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Det Fælles Bibliotekssystem til folkebibliotekerne og pædagogiske 
læringscentre er en moderne og tidssvarende løsning, som er designet 
til at understøtte bibliotekernes opgaveløsning bedst muligt. Alt samles i 
en fælles løsning baseret på en national infrastruktur.

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.

Kontakt Systematic på librarylearning@systematic.com for at høre mere.

Danmarks Biblioteksforening afholder  
topmøde d. 14-15 april i Horsens Forum. 

Systematic er naturligvis til stede, og vi tager det Fælles 
Bibliotekssystem med. Kom og bliv klogere på systemet, 
stil spørgsmål til vores implementeringskonsulenter og  
hør mere om selve udrulningsprocessen. 

Vi glæder os til at se jer. Find os på stand 17-18. 

Ses vi til  
topmødet i april?

Systematic_PerspektivAnnonce_Feb2016_215x220_V02.indd   1 01/02/2016   08.50

FORANDRINGER 
KRÆVER
SAMARBEJDE

BIBLIOTEKERNE
GØR EN FORSKEL
I INTEGRATIONS-
ARBEJDET

BEVAR
DIGITAL
MUSIK-
FORMIDLING  

Interview med nationalbibliotekschef på 
Det Kongelige Bibliotek Pernille Drost og 
vicedirektør Kira Stine Hansen...

...om at være
leder – også når 
det gør ondt
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“Svært at forestille sig en 
hverdag uden DDElibra GO”

Der er mere styr på bøgerne, det sparer tid, og en 
masse irritation er væk.
I Dragør har de ansatte på biblioteket svært ved at forestille sig en hverdag 
uden DDElibra GO.
 
Dragør Bibliotekerne har haft DDElibra GO i et lille års tid, og de ansatte har 
svært ved at forestille sig en hverdag uden de elektroniske og dermed 
konstant opdaterede bestillings- og hyldekontrollister.

”Jeg tror ikke, det ville være populært, hvis den funktion døde eller ikke var i 
vores bibliotekssystem. Det er mere effektivt, og jeg kunne ikke forestille mig, 
at det ikke var sådan” - siger biblioteksassistent Pia Munch, som hver dag 
mærker forskellen på papirlister og elektronisk adgang.

Kontakt os - så fortæller vi mere!

Perspektiv_DDElibra_GO_februar_2016.indd   1 2/10/2016   2:26:05 PM
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Vodskov Bibliotek deler bygning med den lokale sportshal. Der er indrettet et særligt  
venteområde i biblioteket for familier, som bruger sportshallen. I indretningen er der lagt 
vægt på udstillingsmøbler, der tillader fronteksponering af bøgerne.

I biblioteket er der indrettet zoner ved brug af farver og møbler, der appellerer til de  
forskellige brugere. Udsmykning på vægge og folie på gulv understreger disse.

Biblioteket er ubemandet i en stor del af tiden og der er bl.a. lavet et bibliotekarbord, der 
også kan benyttes af borgerne i selvbetjeningstiden.

ET ÅBENT BIBLIOTEK
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– Du skal i hvert fald ikke 
foretage dig noget som helst, 

før du har konsulteret dit 
astral-legeme! – Regneark!

Jeg synes altid, det giver 
et godt overblik at sætte 

tingene i kolonner! 

– Du må sgu da ind og slå
i bordet! Man skal fandme 

sætte sig i respekt, du!

Februar 2016 · Perspektiv ·
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DU SKAL NOK 
NEDTONE DEN 
HÅRFARVE, 
HVIS DU VIL 
NOGET SERIØST 
MED DIN
KARRIERE

BIBLIOTEKET BLEV MIN PORT IND TIL DANMARK

Dobbeltinterview 
med nationalbib-
liotekschef på Det 
Kongelige Bib-
liotek Pernille 
Drost og vice-
direktør/univer-
sitetsbibliotekar 
Kira Stine Hansen. 
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Hellere sparring end gode råd



Opråb:
Bevar digital 
musikformidling 
i bibliotekerne
Musik er vigtig for så mange mennesker, at det 

vil være mærkeligt, hvis bibliotekerne ikke un-

derstøtter det, mener Emilie Wieth-Knudsen, 

formand for DMBF – Foreningen for Musik og 

Medier i Bibliotekerne. Hun efterlyser en klar 

prioritering af musikken og håber på en ny og 

bedre fælles musiktjeneste i bibliotekerne.

DMBF har skrevet et debatindlæg på Del Din Viden, hvor I 
efterlyser en fælles indsats på musikområdet. Hvorfor er det 
nødvendigt med en debat om musikken nu?
- På grund af den faldende opbakning til Bibzoom har der 
længe været usikkerhed om, hvad der ville ske med tjenesten. 
Omkring årsskiftet blev det meldt ud, at der ikke vil være 
streaming i 2016 fra bibliotekerne via Bibzoom, og at man vil 
se på en ny model. Desuden har Danskernes Digitale Bibliotek 
(DDB) fravalgt musikken som indsatsområde i 2016, fordi 
området skal modnes. Min frygt er, at hvis man ikke kan blive 
enige om en digital model for musikken, så vil den forsvinde 
ud af fokus. I forvejen er musikken en truet eksistens på 
folkebibliotekerne. Udlånet af fysiske materialer falder, og det 
prioriteres ikke at have musikkyndigt personale på biblioteker-
ne. Derfor halter formidlingen, og det faldende udlån af cd’er 
betyder, at man kasserer meget af musiksamlingen. 

Kulturstyrelsen har i efteråret 2015 meldt ud, at bibliotekerne 
skal prioritere musikken. Hvad tænker du om den udmelding?
- Styrelsen skal bestemt have kredit for den udmelding. 
Derfor er det også ekstra ærgerligt, at musikken ikke er et 
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Emilie Wieth-
Knudsen kommer 
som formand for 
Foreningen for 
Musik og Medier 
i Bibliotekerne 
(DMBF) med 
et opråb til 
bibliotekerne om 
ikke at glemme 
musikformidlingen.
Læs DMBF's 
debatindlæg på
side 38.

indsatsområde for DDB i 2016, fordi DDB 
kunne være primus motor i udviklingen af et 
digitalt musiktilbud. Lige nu mødes man som 
musikbibliotekar ofte med den holdning, at 
musik er noget, som alle nemt kan få adgang 
til – enten via et telefonabonnement eller en 
streamingtjeneste, men vi er stadig forpligtet 
til at have musikken som et offentligt tilbud 
ifølge biblioteksloven. Jeg mener ikke, at 
bibliotekernes musik skal konkurrere med de 
kommercielle tilbud. Vi skal arbejde hen imod 
noget, der er unikt.

Hvad kunne gøre bibliotekernes digitale
musiktilbud unikt?
- Vi vil rigtig gerne skabe et digitalt nodetil-
bud, så vi ikke kun stiller albums til rådighed 
digitalt, men nationalt udvikler og forhandler 
licenser, så vi har et digitalt nodetilbud. Et 
andet område er digital kulturarv, hvor der på 
musikområdet findes mange optagelser, som 
kunne digitaliseres.

Bibliotekernes digitale musiktilbud er på 
dagsordenen til Bibliotekschefforeningens 
årsmøde i februar. Hvad betyder det?
- Jeg er rigtig glad for, at det er noget, som 
cheferne skal diskutere. Derfor er det også 
ekstra vigtigt, at vi bliver ved med at have 
debatten. Det ville være dejligt, hvis vi gik 
fra at skulle forsvare musikområdet til at 
udvikle det sammen. Mit håb er, at vi sammen 
skaber et digitalt musiktilbud med kurateret 
indhold. Både eReolen og Filmstriben har en 
form for materialevalg, og det skal biblio-
tekernes digitale musiktilbud også have. Et 
andet vigtigt fokus er metadata. På Bibzoom 
manglede der en masse informationer til 
brugerne, eksempelvis noget så simpelt som 
hvilket album, musiknummeret stammede fra. 
Det gjorde søgefunktionen dårlig, hvilket især 
var et problem for den klassiske musik. Som 
musikbibliotekar var det svært at formidle et 
tilbud, som man ikke havde indflydelse på, og 
som ikke var godt nok at søge i.

Hvad er drømmescenariet for dig?
- At skabe opmærksomhed omkring den rolle, 
musikken kan spille på bibliotekerne, samt at 
vi får et musiktilbud, som man som musikbib-
liotekar kan stå inde for og har indflydelse på. 
Jeg håber også, at den fysiske musiksamling 
stadig prioriteres, fordi musikken er så vigtig 
for så mange mennesker. Jeg taler ikke om, at 
vi skal have millioner af cd’er, men vi skal have 
det rigtige udvalg og fokus på at formidle det. 

