglige brugere af skolens bibliotek og tilhørende faciliteter. 

Du vil møde et væld af forskellige opgaver i løbet af en arbejdsuge. Fx 
vejledning, vedligeholdelse af hjemmeside, valg af materialer, markeds-
føring af biblioteket og ansvar for bogdepot.

Kvalifikationer:
Du er uddannet bibliotekar DB med interesse for – og gerne erfaring 
med – uddannelsesmiljøer. Du skal være udadvendt og kunne udøve 
selvledelse. Og du skal kunne udføre ovennævnte opgaver med godt 
humør og stort engagement.

Ansøgningsfrist:
11. februar 2016

Tiltrædelse:
1. april 2016

Samtaler: 
23. februar og 26. februar.

Spørgsmål: 
Udd.chef Torben Bisbo på tlf. 8936 3450

Læs mere om jobbet: 
aabc.dk/om-aabc/jobs

HVEM SKAL VI SÆTTE PRIS PÅ? 
Døssingprisen er Bibliotekarforbundets hæderspris. Prisen bliver uddelt hvert andet 
år i forbindelse med forbundets generalforsamling. Prisen gives til enkeltpersoner 
og/eller grupper, som har ydet en påskønnelsesværdig indsats inden for det kultur- 
eller bibliotekspolitiske område.

I 2014 gik Døssingprisen til Morten Rosenmeier, professor i ophavsret på Københavns 
Universitet og formand for UBVA. 

Har du et forslag til, hvem der skal modtage Døssingprisen i 2016? 
Så send dit forslag - meget gerne med en begrundelse for hvorfor du foreslår lige 
netop den kandidat - til sekretæren for Døssingprisudvalget, Niels Bergmann, 
Bibliotekarforbundet på nb@bf.dk.

Døssingprisudvalget har til opgave et finde egnede kandidater til Døssingprisen. 
Udvalget består i 2016 af Birgitte Kersting fra Rungsted Gymnasium, Gitte Hansen 
fra Randers Bibliotek samt Rikke Hulstrøm fra Rambøll Danmark. 
Døssingprisen 2016 bliver uddelt i forbindelse med Bibliotekarforbundets 
Generalforsamling lørdag den 29. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand.

Bibliotekarforbundet
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

Læs mere på bf.dk/doessing
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Personnyt
Louise Hede, tidligere tilkaldevikar hos Aalborg 
Bibliotekerne, nu ansat som bibliotekar på Skagens 
Bibliotek.  

Alice Brødsgaard, tidligere Axiell Danmark A/S er 
pr. 1.12.2015 ansat som IT-bibliotekar på Allerød 
Bibliotek. 

Mette Tew, tidligere Hvidovre Bibliotek,
nu Køge Bibliotekerne.

Send en mail til perspektiv@bf.dk, når du skifter 
job, så bringer vi en omtale i det følgende nummer 
af Perspektiv. Som arbejdsgiver er du også meget 
velkommen til at maile os, når du ansætter nye 
medarbejdere.

Forberedelse til 
arbejdsmarkedet Jobsøgning

Barsel
Kompetence- 

udvikling

Fokus på 
karrieren 

Mistrivsel  
og sygdom På vej på 

pension

Når dit arbejdsliv forandrer sig, har du brug for din fagforening. Som samtalepartner, rådgiver, 
inspirator og rammen om et fagligt og personligt netværk. 

Uanset, hvad dit fokus er i livet og i karrieren, er Bibliotekarforbundet den røde tråd,  
som kan skabe sammenhæng og gøre det nemmere for dig at træffe de rigtige valg i forhold til  
dit arbejde og den livssituation, du befinder dig i.

På www.bf.dk/arbejdsliv kan du læse om nogle af de tilbud,  
Bibliotekarforbundet tilbyder i forskellige faser af dit arbejdsliv.  

Lad dig inspirere, og brug dit medlemskab.

Bibliotekarforbundet 
– når dit arbejdsliv forandrer sig

Få personlig sparring
på dine overvejelser om 
karriere og kompetencer.