Februar 2016 · Perspektiv · 5



Integrationens oversete helte 
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repartsforhandlingerne blev skudt i gang 
med statsministerens nytårstale. Rege-
ringens første fokus bliver ikke på de klas-
siske områder som udbuddet af arbejds-

kraft og arbejdsstyrkens kvalifikationer. I stedet 
startes der op med forhandlinger om, hvordan den 
ekstra gruppe af flygtninge, vi modtager, bedst 
integreres. 
   Biblioteker og bibliotekarer spiller i høj grad 
en rolle i forhold til integration. Det skal vi gøre 
opmærksom på, for vi er endnu ikke der, hvor det 
står klart for politikerne, at når det kommer til 
medborgerskab og social kapital, er biblioteket og 
bibliotekaren en af nøglerne til at åbne døren til 
det danske samfund. 
   I dette nummer af Perspektiv kan du læse, hvad 
der rører sig på området ude omkring i bibliote-
kerne, og forfatteren Ahmad Mahmoud fortæller 
om hvilken rolle, biblioteket og bibliotekarerne 
har spillet for ham. Hans historie står ikke alene.  
Stifteren af Nationalpartiet, Kashif Ahmad, har 
allerede tilbage i oktober 2014 i Information be-
skrevet, hvordan Avedøre Bibliotek har haft stor 
betydning for hans liv: »… jeg vil aldrig nogensinde 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

kunne takke bibliotekarerne nok. Jeg kalder dem hel-
te, for de var så meget andet end bibliotekarer. De 
motiverede, opdragede og var med til at danne mig 
som menneske. Jeg er kommet på biblioteket lige så 
længe, jeg kan huske. Nogle gange for at spille ludo, 
andre gange for at læse bøger, høre musik eller bare 
være der. Det var der, verden åbnede sig for mig.«
   Som jeg sidder og skriver disse linjer, har Folke-
tinget vedtaget stramninger på asylområdet, og 
Danmark tager atter overskrifter verden over – vel at 
mærke ikke af den positive slags. Lad os som sektor 
vise, at vi kan leve op til det, forskningen peger på: 
at biblioteket er et sted, der tilbyder en tryg og sik-
ker base, hvor man kan henvende sig med alle mulige 
spørgsmål (også personlige) og stifte bekendtskab 
med dansk sprog, kultur og traditioner. 
   Balancen i dette arbejde er, at vi ikke skal påtage 
os socialarbejder-rollen, men derimod finde fodfæ-
stet i at være bibliotekarer, der spiller en vigtig rolle 
i forhold til integration. Det er det, vi skal have for 
øje, og derfor er det vigtigt, at den biblioteksfaglige 
ledelse spiller ind og arbejder strategisk med dette. 
   Erfaringer og videndeling kan man hente flere ste-
der. BF’s faggruppe BITA tilbyder netværk og faglig 
sparring, og på Del Din Viden er der erfaringer fra 
flere af landets biblioteker. Centralbibliotekerne har 
også grebet bolden og afholder relevante temadage, 
og meldingerne fra Kulturstyrelsen er, at nye gene-
rationer af bibliotekarer har fokus på området. 
   Bibliotekssektoren må stå sammen om at sætte 
fokus på integration, så det bliver tydeligt for poli-
tikerne, at biblioteker og bibliotekarer er integratio-
nens oversete helte. 
   Budskaberne har vi i BF i første omgang ført videre 
til AC i forberedelserne til trepartsforhandlingerne. 
Her er der også konkrete projekter som netværk og 
mentorordninger på bordet for at få flygtningen ind 
på arbejdsmarkedet. I lighed med andre AC-orga-
nisationer støtter BF op om at organisere flygt-
ninge, som kommer hertil med en uddannelse inden 
for vores felt, ved at tilbyde gratis medlemskab i 
Bibliotekarforbundet det første år, de opholder sig 
i Danmark. Dermed er vi også med til at signalere: 
Velkommen til Danmark.

· Perspektiv · Februar 20166
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2. februar

Vi mister brugere, når en filial lukker

I 2015 lukkede Køge Byråd Ølby Bibliotek, og KøgeBibliotekerne forsøger at lappe hullerne i biblio-
teksbetjeningen i området. Håbet er, at politikerne prioriterer et nyt bibliotekstilbud i takt med, 
at en ny bydel skal vokse frem få kilometer fra det tidligere Ølby Bibliotek. 
   Besøgstallet i KøgeBibliotekerne faldt med 12 procent i 2015. Primo 2015 lukkede Ølby Bibliotek, 
der tegnede sig for 22 procent af bibliotekernes samlede besøg. En antagelse kan derfor være, at 
10 procent af de tidligere brugere af Ølby Bibliotek ikke længere bruger bibliotekerne. 
  - Det er de svageste borgere, der bliver ramt, når biblioteket forsvinder fra nærområdet, siger 
bibliotekschef på KøgeBibliotekerne Jytte Dahl. 
   - Vi forsøger at udjævne de forskelle, der er på kulturtilbuddet alt efter hvilken del af Køge, man 
bor i. Vi arbejder blandt andet på at få en lille satellit i idrætscenteret i Køge Nord med mulighed 
for afhentning og aflevering af materialer og lidt aktiviteter, men vi kan på ingen måde kompen-
sere for en hel forsvunden filial, siger bibliotekschefen. 
   Jytte Dahls håb er, at der er hold i den hensigtserklæring, som politikerne er kommet med – at 
der skal være et reelt bibliotekstilbud i Køge Nord, når en bydel skal bygges i de kommende år. Al-
lerede ultimo 2018 kommer der en ny station i området, og i handleplanen til biblioteksstrategien 
fra december 2015 lyder det: »at der skal arbejdes hen imod et bibliotekstilbud i Køge Nord, som 
forbinder den kommende nye bydel omkring Køge Nord Station med Karlemoseparken, Søparken 
og Campus Køge«.
   Jytte Dahl ser generelt positivt på udviklingen for bibliotekerne i Køge, netop fordi politikerne 
har lagt en ny biblioteksstrategi.
   - Der er en klar forventning om, at bibliotekerne skal styrke lokalsamfundene kulturelt, men 
også skabe sammenhængskraft og fællesskaber. Det er positivt, at politikerne har set, at det er 
den vej, bibliotekerne skal, siger Jytte Dahl. 
   - Vi skal selvfølgelig stadig fremme kunst, kultur og livslang læring, men jeg er glad for, at 
medborgerskabet er blevet et tydeligt tredje ben. 

 Mønsted
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2. februar

Amazon forhandler
med danske forlag

Ifølge netmagasinet BogMarkedet 
ligger de store danske forlag i for-
handlinger med Amazon om salg af 
deres e-bøger. Men forhandlingerne 
går trægt, fordi Amazon helst vil være 
alene om at sætte vilkårene.  

Gyldendals koncerndirektør 
Elisabeth Nøjgaard kalder forhandlin-
gerne lovende, hvis altså Amazon vil 
acceptere spillereglerne på det danske 
marked.

Spørgsmålet er, om netgiganten 
vil det?

Amazon kræver nemlig ifølge 
forlagschef hos Lindhardt og Ringhof 
Lasse Korsemann Horne uhørt vidt-
rækkende vilkår, der er helt fremmede 
i en dansk kontekst.

Mønsted

27. januar

Bliv klogere på dit fag
og få nye input

Få indblik i den seneste forskning om 
formidling af kultur, digital læsning 
og bibliotekernes rolle for byudvikling. 
Bibliotekarforbundet inviterer til en 
række forelæsninger i samarbejde 
med Det Informationsvidenskabelige 
Akademi.

TORSDAGSUNIVERSITETET 2016 
er en mulighed for at dykke ned i ud-
viklingstendenser og få ny viden. Det 
er forskere fra Det Informationsvi-
denskabelige Akademi, der deler ud af 
deres viden til Bibliotekarforbundets 
medlemmer og andre interesserede.

Programmet løber over fem tors-
dage klokken 16-19 i København og 28. 
april i Vejle. Se hele programmet på 
bf.dk/torsdagsuni.

Mønsted
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18. januar

Wikipedia ved, hvad bibliotekarer kan
 
Wikipedia beder alle bibliotekarer i verden om at 
tilføje en henvisning til opslagsværket i anled-
ning af, at Wikipedia fylder 15 år. 
   Bibliotekarer kan have delte meninger om kva-
liteten af Wikipedia, men det ændrer ikke på, at 
rigtig mange mennesker starter deres søgning i 
det, der er blevet hele verdens opslagsværk.
   Wikipedia er afhængig af brugernes viden og 
ikke mindst af, at det, folk skriver og linker til, er 
korrekt. Derfor er fødselsdagsønsket hos Wiki-
pedia, »at hver eneste bibliotekar i hele verden 
tilføjer en henvisning til en Wikipedia-artikel,« 
skriver Joan Lippincott fra Wikipedias Library 
Team, der opfordrer til, at man bruger hashtag-
get #1lib1ref.
   Målet er at omsætte bibliotekarernes kildekri-
tiske blik til et endnu mere troværdigt Wikipedia.

 Mønsted
19. januar

Kulturpolitikerne skal sætte rammerne for e-bogsudlån
 
Skal biblioteker og forlag lande en fornuftig aftale om udlån af e-bøger, 
kræver det en politisk rammeaftale, skriver formanden for Dansk Forfatter-
forening Jakob Vedelsby og ophavsretsansvarlig i foreningen Morten Visby i 
en kronik på Berlingske.dk.
   Forfatterforeningen kan både følge forlagenes bekymring for e-bogssalget, 
der konkurrerer med bibliotekernes udlån, og bibliotekernes ønske om at 
tilbyde et bredt udvalg af e-bøger uden for mange hindringer for borgerne. 
Men de mener, at de frivillige aftaler har spillet fallit, fordi de er endt i en 
uforsonlig kamp mellem forlag og biblioteker.
   Kronikken fra forfatterforeningen kommer efter, at forhandlingerne i slut-
ningen af 2015 mellem landets største forlag og eReolen resulterede i, at flere 
forlag – blandt andet Politikens forlag, Gyldendal og People’s Press – valgte at 
trække deres titler ud af eReolen. 

 Mønsted
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25. januar

Kerneopgaven skal være i fokus
 
Fire forskere giver i publikationen Med kerneopgaven som ledestjerne, udgivet 
af Væksthus for Ledelse, deres bud på de vigtigste parametre inden for 
ledelse, der i dag er præget af høj kompleksitet og forandringer.

Ledelsesforsker Poula Helth fra CBS mener for eksempel, at hvis medar-
bejdernes potentiale skal udnyttes, må man gøre op med en instrumentel og 
hierarkisk ledelseskultur.

»Offentlige ledere skal være til stede i hverdagen med åbne sanser, så de 
kan reagere årvågent på indtryk og ideer fra kolleger, borgere og omverdenen. 
Men først og fremmest skal de præge hele organisationen med et normativt 
blik for den dybere mening i den fælles opgave«.

Mønsted
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Dømt til fiasko fra day one
Bibliotekernes digitale musiktjeneste var dømt til fiasko 

fra day one, fordi man ikke ville/kunne komme op med en 

tilfredsstillende teknisk løsning. Netmusik/Bibzoom blev en 

stående joke, som man krummede tæer over at skulle for-

midle til lånerne. Dertil kom en perlerække at tåbelige udta-

lelser fra Flemming Munch, der ikke blot mente, han kunne 

udtale sig på hele væsenets vegne, men også modsagde sig 

selv. Så skulle vi konkurrere med de digitale kommercielle 

tjenester, og så var vi pludselig bare et halehæng. Men hvis 

vi også fik en masse ligegyldige hits med, se SÅ kunne vi 

pludselig konkurrere. 

Langt om længe kan vi nu rette tæerne ud igen og gen-

tænke hele tanken om en digital musiktjeneste for bibliote-

kerne, og jeg glæder mig til dialogen. Forhåbentlig har man 

lært af sin pinlige fortid. 

Til gengæld skal der lyde en stor ros til det redaktionelle 

indhold af Bibzoom. Med tiltag som lytte-klubber, lytte-

guides og samarbejde med blandt andre DR har redaktionen 

vist vejen frem for en fremtidig musikbibliotekarisk

formidling, og er tilbage, hvor det hele startede:

som Musikbibliotek.dk.

Thomas Tiedje, den 19. januar

Kommentarer til nyheden »Bibzoom lukker for musikindholdet, 

men fortsætter med at formidle musik« bragt på Perspektivs 

hjemmeside den 7. januar 2016.

Cd’er hører ikke til på et moderne bibliotek
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 fornuftig forklaring på, men det 

er 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’er/dvd'er 

hører hjemme på et moderne bibliotek, hvor streaming er et 

langt mere pålideligt tilbud. Men det er jo nok nemmere sagt 

end gjort, hvis ikke der er opbakning og økonomi til det...

Claus Christensen, den 13. januar

Selvmål fra begyndelsen
Tja, den enerådende måde, projektet har kørt på, har været et 

eklatant selvmål fra begyndelsen. En skamplet på moderne 

biblioteksressource.

Det var dengang, Flemming Munch ville indtage hele verden 

med downloads og Bibzoom: http://bibzoom.dk/musikartikler/

download-er-den-største-digitale-musikplatform-i-danmark

Bendt Hansen, den 13. og 15. januar

Gik du glip af
debatten på
bf.dk/FagmagasinetPerspektiv?

Følg med og deltag selv i debatten
på bf.dk/fagmagasinetperspektiv

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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TEKST SABRINE MØNSTED  FOTO JAKOB BOSERUP 

Du skal nok nedtone 
den hårfarve, hvis du 
vil noget seriøst med 
din karriere
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– Et råd, Kira 
Stine Hansen 
fik tidligt i sin 
karriere. I dag er 
hun vicedirektør 
og universitets-
bibliotekar på 
Det Kongelige 
Bibliotek.
Hendes råd 
lyder: Hold fast 
i dig selv hele 
vejen. 
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K/ Jeg tror, at jeg er god til at gå ind i de svære ting. Tage fat 
i nervøsiteten og frygten og få folk over på den anden side af 
forandringer, så de stadig er glade for organisationen og for 
deres arbejde bagefter.

Oplever du, at din alder eller dit køn har 
betydning for din lederrolle?

P/ På Det Kongelige Bibliotek har jeg kun oplevet én episode: 
Da jeg lige var startet, og direktøren introducerede mig til en 
samarbejdspartner, der sagde: »Det er da en køn én, du har 
fået der«. Det havde han aldrig sagt om en ny mandlig vicedi-
rektør.
   Som formand for Bibliotekarforbundet fik jeg tit spørgsmål, 
som journalister ikke ville stille mandlige politikere og ledere – 
for eksempel hvordan, jeg kunne være formand og have små 
børn. 
   Jeg har også hørt mænd kalde faglige diskussioner mellem 
mig og andre kvindelige politikere for »katteslagsmål«. 
Jeg er klart blevet feminist af at blive leder.
K/ Kvinder kan også være ret hårde ved hinanden. Jeg fik for 
år tilbage bemærkningen: »Du skal nok nedtone den hårfarve, 
hvis du vil noget seriøst med din karriere«. Næste dag var jeg 
mere lyshåret end nogensinde før.

Fortæl om din værste dag som leder

K/ Helt klart den dag, hvor jeg gik fra kontor til kontor for at 
varsle fyringer. Det er mit job som leder, men nøj, hvor kan 
man få ondt i maven, og den aften løb jeg en meeeget lang 
tur. Det sidder stadig i kroppen, når jeg taler om det, men det 
er en del af jobbet, og det handler om også at gøre de svære 
ting med respekt. Jeg ved, at de beslutninger, jeg træffer, kan 
have stor indflydelse på andres liv. 
P/ Jeg er indtil videre blevet forskånet for noget, jeg vil kalde 
den »værste dag«, men store organisationsændringer, hvor 

Vi lagde 17 spørgsmål 
på bordet og lod de to 
chefer trække på skift

Kan du huske første gang, det gik op for 
dig, at du var chefen?

K/ Første gang, jeg satte mig bag skrivebordet som vicedirek-
tør for Det Kongelige Bibliotek, havde jeg lidt ondt i maven og 
tænkte: »Kommer det her til at lykkes?«. To timer efter var jeg i 
gang og havde glemt alt om min bekymring.
P/ Da jeg blev valgt som formand for Bibliotekarforbundet – 
det var en følelse af at være glad og bange på samme tid. Det 
var også en stor dag, da jeg satte mig i stolen som nationalbib-
liotekschef og specielt at sige den titel højt første gang. Der er 
lidt gammeldags revisor over det – på den gode måde.
K/ I forhold til de besparelser, vi står over for på Det Kongelige 
Bibliotek, mærker jeg ansvaret som leder. Det er fint med inklu-
derende ledelse og at lytte til medarbejderne, men i sidste ende 
er det mig, der skal tage de alvorlige beslutninger.

Hvad er det bedste råd, du har fået som 
leder?

K/ »Husk at give plads«. Som leder skal man ikke selv fylde, 
men give plads til at lade medarbejderne vokse.
P/ »Lyt!«. Som leder har du magten, så der er ingen grund til at 
manifestere den eller spille bestemmerkortet.
K/ Det kan godt være, at jeg i visse situationer er nødt til at 
markere, at det er mig, der skal tage beslutningen, men som 
leder skal du hurtigt træde et par skridt tilbage igen. 

Beskriv en episode, hvor det gjorde en
forskel, at det var dig, der var lederen?

P/ Det er svært at beskrive en bestemt episode, men for mig 
som leder betyder det rigtig meget at have medarbejdernes 
tillid, så de ikke er bange for at vise sårbarhed eller tabe ansigt, 
men at de tør komme til mig med et problem – for eksempel en 
opgave, de har svært ved at løse. 

Dobbeltinterview
om at være leder

– også når det gør ondt –
med nationalbibliotekschef 
på Det Kongelige Bibliotek 

Pernille Drost (P/) og vicedi-
rektør/universitetsbibliotekar

Kira Stine Hansen (K/). 
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nogle bliver kede af det, er altid hårde. Men jeg 
får også energi af at skulle træffe svære beslut-
ninger og håndtere tingene på den måde, som jeg 
synes er bedst.

Færdiggør sætningen:
En god leder må aldrig...

P/ … blive personlig. Som leder skal du have 
respekt for forskellighed, fordi du har mange 
forskellige typer af medarbejdere. Fokus skal altid 
være på faglighed og på opgaverne. 
K/  … holde op med at lytte og reflektere over, 
hvordan man gør tingene. 

Hvad betyder din baggrund
og tidligere erfaringer for den 
måde, du er leder på?

K/ Jeg kender hele butikken indefra og har i lang 
tid været specialist. Nu skal jeg til at øve mig i at 
give slip både på konkrete opgaver og på detailvi-
den. Jeg skal ikke længere vide alt ned i detaljen, 
men i stedet sætte retning og lægge strategi.
P/ Som formand i Bibliotekarforbundet sad jeg 
på den anden side af bordet og talte med mange 
medarbejdere, der oplevede stor frustration over 
konstante forandringer. Og det er ikke fordi, at de 
er omstillingsresistente – det handler om usik-
kerhed og ofte om manglende inddragelse. Jeg 
forsøger at være så ærlig som mulig og fortælle 
åbent, hvorfor jeg gør, som jeg gør.
K/ Det er vigtigt at gøre klart for medarbejderne, 
hvad de har indflydelse på, og hvad de ikke har 
indflydelse på, så der ikke opstår misforståelser 
og unødige frustrationer.

Er det en myte, at ledere har
stor indflydelse på deres egen 
arbejdsdag?

P/ Nej. Jeg aner ikke, hvordan jeg skulle have 
klaret mit arbejdsliv med små børn, hvis ikke jeg 
var blevet leder. Jeg skal ikke spørge om lov til at 
gå en halv time før. Til gengæld er det ikke noget 
problem for mig at blive ringet op i min ferie eller 
i weekenden.
K/ Helt enig. Jeg har for første gang i mange 
år holdt to ugers juleferie. Det følte jeg ikke på 
samme måde, at jeg kunne som mellemleder.

Hvad har du lært af at være leder?
Har noget overrasket dig?

K/ Jeg har lært noget nyt om mig selv. Når jeg bliver presset 
eller stresset, bliver jeg mere hård og firkantet. Jeg oplevede 
især at forandre mig i processen på vej til lederjobbet, fordi jeg 
følte, at jeg skulle bevise meget og opnå resultater og måtte 
smide lidt af blødheden og fleksibiliteten. Men det er ikke sådan, 
jeg er god som leder, og det er ikke en side, jeg bryder mig om. 
Jeg er heldigvis blevet bevidst om, at det kan ske, og sørger for 
at komme tilbage til mig selv, for eksempel ved at aflyse ting i 
kalenderen, når jeg har allermest travlt, for at holde fokus.  
P/ Jeg er mere konfliktsky, end jeg havde troet. Så danser jeg 
om den varme grød og lader måske nogle ting køre for længe, 
fordi jeg ved, der er medarbejdere, der vil blive kede af min 
beslutning. Det er noget, jeg skal være opmærksom på, fordi det 
pludselig kan ende med, at jeg bliver utålmodig og hård, for nu 
skal det være, og det kan virke voldsomt på andre, der ikke ved, 
hvor længe jeg har overvejet situationen. 
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CV PERNILLE DROST   
  
2001 Cand.scient.bibl. 

2005-2013 Formand for 
Bibliotekarforbundet 

Herunder diverse bestyrelsesposter,
blandt andet i:  

•  UBVA – Udvalget til Beskyttelse af 
Videnskabeligt Arbejde (2010 – 2014)

•  Akademikernes Centralorganisation 
(2009 – 2011)

•  Akademikernes A-kasse 2005 – 2015
•  The International Federation of Library 

Associations (2004 – 2007)
•  European Bureau of Library, Information 

and Documentation Associations 
(2007 – 2009)

•  UNESCO-nationalkommissionens 
kommunikationsudvalg (2009 – 2010)

                           
2013 Nationalbibliotekschef og 
vicedirektør på Det Kongelige Bibliotek  

Som leder skal 
man kunne
uddelegere
succeser til
andre og lade 
dem shine.
Kia Stine Hansen



Hvad er det bedste ved at
være leder? 