Kontakt
Bibliotekarforbundets
karriererådgivning,
og book en tid:
karriere@bf.dk
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FAGLIGE
ARRANGEMENTER OG 
EFTERUDDANNELSE

ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Gå-hjem-møde: Fra Google 
til grundighed – biblioteka-
rer på ungdomsuddannelser
Bibliotekarforbundet har 
iværksat en kampagne, der 
skal skabe synlighed om 
uddannelsesbibliotekarer-
nes kompetencer og vigtige 
bidrag til at løfte de unges 
informationskompetencer og 
studievaner. Gå-hjem-møde 
med en præsentation af 
kampagnen samt oplæg fra 
en række uddannelsesbiblio-
tekarer.
8. februar 2016 i København

Torsdagsuniversitetet 2016: 
Hvordan formidler
kulturinstitutionerne?
Med afsæt i kommunikati-
onsteorien får vi præsenteret 
tre former for kulturformid-
ling: den afsenderbaserede, 
den modtagerorienterede 
og den dialogorienterede 
formidling. Oplæg ved Casper 
Hvenegaard Rasmussen, lek-
tor, ph.d. ved IVA under KU.
10. marts 2016 i København

Torsdagsuniversitetet 2016: 
Læsning og litteraturformid-
ling i en digital tidsalder
Hvad sker der, når vi læser – 
og hvorfor læser vi? Hvilken 

betydning har digital læsning 
for læseoplevelsen? Oplæg 
ved Gitte Balling, adjunkt og 
ph.d. ved IVA under KU.
7. april 2016 i København

Temadag:
Stadig vild med data
Bibliotekarforbundets Pri-
vatgruppe og Statsgruppe 
afholder temadag, hvor blik-
ket igen rettes mod de talrige 
måder, data og metadata 
bliver anvendt på. Bliv klogere 
på personalisering og crowd-
sourcing ift. data, og hvordan 
data kan komme i spil uden 
at kompromittere personlige 
data. Hør også om, hvordan 
dine data vil blive beskyt-
tet under EU's kommende 
persondatabeskyttelsesfor-
ordning.
8. april 2016 i København

BIBcrawl Vol. 3 (Aarhus)
Statsgruppen tager på 
rundtur til tre forsknings-
biblioteker i Aarhus, hvor vi 
får en rundvisning og møder 
stedets bibliotekarer. Vi be-
søger AU Library’s nyombyg-
gede lokaler i Nobelparken, 
Arkitektskolens Bibliotek 
samt professionshøjskolen 
VIA’s nye bibliotek på Campus 
Aarhus C, som er beliggende 
på den gamle Ceres-grund.
14. april 2016 i Aarhus

Torsdagsuniversitetet 
2016: De forskelle, der gør 
forskellen! Kulturstrategier 
og kulturformidling i et eks-
pressivt perspek-tiv
Kulturpolitikken understre-
ger, at de kulturelle are-
naer er mødesteder for vores 
diskussioner og forhandlinger 
om de centrale værdier, der 
skaber identitet og natio-
nal og lokal sammenhæng. 
Oplægget tager udfordringer-
ne op, vender vinklerne og 
giver bud på de perspektiver, 
der faktisk kan forny, hvis vi 
tør. Oplæg ved Beth Juncker, 
professor ved IVA under KU.
21. april 2016 i København

Torsdagsuniversitetet
Kompakt 2016
På én konferencedag får du 
tre aktuelle foredrag, hvor 
vi bevæger os ind på kultur-
formidlingens praksisfelter. 
Vi ser på kultur- og formid-
lingsstrategier og konkret 
på litteraturformidlingen, 
og vi tager fat på, hvordan 
bibliotekarerne ser på deres 
brugere!
28. april 2016 i Vejle

Musikbibliotekskonferencen 
2016
Hvorfor er man så usikker på, 
hvilken rolle musikken skal 
have i bibliotekernes tilbud? 
I samarbejde med Bibzoom, 
DMBF – Foreningen for Musik 
og Medier i Bibliotekerne, 
MUFA – Musikfaggruppen og 

Bibliotekarforbundet afholder 
SPOT Festivalen i Aarhus 
konference med debat, op-
læg, videndeling og masser af 
fede koncerter.
29. april 2016 i Aarhus

Torsdagsuniversitetet 2016: 
Biblioteket i byudviklingen 
– livability og nye partner-
skaber
Med udgangspunkt i danske 
og internationale biblioteker 
samt aktuelle udviklingspro-
jekter belyses og diskuteres 
bibliotekets særlige rolle for 
udviklingen af "den gode by" 
og herunder hvilken betyd-
ning, nye partnerskaber 
mellem biblioteket og forskel-
lige aktører i det omgivende 
lokalsamfund kan få for både 
byudvikling og biblioteks-
udvikling. Oplæg ved Henrik 
Jochumsen, lektor, dr.art. ved 
IVA under KU.
12. maj 2016 i København

Torsdagsuniversitetet 2016: 
Hvordan bibliotekarerne ser 
på deres brugere!
Vi dykker ned i, hvordan 
bibliotekarprofessionen inden 
for de seneste 30-40 år har 
set på sine brugere på mindst 
fem vidt forskellige måder – 
og kommer omkring, hvordan 
de helt aktuelt ser på bru-
gerne. Oplæg ved Carl Gustav 
Johannsen, lektor, ph.d. ved 
IVA under KU.
2. juni 2016 i København
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem 
af Bibliotekarforbundet kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel oversigt over 
arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