P/ At kunne bestemme. At kunne arbejde krea-
tivt og følge ideerne til dørs. 
K/ Hvis man er sådan én, der har holdninger til 
det hele, så kan man skisme lige så godt skynde 
sig at sætte sig for bordenden, for man vil hade 
alle de »forkerte« beslutninger, der bliver truffet 
af andre.  

Har du en ledelsesfilosofi eller 
ledelsesstrategi?   

P/ Man kan ikke beskylde min bogreol for at 
være fyldt med ledelseslitteratur, og jeg kan ikke 
trække en eller anden smart filosofi op af hatten. 
Jeg synes faktisk, at det er vildt, at man kan få en 
MBA i empatisk ledelse. Min filosofi er at være så 
ordentlig og ærlig som mulig. 
K/ Det kan siges meget kort: Vær autentisk. Vær 
dig selv. Og bliv ved med at arbejde med dig selv 
som leder. Husk selvreflekstion.
P/ Strategien vil i øvrigt ændre sig efter, hvilke 
medarbejdere man har. P.t. har jeg medarbejdere, 
der har arbejdet her i mange år, og det kræver én 

- Som leder skal man kunne 
uddelegere succeser til andre og 
lade dem shine.- Som leder skal 
man kunne uddelegere succeser til 
andre og lade dem shine.
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form for ageren. Om fem år kan jeg stå med en anden genera-
tion af medarbejdere, hvilket kræver en anden form for ledelse.

Beskriv en afgørende ledelsesmæssig
beslutning, du har taget  

K/ Jeg har lige lavet organisationsændringer, der betød, at 
nogle medarbejdere skulle have nye ledere og skulle flytte 
kontor eller location. Den slags beslutninger er altid afgørende 
for dem, det handler om. 
   Der er også strategiske beslutninger, som man ikke ved, er 
skelsættende før bagefter. I dag kan universitetsbiblioteket for 
eksempel købe flere materialer og stille mere til rådighed, og 
brugerne kan tilgå vores ressourcer fra hele verden på grund af 
valg, vi traf for år tilbage.     
P/ Et års tid efter jeg var startet, lavede jeg en større organi-
sationsændring for 70-80 medarbejdere med udgangspunkt 
i deres egen feedback. Det gik rigtig fint, og medarbejderne 
var gode til at følge op og fortælle, hvordan de syntes, det var 
gået. Det giver mig god energi. 
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CV KIRA STINE HANSEN  
  
1996 Bibliotekar DB 

1995-2006 Danmarks Farmaceutiske 
Bibliotek og Danmarks Natur- og 
Lægevidenskabelige Bibliotek

2006 Det Kongelige Bibliotek, 
Københavns Universitetsbibliotek

•  Funktionsleder for katalogisering i 
Procesafdelingen (2006-2008)  

•  Sektionsleder for Det 
Samfundsvidenskabelige 
Fakultetsbibliotek (2008-2011)

•  Funktionsleder for Grænseflader i 
Biblioteksservice (2010-2012)          

•  Souschef KUB Nord 2011-2014
                           
2014 Souschef i KUBIS   

2015 Vicedirektør for Det Kongelige 
Bibliotek og universitetsbibliotekar 
for Københavns Universitetsbibliotek   

Jeg er
klart blevet 
feminist
af at blive 
leder.
Pernille Drost

Færdiggør sætningen: En god leder skal altid…

K/ Huske at trække vejret. Det er så nemt at tæske derudad, men du tager 
rigtigt dårlige beslutninger, hvis du ikke husker at stoppe op og tænke dig om.
P/ Skal altid være tydelig.  

Hvad ville du gerne have vidst, før du startede
som øverste leder?

K/ Jeg gik ind til det med åbne øjne.
P/ For mig har det været godt, at jeg var lidt »uvidende«, da jeg startede. 
Nationalbiblioteket har ekstremt meget historie i sig, og mange tidligere ledere 
hænger stadig i væggene. Et argument kan lyde: »Grunden til, at vi har den 
og den systematik, er fordi en bibliotekar i 1956 besluttede, at det skulle være 
opstillingsproceduren«. Den slags kan jeg stille spørgsmålstegn ved. Jeg er ikke 
en del af historien.  

Når du en gang ser tilbage, hvad vil du så gerne have 
opnået som leder? 

P/ Jeg vil gerne sikre, at Nationalbiblioteket ikke ender som opbevaringsrum 
for pligtafleverede materialer. På trods af besparelser skal vi fortsat kunne 
arbejde med og formidle materialerne. Vi skal sikre, at vi ikke lukker ting ned, 
der viser sig at være afgørende, og der skal fortsat være plads til kreativitet og 
de gode ideer. 
K/ Lige nu vil jeg gerne være den, der sørger for, at universitetsbiblioteket ikke 
bløder alt for meget i de her besparelser. At vi ikke lukker døre, som vi ikke kan 
åbne igen, men bliver ved med at følge vores strategi. Og så skal vi samarbejde 
mere udadtil.  

Beskriv den største ledelsesmæssige udfordring,
du har haft eller står med?

P/ Det er, at mange medarbejdere ikke har en nysgerrighed på, om tingene kan 
gøres anderledes. Jeg vil gerne skubbe til den faglige nysgerrighed. Forandrin-
ger behøver ikke at være utrygge eller være ansporet af organisationsændrin-
ger eller besparelser, men blot være en metode til at kigge løbende på sine 
opgaver, så argumentet for at gøre noget på en bestemt måde ikke er: »Det 
besluttede vi for ti år siden«.

Et godt råd til dem, der måske har en leder
i maven?

K/ Mærk godt efter. Er du sikker? Det er et stort ansvar, og du skal tro på dig 
selv. Ellers skal du ikke være leder. Du skal turde være upopulær og alene, men 
har du modet til det, skal du bare ud over stepperne. Det er sjovt at være leder.
P/ Det sker ikke af sig selv. Hvis du gerne vil være leder, er du nødt til at rykke 
lidt frem i bussen, tale med din egen leder om det og selv byde ind på opgaver. 
Du skal vide, at bliver du leder, er du ikke længere en del af flokken. Det er slut 
med at gå til makronerne til julefrokosten og drikke fredagsøl med de tidligere 
kolleger. Der følger tidligt et ansvar med, hvis du skal skabe respekt fra dine 
medarbejdere.  
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Horsens og Aabenraas 
biblioteker har siden 

september 2015 været 
pilot-biblioteker på
bibliotekernes nye

fælles it-system,
Cicero. Fejl og mangler

har gjort de første 
måneder vanskelige.  

et koster tid og effektivitet at 
være pilot-bibliotek, når et nyt 
it-system skal implementeres. 
Siden Horsens og Aabenraa 
som landets første tog biblio-

tekernes nye fælles it-system, Cicero, i brug, 
har listen over fejl og mangler vokset sig lang. 
Det er eksempelvis fjernlånssamarbejdet, 
reservationer, statistik og mails og sms’er til 
lånere, der giver problemer.
   Derudover har de pædagogiske læringscentre 
på skolerne også oplevet store problemer.
Niels Mulvad Kaagaard, it-bibliotekar fra Hor-
sens Kommunes Biblioteker, har arbejdet på 
fuld tid sammen med sine kolleger med imple-
mentering og fejlretning af det nye it-system, 
siden Horsens tog det i brug i september 2015. 

D
TEKST ANETTE LERCHE

ARKIVFOTO JAKOB BOSERUP
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»Det, der tog 20 
minutter i vores 
gamle system, 
bruger vi nu en 
hel formiddag på« 

Det nye bibliotekssystem, Cicero:

KERNEOMRÅDERNE ER RAMT

- Det er klart, at man må forvente, at der vil 
være fejl, når man tager et nyt, avanceret 
system i brug. Men der var flere end ventet, og 
vi bruger rigtig meget tid på at få selv basale 
funktionaliteter på plads, siger han.
   Det er nemlig alle bibliotekernes kerneom-
råder og forretningskritiske processer, der er 
ramt ifølge Niels Mulvad Kaagaard. 
   - Fjernlån har eksempelvis drillet rigtig 
meget, hvor vi har haft fulde bogvogne, vi ikke 
har kunnet tage imod, siger han.
   Et andet område, der har givet problemer, er 
materialehåndteringen og workflow generelt.
   - Det, der tog 20 minutter i vores gamle 
system, bruger vi nu en hel formiddag på. 
Der er ingen genveje. Vi har for eksempel ikke 
kunnet kopiere tekst og materialenumre inde 
i systemet, så vi har siddet og skrevet det 
ned på papir. Og hvis lånerne ikke hentede 
deres reserverede materialer, kunne vi ikke få 
systemet til at ændre status på materialet, 
siger Niels Mulvad Kaagaard, der dog stadig er 
fortrøstningsfuld – for samarbejdet omkring 
at få fejlene rettet fungerer godt.

VI HAVDE FORVENTET ET MERE MODENT SYSTEM

I Aabenraa, hvor man også har taget Cicero i brug, er histo-
rien om mange fejl den samme. 
   - Vi blev nok lidt forbavsede, da vi tog systemet i brug, 
siger Bente Skøtt Christiansen, leder af digital formidling i 
Aabenraa Bibliotek.
   - Vi havde håbet på et lidt mere modent system, selvom vi 
som pilot-bibliotek selvfølgelig havde regnet med, at der ville 
være fejl. Men vi kan se, at meget af den automatik, vi havde 
i vores gamle bibliotekssystem, endnu ikke er indarbejdet i 
det nye, siger Bente Skøtt Christiansen.
   - Men det går fremad. Og jeg tror på, at det er et godt 
system, hvor vi vil få fordelen af, at vi alle har samme system 
bygget på moderne principper, og at vi blandt andet kan 
udveksle viden og kompetenceudvikle sammen, siger Bente 
Skøtt Christiansen. 
   Per Kjær, teamleder i Kultur og Borgerservice i Aarhus Kom-
mune, har været bibliotekernes mand i projektet omkring 
bibliotekernes nye it-system i snart fire år. Han lægger ikke 
skjul på, at han havde håbet, at man ville være nået længere 
med systemet på nuværende tidspunkt. 
   - Der har været for mange funktionaliteter, der ikke funge-
rede, og derfor er udrulningsplanen nu også revideret. Vi skal 
være sikre på, at det absolut nødvendige er på plads, inden 
flere biblioteker kommer på, siger han. 
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TURBULENT FORLØB

Ciceros forsinkelser skyldes blandt andet, at der efter udbuds-
runden var en klagesag over udbuddet, som skulle afgøres, før 
man kunne komme videre med udviklingen af Cicero. Efter-
følgende opstod der problemer med en underleverandør, og 
endelig blev Dantek, der i første omgang vandt udbudsrunden, 
opkøbt af Systematic, der nu udvikler systemet. 
   Da man tog fat på det egentlige udviklingsarbejde, kunne 
man ifølge Per Kjær desuden konstatere, at det var en kom-
pleks opgave at lave et fælles bibliotekssystem for både sko-
lernes pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne.
   - Det har været vanskeligt at blive klar hurtigt nok med den 
databrønd, hvor rigtig mange institutioner skal have deres data 
ind. Det er jo hele skoleområdet, der skal kobles på systemet. 
Desuden har vi også udfordringer med konverteringen, siger 
han.
   Det er nemlig fem forskellige bibliotekssystemer, hvoraf 
Dantek og Axiell er de største, der skal konverteres, og for at 
sikre, at de teams hos Systematic, der sidder med konverterin-
gen, har den størst mulige viden på området, giver det bedst 
mening, at de arbejder med konverteringen af ét system ad 
gangen. Og det tager tid.

OPGRADERING FOR DE FLESTE

Per Kjær kan sagtens forstå, at det for pilot-bibliotekerne kan 
være frustrerende at opleve, at systemets workflows ikke 
understøtter bibliotekernes arbejdsgange, og det er netop det, 
der skal på plads, før de næste biblioteker kobles på i foråret.
   - Men på sigt bliver det rigtig godt. Personalet – både i 
skole- og biblioteksregi – vil bruge de samme grænseflader, 
og integrationen med tredjepart-systemer som eksempelvis 
cpr-register, økonomisystemer og elev-intranet vil være noget, 
som for mange biblioteker er en klar opgradering, siger han. 
Tilkommende kommuner vil desuden nyde godt af de erfarin-
ger, som Horsens og Aabenraa allerede har gjort sig.
   - Både Horsens og Aabenraa yder en kæmpe indsats med at 
indrapportere, hvad der skal rettes og præciseres. Det går i den 
rigtige retning, siger Niels Højer-Pedersen, der er chefkonsulent 
og projektleder hos Kombit, der som kommunernes it-fælles-
skab er ansvarlige for udviklingen af Cicero.
    - Fra Kombits side er vi ikke overraskede over, at der er fejl, 
når man tager så komplekse systemer i brug. Det kan ikke 
undgås. Og selv om der er fejl, så er der ikke flere, end at vi kan 
overskue det og få dem rettet, siger Niels Højer-Pedersen.

Cicero – et fælles bibliotekssystem
Systematic udvikler sammen med Kombit det Fælles Bibliotekssystem, Cicero, til folkebiblioteker og pædagogiske 
læringscentre. Cirka 1.500 folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre er med på løsningen. 
   Målet med det fælles bibliotekssystem er at etablere en fælles løsning baseret på en national infrastruktur. Det vil betyde 
reducerede drifts- og udviklingsomkostninger for de enkelte kommuner. Samtidig vil man kunne integrere løsninger fra 
øvrige kommunale systemer og trække data på tværs af systemer.

Kilde: Kombit 
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Både Horsens og Aabenraa fortæller, at de oplever mange fejl 
med Cicero. Er det et billede, du kan genkende?
- Der vil altid være fejl i et nyt system, men der har måske nok 
været flere fejl, end vi havde forventet og håbet. Blandt andet 
fordi systemet er udviklet på ekstremt kort tid. Da vi overtog 
udviklingen af systemet, til der skulle være en løsning, havde vi 
nok et års tid til at sætte os ind i bibliotekernes behov og udvikle 
en løsning. Så vi arbejdede med en ret hård deadline, og derfor er 
pilot-kommunerne mere udsatte for fejl. Men de gør en kæmpe 
indsats, både Aabenraa og Horsens, og de er meget tålmodige og 
hjælpsomme.

Hvad er udfordringerne ved at udvikle Cicero?
- Vi arbejder på en løsning, der både er til folkebiblioteker og de 
pædagogiske læringscentre. Det er super godt tænkt, men det 
er også udfordrende, for der er meget forskellige arbejdsgange. 
I hele forløbet omkring udviklingen har folkebibliotekerne nok 
været stærkest repræsenteret, fordi de er så velorganiserede og 
vant til at fungere som en organisation, mens læringscentrene 
er mere decentrale, så i virkeligheden er det nok bibliotekernes 
arbejdsgange, som er bedst understøttede. Men helt generelt 
er det udfordrende, at vi skal udvikle et system, der skal ramme 
begge parter. Man skal huske på, at udvikling og implementering 
af Cicero i hele Danmark er ret stort set med internationale øjne 
– intet andet sted i verden har man udviklet og implementeret 
en landsdækkende løsning til både folkebiblioteker og skoler. I 
udlandet er der stor interesse for det, vi nu er i færd med at lykkes 
med i Danmark.

Djævlen er 
i detaljen 
Systematic er det firma, der på 
kort tid har udviklet Cicero og 
dets brugergrænseflade. Lene 
Alhed Augustenborg har som 
produkt-manager været tilknyttet 
projektet fra starten.

Det er slutbrugeren,
der fanger de sidste fejl:
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”Udvikling og 
implemente-
ring af Cicero 
i hele Dan-
mark er ret 
stort set med 
internationale 
øjne – intet 
andet sted i 
verden har 
man udviklet 
og implemen-
teret en lands-
dækkende løs-
ning til både 
folkebibliote-
ker og skoler.”
Lene Alhed 
Augustenborg,
Systematic
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Du fortæller, at I kom ind undervejs i processen og derfor havde 
kortere tid til at udvikle systemet. Hvad lå der fra Danteks side, 
som I kunne arbejde videre på?
   - Det er svært at overtage andres koder, fordi man ikke kan gen-
nemskue, hvad der er lavet, og hvad der ikke er. Så det var forfra 
– alt andet ville have været uforsvarligt. Men vi har fået god hjælp 
fra DBC, da det jo er deres databrønd, vi har bygget oven på. 
   - Da vi overtog projektet, havde Kombit endnu ikke set en bru-
gergrænseflade, selvom der havde været arbejdet på systemet i 
otte måneder. Derfor var det vores første opgave, da vi overtog 
udviklingen af systemet i foråret 2015, ret hurtigt at designe en 
brugergrænseflade, der kunne give mening i bibliotekernes verden. 

Hvorfor er der så mange fejl i Cicero?
- Talemåden om, at djævlen ligger i detaljen, passer meget godt. 
Da vi fik pilot-bibliotekerne på systemet, havde vi overordnet 
lavet arbejdsgange, som de havde nikket ja til, og som de syntes 
så fornuftige ud. Men der er mange detaljer, der først opdages, 
når slutbrugeren sidder med systemet i en driftssituation og 
kan se, at noget virker uhensigtsmæssigt, og så skal det rettes. 
Ofte betyder implementeringen af et nyt it-system, at arbejds-
gange skal ændres. Dette gør sig også gældende, når man tager 
Cicero i brug. Det er medvirkende til oplevelsen af, at systemet 
fejler, indtil arbejdsgangene er tilpasset det nye system. Så det, 
vi oplever i forbindelse med udrulning, er en blanding af fejl og 
arbejdsgange, der skal tilpasses. Vi holder løbende workshops med 
pilot-kommunerne, hvor vi samler op på fejl og forbedringer og 
giver input til ændring af bibliotekernes arbejdsgange. Ifølge plan 
og aftale leverer vi en ny funktionalitet og rettelse hver 14. dag, og 
pilot-kommunerne melder da også positivt tilbage, at de oplever 
fremgang.
 
Udrulningsplanen er blevet revideret, så der går endnu et par 
måneder, før de næste kommuner skal på. Kommer den nye plan 
til at holde?
- Mit bedste bud er, at den kommer til at holde. Men der er mange 
parter, der skal bidrage til, at planen holdes. Kommunerne skal 
være klar med deres data samt deres aftaler med leverandører af 
hardware som for eksempel skanningsudstyr, og DBC skal være 
klar med deres del af løsningen. Leverandørerne af økonomisyste-
mer skal også være klar med deres del og så videre og så videre. 
Med den nye plan har vi fået en buffer, der giver mere rum til, at 
alle parter kan nå at blive klar, inden flere kommer på. 

Er et bibliotekssystem et komplekst it-system?
- Umiddelbart kan man godt tænke: Hvor svært kan det være at 
lave et system, hvor man skal kunne låne en bog og aflevere den 
igen? Men når man dykker ned i det, er kompleksiteten ret høj. Der 
er udlånsregler, indkøb af materialer, registrering og meget mere. 