VÆRKTØJSKURSER JOB OG KARRIERE TR-KURSER KURSER FOR
STUDERENDE

Kursus: Hurtiglæsning
Lær simple og let tilgængelige 
teknikker, som sparer dig for 
mange læsetimer uden at gå 
på kompromis med læse-
forståelse og hukommelse. 
Kurset er åbent for alle med-
lemmer af BF.
2. marts 2016 i København

Kursus:
Præsentationsteknik
– formidling og
kommunikation
Opnå større gennemslags-
kraft, øget selvindsigt og 
selvtillid ved at styrke din 
formidlingsevne og kommu-
nikation, når du skal ”sælge” 
dig selv, en idé, et budskab, et 
speciale eller til en eksamen. 
Kurset er åbent for alle med-
lemmer af BF.
6. april 2016 i København
13. april 2016 i Aalborg

Kursus: Teamkoordinator – 
ledelse af teams
Bliv bevidst om dine egne 
styrker og svagheder i 
forbindelse med ledelse og 
koordinering af teamet – og 
kom hjem med en individuel 
handleplan.
8. februar 2016 i Odense
29. februar 2016 i København
10. marts 2016 i Aarhus

Lynkursus: Design, layout og 
grafiske grundprincipper
Kursus for dig, som ønsker et 
løft på det designmæssige 
håndværk. Du kan være med, 
uanset hvilket program du 
bruger, når du arbejder med 
tekst og billeder.
18. maj 2016 i København

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

Som
studentermedlem

kan du også deltage 
gratis i mange af

vores værktøjskurser 
og gå-hjem-møder. 

Følg med i kalenderen 
på bf.dk.

Gå-hjem-møde:
Effektiv jobsøgning
Er du træt af jobsøgningskur-
ser fyldt med floskler og alt 
for meget salg? Vil du i stedet 
have praktiske eksempler på 
hvordan, du kan præsentere 
dig selv og inspirerende ideer, 
der virker? Gå-hjem-møde for 
jobsøgende.
8. februar 2016 i Aalborg

Revolutioner din jobsøgning!
Workshop over 2 dage for 
jobsøgende. Er du træt af 
jobsøgningskurser fyldt med 
floskler og alt for meget salg? 
Vil du i stedet have praktiske 
eksempler på, hvordan du kan 
præsentere dig selv og inspi-
rerende ideer, der virker? 
6. og 10. februar 2016
i København
3. og 15. marts 2016
i København

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

TR-uddannelse
Modul A 2016
Om BF som forhandlings-
berettiget organisation, om 
TR's forskellige roller, lokale 
samarbejdsregler, arbejdsmil-
jøregler m.m. 
30. marts til 1. april 2016 i 
Middelfart

TR-uddannelse
Modul B 2016
En introduktion til de væ-
sentligste emner inden for 
ansættelsesretten.
10. maj 2016 i Horsens
12. maj 2015 i København

TR-uddannelse
Modul C 2016
Omhandler lønforhold, løn-
politik, budgetforståelse, for-
handlingsteknik og –træning.
8.-10. juni 2016 i Middelfart

TR-uddannelse
Modul D 2016
Et todages kursus opbygget 
hhv. som workshopmodul og 
temadag.
31. oktober til 1. november 
2016 i Middelfart



-

Navn: Mette Tew
Karriere: Tidligere ansat som pædagogisk 
konsulent i innovation og iværksætteri på 
Center for Undervisningsmidler Sjælland, 
herefter udvikler på børn og unge-området 
på Hvidovre Bibliotekerne
Uddannelse: Cand.scient.bibl i 2004
Stilling: Projektkoordinator ved Køge Bib-
liotekerne pr. 1. november 2015    
Alder: 42 år

Hvad skal du lave som
projektkoordinator?    
- Jeg skal have overblik over Køge Bib-
liotekernes projekter og sikre fremgang 
og fremdrift i projekterne. Målet er at 
implementere Køge Bibliotekernes eksiste-
rende projektmodel, skabe en stærk faglig 
projektkultur og sikre effekt og resultater 
gennem systematisk målopfølgning. Jeg 
bliver en ressourceperson, som projektle-
derne kan trække på, hvor jeg kan hjælpe 
med at skabe nogle gode processer, både i 
forhold til videndeling og resultatskabelse. 
Det er en klassisk ”midt i det hele”-funkti-
on, hvor jeg er bindeled mellem ledelse og 
projektledere. 
 