”Bibliotekssystemer 
er enormt velstruk-
turerede, og biblio-
tekerne er vant til at 
arbejde med it. De 
har jo været nogle af 
de første til at tage 
it i brug, så bibliote-
karerne er en enormt 
dygtig brugergrup-
pe, der forstår logik-
ken i et system og 
kan bruge søgefunk-
tionaliteten.”

”Det er klart, at man må forvente, at der vil være fejl, når 
man tager et nyt, avanceret system i brug.”   

Lene Alhed 
Augustenborg,
Systematic

Niels Mulvad Kaagaard, Horsens Bibliotek

Det er ikke simpelt. Men der er også fordele. 
Bibliotekssystemer er enormt velstrukture-
rede, og bibliotekerne er vant til at arbejde 
med it. De har jo været nogle af de første til at 
tage it i brug, så bibliotekarerne er en enormt 
dygtig brugergruppe, der forstår logikken i 
et system og kan bruge søgefunktionalite-
ten. Samtidig har vi også koblet Danteks folk 
på, som kender domænet og har erfaring 
med bibliotekssystemer. Og vi har ansat en 
domæneekspert, der har 40 års erfaring fra 
folkebiblioteket.
   - Det er også komplekst at arbejde med 
datakonverteringen. Vi har valgt en model 
for, hvordan det ser ud hos os, men alle har jo 
brugt deres system forskelligt, så der er nogle, 
der skal forholde sig til hvert enkelt stykke 
data, så vi sikrer, at der ikke pludselig står 
udlånsdata i et indlånsfelt. Hele delen med da-
takonvertering er en ret stor opgave i sig selv. 
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Klik ind på bf.dk/torsdagsunikompakt for at læse mere og for at tilmelde dig

Torsdagsuniversitetet KoMPaKT  2016

Bibliotekarforbundet
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

Torsdag den 28. april 2016 kl. 9.00 – 17.00 på Vejle Bibliotek

Pris for at deltage i  TorsdagsUNIVERSITETET                   
For medlemmer af BF: 995 kr., For ledige og studentermedlemmer: 295 kr., For ikke-medlemmer: 1.595 kr.

KoMPaKT

I denne udgave af TorsdagsUNIVERSITETET Kompakt bevæger vi os ind på kulturformidlingens praksisfelter.  
Vi ser på kultur- og formidlingsstrategier og konkret på litteraturformidlingen. Vi dykker ned i, hvordan bibliotekar- 
professionen ser og har set på dens brugere. På én dag får du tre aktuelle foredrag, hvor anerkendte forskere fra 
Det Informationsvidenskabelige Akademi deler ud af deres nyeste viden inden for deres forskellige forskningsfelter:

Hvordan formidler 
kulturinstitutionerne?

med Casper Hvenegaard 
Rasmussen, lektor, ph.d.

Læsning og litteraturfor-
midling i en digital tidsalder

 med Gitte Balling, 
adjunkt, ph.d. 

Hvordan bibliotekarerne 
ser på deres brugere!

 med Carl Gustav  
Johannsen, lektor, ph.d.

På morgenmødet fortæller Henrik Skovdal, Partner Promentum, 
hvordan du kan håndtere og udnytte de konflikter, som opstår i et 
ethvert samarbejde, så de danner grundlag for positive dynamikker, 
der styrker teamsamarbejdet. 

Morgenmøde for ledere

Have a nice conflict
Morgenmøder for ledere 
er arrangereret af:

Der er for meget hensynsbetændelse på de danske arbejdspladser! 
Vi udnytter ikke det potentiale, der er i at tage handsken op, fordi vi 
er bange for at blive uvenner eller jokke andre over tæerne. Vores 
arbejdspladser er fulde af latente konflikter, der ikke bliver håndteret. 

De færreste af os kan lide dem – de er besværlige og ubehagelige. 
Men de er der – om vi vil det eller ej. Så vi kan lige så godt møde dem 
åbent – og bruge dem konstruktivt.

Morgenmøderne er forbeholdt medlemmer, som har ledelsesansvar. 
Det er gratis at deltage. 

•	 Torsdag den 31. marts 2016 kl. 8.30 - 11.00 i Aarhus

•	 Torsdag den 14. april 2016 kl. 8.30 - 11.00 i København

•	 Tilmeld dig via www.bf.dk/arrangementer 
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Forfatter Ahmad Mahmoud fandt sin vej ind til 
det danske samfund gennem Greve Bibliotek. 
Bøgerne, bibliotekarerne og det neutrale sted 
blev hans redning væk fra et ghetto-liv fyldt 
med vold og undertrykkelse.
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Biblioteket blev 
min port ind til 
Danmark

et er år 2000. En 12-årig Ahmad 
Mahmoud går målrettet hen 
mod bibliotekaren, han har talt 
med så mange gange før på 
Greve Bibliotek. I går var det 

fantasy og sorte huller, som den lille, runde 
dreng fra ghettoen i Askerød måtte opholde 
hende med. I dag har han en anden mission: 
Han vil gerne låne en bog om, hvordan man 
lærer at spise med pinde.
   - På det tidspunkt havde jeg aldrig været i et 
andet land, aldrig besøgt en kinesisk restau-
rant eller spist fremmedartet mad derhjemme. 
Og så tænkte jeg, at hvis ikke jeg kan komme 
til at spise med pinde i virkeligheden, så må 
jeg kunne læse om, hvordan man gør, fortæller 
den i dag 28-årige Ahmad Mahmoud og bryder 
ud i et kæmpe grin.
   - Jeg lærte at spise med pinde på Greve Bib-
liotek. Hvor sjovt er det lige? gentager han og 
slår sig selv på lårene – dels af grin og dels af 

D
forargelse over, hvor indskrænket og lukket den ghetto-kultur, 
han kommer fra, er. 
   - Men det viser jo bare hvor vidunderligt et sted, biblioteket 
er. Hvis du bliver begrænset i at udfolde dig og prøve livet af, 
så kan biblioteket give dig en smagsprøve på det, der findes 
derude og åbne dine øjne. 
   For 16 år siden sad han i game-hjørnet omringet af bøger 
og spil. I dag er maskinmester og forfatter Ahmad Mahmoud 
vendt tilbage til Portalen 2 i Greve, hvor biblioteket holder til. Et 
sted, der skulle vise sig at blive en ghetto-drengs øjenåbner for 
Danmark, for verden og for livet.
   Ahmad Mahmoud er født og opvokset i Askerød i et lejlig-
hedskompleks, hvor vold og undertrykkelse var en del af hans 
hverdag. Som den næstyngste i en søskendeflok på syv var 
han vidne til en kultur, hvor bander, arrangerede ægteskaber 
og folk på kontanthjælp herskede. En kultur, han gennem hele 
sin barndom valgte at flygte fra så mange timer om dagen, han 
kunne.
   - Biblioteket blev min redning. Her kunne jeg snakke med en 
voksen, der talte til mig og ikke ned til mig. Det var her, jeg 
var, når jeg ikke var i skole eller sov. Det var mit andet hjem, 
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siger Ahmad Mahmoud, der fortæller om sin 
opvækst i bogen Sort land – fortællinger fra 
ghettoen, som han debuterede med i efteråret 
2015.
   Udover at biblioteket i starten mest var et 
helle, så blev hans nysgerrighed over for ver-
den også vakt på biblioteket.
   - Jeg læste alle slags bøger. Ikke at jeg læste 
alle bøger fra ende til anden. Nogle gange 
kiggede jeg bare i dem. Det var de små ting, 
der udvidede min verden. For det, at en 12-årig 
ghetto-dreng tager en bog ned fra hylden, 
betyder noget. Den vil sætte spor i ham og kan 
være nok til at gøre en forskel i hans liv, siger 
Ahmad Mahmoud. 

BIBLIOTEKET – ET NEUTRALT STED

For Ahmad Mahmoud satte bøgerne og bib-
liotekarerne ikke bare spor i hans liv. De blev 
årsagen til, at han blev integreret i det danske 
samfund og er nået dertil, hvor han er i dag 
med et godt job, en ejerlejlighed i Valby og en 
bred og farverig vennekreds. Som barn løb 
han nærmest hen på biblioteket efter skole og 
meldte sig til alle de arrangementer, som bib-
lioteket afholdt. For var han hjemme bag de 
nedrullede gardiner i ghettoen, ville han bare 
smelte ned i madrassen og ellers blive råbt ad, 
hvis han vovede sig uden for sit værelse.
- På biblioteket var vi alle på neutral grund og 
kom fra forskellige steder, skoler og kår. Det 
gav naturligvis sammenstød, for vi blev jo kon-
stant udfordret. Men det var med til at udvikle 
os, forklarer Ahmad Mahmoud og standser et 
kort øjeblik.
   - Når man møder andre inden for neutrale 
rammer, hvor alle er lige meget værd og har 
lige meget at skulle have sagt, så er det, at 
den mest effektive integration opstår. 
   Ahmad Mahmoud mener, at man derfor i 
langt højere grad bør styrke bibliotekerne i 
stedet for at sætte penge af til særlige inte-
grationsprojekter.
   - Bibliotekerne kan noget helt særligt i form 

Ahmad Mahmoud kender Greve Bibliotek 
som sin egen bukselomme. Han er 
kommet her gennem hele sin barndom 
og ungdom som låner, men også som 
frivillig, hvor han har hjulpet flygtninge i 
en lektiecafé, og som medarbejder, hvor 
han har afholdt game-konkurrencer og 
-turneringer for børn og unge.

•  Født i 1987 
•  Maskinmester hos Novo Nordisk
•  Søn af palæstinensiske flygtninge 
•  Har boet det meste af sin 

barndom og ungdom i en lejlighed 
i Askerød sammen med sine 
forældre og seks søskende.

•  Bor i dag i Valby

Ahmad Mahmoud
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Ahmad 
Mahmoud 
debutterede 
i 2015 med 
bogen 
Sort land – 
fortællinger 
fra ghettoen, 
som han har 
skrevet som 
et opråb til 
andre unge 
fra ghettoen 
om at 
følge hans 
eksempel. 

af deres neutralitet. Det er et sted, alle kulturer 
kommer, og der er fri adgang til viden.

RETFÆRDIGHEDSSANSEN SKAL AKTIVERES

Det er en halvgrå vinterdag i 2002. En 15-årig 
Ahmad Mahmoud sidder med våde sokker til 
fredagsbøn i Islamisk Trossamfund i Nordvest-
kvarteret i København. Han er alene af sted, og 
fødderne er efterhånden blevet kolde. »I må ikke 
lade jer friste af de danske vantro hunde. Må de 
brænde op i helvede. De drikker, de horer, og de er 
hverken i besiddelse af moral, etik eller værdig-
hed,« lyder det fra den højtstående imam til de 
mange mænd, der er mødt op. Kvinderne sidder 
i et lokale ved siden af og lytter via en højtaler.   
Efter bønnen går mikrofonen på omgang blandt 
de fremmødte, der spørger om alt fra tørklæder 
til alkohol. Da mikrofonen kommer til Ahmad 
Mahmoud, spørger han:
   »Hvis du synes, det land, hvor du hæver din 
kontanthjælp, er så fordærvet af vantro hunde, 
hvorfor i alverden tager du så ikke tilbage til dit 
oprindelige land?« Ahmad Mahmoud husker den 
pludselige stilhed i lokalet. Imamen svarer ikke, 
men stirrer vredt på den unge Ahmad, der kort 

efter bliver omringet af fire voksne mænd og ført ud af salen. 
Tilfreds og lettet forlader den unge ghetto-dreng Islamisk Tros-
samfund i Nordvest og er ikke et sekund i tvivl om, at han har 
gjort det rigtige.
   Ahmad Mahmoud har en ukuelig retfærdighedssans. Føler han, 
at nogen tramper på dem, han holder af, eller fordrejer virkelig-
heden, kan han ikke holde sin mund. Sådan var Ahmad Mahmoud 
som teenager, og sådan er han i dag. Selv mener han ikke, han er 
modig. For ham handler det om retfærdighed.
   - Vi har alle en retfærdighedssans. Det er bare ikke hos alle, den 
er aktiveret. Og min retfærdighedssans blev tændt på biblioteket, 
siger han og ryster på hovedet over de utallige gange, han har 
set folk fra sin kultur sluge imamernes ord ukritisk, fordi de ikke 
havde kendskab til det land, de boede i. 
   Biblioteket blev Ahmad Mahmouds startknap. Det var her, han 
begyndte at se verden i farver. Det var her, han fik viden og blev 
mødt af mennesker i øjenhøjde. 
   - Med oplysning giver vi folk muligheden for at være selvstæn-
dige individer, der kan tænke selv. Det blev min redning, forklarer 
Ahmad Mahmoud og kigger sig omkring, inden han forlader Greve 
Bibliotek.
   - Åh, jeg bliver så varm om hjertet, når jeg er her. Selvom 
Askerød ikke ligger langt herfra, og jeg har mange dårlige minder 
derfra, så sker der noget, når jeg træder ind på det her bibliotek. 
Jeg føler mig hjemme, siger han og smiler bag sit sorte skæg.   

Sort 
land

Bogen er et kig ind gennem tillukkede og 
friturefedtede persienner til en indvandrerghetto 
i Danmark – et parallelsamfund, hvor egne love 
og regler hersker. Ahmad Mahmoud giver et 
rystende billede af ghetto-livet med koranskoler, 
bander, arrangerede ægteskaber og folk på 
overførselsindkomst.



Faggruppen BITA er blandt andet 
repræsenteret i Boligsocialt/kulturelt 
netværk, hvor Kulturstyrelsen har 
stillet en plads til rådighed. Her 
arbejder de med den boligsociale 
vinkel. Mange biblioteker ligger 
netop i områder, hvor det 
boligsociale arbejde fylder meget, 
og hvor det er en stor fordel for 
arbejdet, at aktørerne i området 
finder fælles fodslag om, hvad der 
tilbydes, og hvordan. BITA havde ved 
seneste opgørelse 72 medlemmer.
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or et par år siden var vi så pessimistiske, at vi 
tænkte: »Skal vi nedlægge os selv?«. Der var 
ikke noget fokus på området – hverken fra den 
biblioteksfaglige ledelse eller politikerne. Men det 
er i krisetider, man skal holde fast, så vi fortsatte, 

fordi vores arbejde er så vigtigt. Og det, kan vi se i dag, var den 
rigtige beslutning, siger Rubina Afzal, vicebiblioteksleder ved 
Halsnæs Bibliotekerne. Hun har været en del af BITA (BF’s fag-
gruppe for bibliotekarer i tværkulturelt arbejde) i mange år og 
har oplevet, at bibliotekernes rolle i integrationsindsatsen både 
har haft perioder med meget og med mindre opmærksomhed.
   Sidst, der kom fokus på området, er for mere end ti år siden, 
da staten overdrog integrationsindsatsen til kommunerne. 
Her bød bibliotekerne ind med en holdning om, at de havde en 
afgørende rolle at spille i integrationen af indvandrere og flygt-
ninge i det danske samfund. Som det blev formuleret dengang: 
»Biblioteket er porten til det danske samfund«.
   - Men vi manglede, at der var nogen, der kunne stille sig op og 
sige hvilken forskel, biblioteket havde gjort for dem. Dengang 
var det for tidligt, men nu kan vi se frugten af vores arbejde og 
oplever, at indvandrere og flygtninge i interviews fortæller om 
bibliotekets betydning for deres liv. Det er en stor cadeau til 
bibliotekerne, som har gjort en betydelig indsats på området, 
siger Rubina Afzal. 
   Ahmad Mahmoud er et eksempel på én, der står frem i of-
fentligheden og fortæller om hvilken afgørende betydning, bib-
lioteket har haft for ham. Og Kashif Ahmad, der er medstifter 
af Nationalpartiet, har også offentligt peget på, at han gerne 
vil give samfundet tilbage, hvad biblioteket har givet ham.

SMED, MENS JERNET ER VARMT

Timingen og de positive historier er vigtige, for med et stigen-
de antal flygtninge, der skal integreres i kommunerne, er der et 
ekstremt stort behov for fokus på den rolle, som bibliotekerne 
kan spille, hvis det prioriteres i kommunerne. 
   - Det er tydeligt, at behovet for bibliotekernes indsats dukker 

F
op igen, og at flere arbejder med området. Vi kan blandt andet 
se det ved, at der etableres netværksgrupper og afholdes te-
madage, siger Rubina Afzal, som også peger på, at faggruppen 
BITA oplever et mere stabilt medlemstal end i tidligere år.
   Helt konkret kan man i kommunerne godt blive lidt forpuste-
de over den store opgave, der venter. Det er mange flygtninge, 
der skal hjælpes, og for integrationskonsulenterne i kommu-
nerne er mange af udfordringerne meget praktiske – såsom at 
finde boliger. Men så snart de udfordringer er overstået, er in-
tegrationskonsulenterne meget interesserede i at få etableret 
et samarbejde med det lokale bibliotek.
   - Og det er vores oplevelse, at mange af de flygtninge, der 
kommer hertil, er meget unge og ambitiøse. De vil gerne frem 
i livet, så de er interesserede i danskkurser, viden om vores 
samfund og vores uddannelsessektor. De har et stort informa-
tionsbehov, så vi kan godt få sved på panden.
   Lige nu er der politisk bevågenhed på området og et stort be-
hov for løsninger. Derfor lyder der fra BITA’s bestyrelse et opråb 
til den biblioteksfaglige ledelse på landets biblioteker om at 
prioritere integrationsindsatsen meget mere end hidtil og gøre 
brug af den adgang, de som ledere har til det politiske niveau.
   - Der skal smedes, mens jernet er varmt, siger Rubina Afzal. 

Bibliotekernes rolle i integrationsindsatsen har været under-
prioriteret i en del år. Det fik faggruppen BITA til at overveje 
at nedlægge sig selv. I dag er området igen i fokus, og flere og 
flere anerkender bibliotekernes betydning på området.

Nu kan vi se frugten 
af vores arbejde

TEKST ANETTE LERCHE
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Ingen kan 
forandre
noget alene 
Vil du som leder skabe forandringer, skal alle medar-
bejdere involveres i processen, som kræver god tid, 
siger bibliotekskonsulent Julia Bergmann, hvis forand-
ringsmodel går sin sejrsgang på tyske biblioteker.   

e fleste har prøvet det. At 
komme motiveret tilbage 
efter et kursus eller en kon-
ference optændt af nye ideer, 
men efter tre dage er alt ved 

det gamle. Ideerne er i skuffen, og rutinerne 
har taget over. 
   - Man kan ikke ændre noget alene. Som 
chef kan du ikke sende to medarbejdere på et 
kursus og tro, at det vil skabe forandringer. 
Kollegerne vil mangle informationer om, hvor-
for det er vigtigt at gøre noget anderledes, 
og hvad der skal til. Vil man forandringer, skal 
alle i biblioteket eller i et team være med hele 
vejen – også chefen, siger Julia Bergmann, der 
ofte møder ledere, der mener, at de ikke selv 
behøver at være en aktiv del af forandrings-
programmet, fordi de ved, hvad det handler 
om.
   - Men ofte kender de kun »the buzz words«. 
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De har også brug for at komme ned i substansen og smøge 
ærmerne op. For forandringer er hårdt arbejde, siger den tyske 
bibliotekskonsulent. 
   Hun blev i 2010 spurgt af regionsrådet i den tyske delstat 
Nordrhein-Westfalen, hvordan bibliotekerne skulle udvikle sig 
for fortsat at være relevante i en digital verden. Hendes svar 
blev Bergmann-Deeg-modellen opkaldt efter hende og hendes 
kollega Christoph Deegs efternavne. Et forandringsprogram for 
biblioteker, hvor to ting er helt fundamentale: Alle medarbej-
dere skal deltage, og der skal være god tid. Programmet løber 
over halvandet år – fordi forandringer ikke sker fra den ene dag 
til den anden. Grundlæggende er også, at der skabes en fælles 
forståelse af, hvorfor forandringerne er nødvendige.
   Programmet består af 10-12 træningsdage, og mellem 
træningsdagene skal bibliotekerne selv arbejde med trinene i 
modellen.