Hvilke kompetencer har du i forhold til 
projektledelse?  
- Jeg har taget en projektlederuddannelse 

og en IPMA-certificering og har efter-
uddannet mig inden for procesledelse, 
netværksstyring og teamledelse. Som kon-
sulent på Center for Undervisningsmidler 
arbejdede jeg med at fremme kreativitet 
og iværksætteri på skole- og gymnasie-
området, hvilket var en meget projekt- og 
udviklingsorienteret funktion. Jeg er nok 
lidt atypisk, for jeg har aldrig arbejdet som 
bibliotekar og haft almindelige udlånsvag-
ter, heller ikke da jeg var ansat i Hvidovre, 
hvor jeg også arbejdede med biblioteksud-
vikling, især i forhold til folkeskolen. Derfor 
har jeg meget projekterfaring, både fra når 
et projekt går godt, og når et projekt går 
knap så godt, og jeg kan se, at projektom-
rådet er et sted, hvor vi kan forbedre os i 
sektoren og bringe vores faglighed mere i 
spil.  

Hvad mener du, når du siger, at sektoren 
kan forbedre sig omkring projekter?
- Bibliotekerne er fantastiske institutioner, 
og jeg er glad for at have den tætte dialog 
med mine kolleger og har stor respekt og 
ydmyghed over for deres faglighed. Men 
jeg kan også se, at vi i folkebibliotekerne 
ikke er så trænede i at arbejde med og lede 
projekter, og derfor er det en spændende 
udfordring at hjælpe mine kolleger godt på 
vej og skabe succes med deres projekter. 

Mange af vores projekter har rod i en ret høj 
biblioteksfaglighed, men hvis de skal lykkes 
på bedste vis, så kræver det ikke kun en 
faglighed, men også gode projektkompe-
tencer. Tit er det ikke nok, at man har taget 
et projektlederkursus, for det er i praksis, 
at det er rigtig svært at få tingene til at 
lykkes. 

Hvad er din første måned som
projektkoordinator gået med?
- Vi implementerer en ny projektmodel 
i Køge. Det handler blandt andet om at 
arbejde med de formkrav, der knytter sig til 
projekter, så de bliver ensrettet og målbare. 
Det vil gøre det lettere for ledelsen at få 
overblik over, hvilke projekter vi har gang 
i og hvilke ressourcer, der er brug for. Det 
kan virke bureaukratisk, men det er for at 
styrke projekterne. Mit mål er at skabe 
bedst muligt rum for projekterne og give 
projektlederne de bedst mulige redskaber til 
at realisere projekterne. 

Hvad betyder et jobskift?
- Jeg stiller mange spørgsmål om, hvorfor 
tingene er, som de er, og jeg vil gerne bidra-
ge til udvikling. Omvendt udvikler det også 
mig både personligt og fagligt at skifte job. 
Det betyder, at man lige løfter barren lidt – 
og det, tror jeg, er sundt.

Det handler om at skabe 
de bedste projekter
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VELKOMMEN TIL 2016 

Axiell Danmark A/S - Ørestads Boulevard 69, 2. sal - 2300 København S - tlf. 3338 2525 - www.axiell.dk

Så er det nye år skudt i gang ...
vi glæder os til det fortsatte samarbejde!
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www.eurobib.dk

Slip magien løs ...

Drømmer du om at fremtrylle et magisk univers i dit bibliotek? 
Følg med på nye eventyr i 2016!
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Systematic arbejder på højtryk for at lancere løbende releases, der er 
med til at forbedre løsningen. På fbsudrulning.dk kan I finde vejledninger 
og planer for idriftsættelser samt tilmelding til kurser. 

I samarbejde med KOMBIT er netop udsendt en ny udrulningsplan, som 
kan ses på KOMBIT’s hjemmeside. I forbindelse med udrulningen får 
hver kommune tilknyttet en implementeringskonsulent fra Systematic, 
som vil være med til at sikre en succesfuld proces.

Velkommen til Svendborg Kommune, der nu også  
har tilsluttet sig det Fælles Bibliotekssystem. 

Fordele:
•  Åben platform baseret på anerkendte standarder
•  Mulighed for fælles processer og øget  

tværkommunalt samarbejde
•  Reducering af driftsomkostninger for  

de enkelte kommuner
•  Understøtter Danskernes Digitale Bibliotek
•  Brugervenlig og intuitiv løsning med et moderne  

tidssvarende udtryk
•  Effektiv arbejdsgangsunderstøttelse

Det Fælles  
Bibliotekssystem
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Bibliotekslobbyisme
i EU: balance mellem 

hårde tal og 
bløde værdier

TEMA

DANSK FORSKER JAGTER DEN PERFEKTE SØGEMASKINE / FORANDRINGSAGENT I VP SECURITIES