FØRSTE TRIN – SAMMEN OM IDEERNE

Det første trin mod forandring for bibliotekerne er ifølge Julia 
Bergmann at lære at samarbejde på nye måder. 
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to medarbej-
dere på et
kursus og tro, 
at det vil skabe 
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   - Vi skal ikke udtænke ideerne i hver vores boks og så mødes, når vi hver især 
har fået en ny ide, som så enten bliver dømt god eller dårlig af kollegerne eller 
chefen. Vi skal udvikle nye koncepter og måder at gøre tingene på i fællesskab, 
siger hun. 
   Medarbejderne skal derfor lære at bruge de sociale medier som arbejdsred-
skab, fordi det gør hierarkiet i processen mere flad og beslutningerne gen-
nemskuelige. De skal bruge webbaserede services som Google Docs til at dele 
dokumenter, og i stedet for at sende mails til hinanden lærer de at bruge en 
fælles blog, så alle kan se, hvad der bliver skrevet og gå tilbage og se hvilke dis-
kussioner, der førte til bestemte beslutninger. Medarbejderne skal også bruge 
wiki’er til at beskrive alle processer, så for eksempel nye kolleger hurtigt kan se, 
hvordan biblioteket gør i forhold til udlån, reserveringer og så videre. 

ANDET TRIN – FÆLLES TEKNOLOGISKE FÆRDIGHEDER

Innovation og forandringer på bibliotekerne er ofte drevet af ny teknologi, og 
skal det lykkes, er det afgørende, at alle medarbejdere føler, at de mestrer et 
vist niveau af den nye teknologi. Derfor går en del af træningsdagene i program-
met med at øve sig i brug af ny teknologi, sociale medier, webbaserede services 
og viden om licenser. 
   - Hvis man som leder ikke opkvalificerer sine medarbejdere til at kunne bruge 

Köln Bibliotek, 
der i 2015 blev 
kåret som
årets bibliotek
i Tyskland 
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den nye teknologi, så opstår der i stedet en 
frygt for det nye hos medarbejderne, siger Julia 
Bergmann, der understeger, at alder og køn intet 
har med vel- eller modvilje mod ny teknologi. Det 
handler alene om at involvere medarbejderne og 
tage hånd om en opkvalificering, siger hun.  

TREDJE TRIN – SYNLIGHED 

Opdraget fra det tyske regionsråd lød: »at føre 
de tyske biblioteker ind i det 21. århundrede og 
fortsat være relevante i den digitale tidsalder«. 
Så når de to første trin, der handler om interne 
forandringsprocesser, er taget, skal der ske noget 
udadtil. Fysisk og digital synlighed er afgørende 
for bibliotekernes overlevelse, mener Julia Berg-
mann.
   - I Tyskland er bibliotekerne ikke ret synlige i det 
offentlige rum eller på sociale medier. Mange aner 
ikke, hvad bibliotekerne laver, for eksempel at vi 
udlåner e-bøger, har makerspaces, lærer børn at 
kode og så videre. Så det får bibliotekerne hver-
ken anerkendelse for eller nye brugere af.
   - Bibliotekarer skal arbejde i tråd med brugernes 
måde at arbejde og leve på og både fysisk og digi-
talt være, hvor brugerne er. Alle de begivenheder i 
lokalsamfundet, vi kan komme i tanke om, skal vi 
møde op til. Vi skal ikke længere vente på, at folk 
kommer til os efter svar, siger Julia Bergmann, der 
også peger på, at bibliotekarerne skal bruge de 
sociale medier på flere måder. Eksempelvis skal 
de formidle, hvad biblioteket gør. Ikke i form af 
en eventkalender, men som storytelling, hvor de 
fortæller de gode historier om effekten af det, 
biblioteket gør. Og der skal skabes en forbindelse 
mellem det digitale og det fysiske. Julia Berg-
manns eksempel er en bibliotekar, der er medlem 
af forskellige lokale Facebook-grupper for at følge 
med i, hvilke interesser der rører sig i lokalsam-
fundet.

POLITISK SYNLIGHED 

Bergmann-Deeg-modellen er blevet så stor en 
succes på de tyske biblioteker, at biblioteker uden 
for regionen er begyndt at efterspørge program-
met. For synligheden handler i høj grad også om 
at skabe sin egen berettigelse. Tyskland har ikke 
en bibliotekslov, der kræver, at »kommunerne« 
driver et bibliotek, så politikerne skal selv priori-
tere bibliotekerne. 
   - I mange af de biblioteker, vi har arbejdet med, 
ser vi, at politikere pludselig opdager bibliote-
ket, fordi det gør sig selv synligt både fysisk og 
digitalt som det sted i byen, hvor nye og in-
novative ting sker. Pludselig bliver biblioteket 

- Jeg har alt for mange gange set en biblioteksleder håbe på forandring 
ved at sende et par medarbejdere på et kursus i sociale medier eller i ny 
teknologi. Alle skal involveres, hvis det skal lykkes, siger hun.

et interessant sted at mødes, hvor politikerne for eksempel 
begynder at holde pressemøder eller gør biblioteket til en 
model for andre offentlige institutioner i kommunen og tildeler 
biblioteket flere midler. Et af de første biblioteker i Tyskland, 
som gennemgik modellen, var Köln Bibliotek, der i 2015 blev 
kåret som årets bibliotek i Tyskland, siger Julia Bergmann, men 
tilføjer, at der selvfølgelig også er biblioteker, hvor forandrings-
processerne ikke lykkedes i lige så høj grad, fordi det er en svær 
proces.
   - Det er hårdt arbejde at lære nye ting, at diskutere sin egen 
selvopfattelse og blive enige om og arbejde ud fra et nyt mind-
set.

SAMME INDHOLD I NY INDPAKNING 

Inspirationen til Bergmann-Deeg-modellen er kommet af Julia 
Bergmann og hendes kollega Christoph Deegs mangeårige 
erfaring med undervisning af biblioteksfolk. Desuden har Julia 
Bergmann besøgt et utal af biblioteker særligt i Storbritannien, 
Danmark, Sverige, Holland og Finland. Paradoksalt nok har det 
mest givet hende erfaring med, hvad man ikke skal gøre. 
   - Det har slået mig, at når man bygger nye, store, flotte bib-
lioteker, medfølger der stort set aldrig nye koncepter for, hvad 
biblioteket skal. Man flytter blot det gamle bibliotek ind i det 
nye og har fuldstændig misset chancen for at tænke medarbej-
derne og nye koncepter ind i bygningen, siger Julia Bergmann.
  - For bibliotekschefer er det once in a lifetime at få lov at 
bygge et nyt bibliotek. De vil så gerne gøre byggeriet flot, at de 
glemmer at tage sig tid til at skabe de forandringer, nye ideer 
og koncepter, der skal til i forhold til at forandre arbejdsformen 
og servicen på biblioteket. Jeg har oplevet biblioteker, der stolt 
viser mig deres nye bygning og spritnye teknologi. Men på 
spørgsmålet: »Hvad skal I så bruge det til?« svarer de: »Det ved 
vi ikke endnu. Vi overvejer at spørge nogle, om de vil komme 
ind og stå for det«. Det er jo ikke godt nok. Og de steder, jeg ser 
nye koncepter, er de ofte besluttet af ledelsen, uden at der er 
skabt en forståelse hos personalet af, hvorfor det er vigtigt, at 

Læs mere på www.bergmanndeegmodell.wordpress.com  
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The Internet in the Workplace:
How New Technology Is Transforming Work

Forfatter: Patricia M. Wallace
Forlag: Cambridge University Press, 2014
ISBN: 9781107460119
Sideantal: 316

Internettet og dets teknologiske innovationer 
har forvandlet arbejdspladsen og vores arbejds-
liv på meget kort tid. I denne bog udforsker Pa-
tricia M. Wallace de udfordringer og dilemmaer, 
denne nye situation skaber.

Inside Megaprojects. Understanding
Cultural Practices in Project Management

Redaktør: Alfons H. van Marrewijk
Forlag: Copenhagen Business School Press, 2015
ISBN: 9788763003445
Sideantal: 209 

Store og komplekse »mega-projekter« inden for byg-
ningskonstruktion drager ofte uønsket opmærksomhed 
til sig fra det omkringliggende samfund på grund af støj, 
mangler, overskredet budget, forsinkelser eller civil mod-
stand mod byggeprojektet. På trods af at disse mega-
projekter ofte er genstand for debat, er der en voksende 
interesse i størrelsen af og hyppigheden af fremtidige 
kæmpe-infrastruktur-projekter. Inside Megaprojects giver 
gennem fem empiriske eksempler et indblik i de store 
bygnings- og konstruktionsprojekter set som et kulturelt 
fænomen.

Diskursanalytisk metode

Forfatter: Anne Klara Bom
Forlag: Samfundslitteratur, 2015
ISBN: 9788759320686
Sideantal: 138 

Diskursanalyser koncentrerer sig om, hvad der er på 
spil, når mennesker skaber og etablerer mening om 
verden. Denne bog præsenterer et forslag til, hvordan 
studerende og andre nysgerrige kan lave deres egen 
værktøjskasse af både diskursanalytiske og ikke-
diskursanalytiske begreber, der kan anvendes i analyser 
af, hvordan mennesker agerer i, under, med og imod 
magtsystemer.

Efter mennesket. På vej mod homo artefakt

Forfatter: Klavs Birkholm
Forlag: Samfundslitteratur, 2015
ISBN: 9788759323854
Sideantal: 207

I Efter mennesket giver Klavs Birkholm et sammenfat-
tende overblik over de nye, optimerende teknologier og 
spørger: Er vi på vej til at gøre mennesket til et artefakt 
– ikke det enkelte menneske, men arten? Hvordan 
håndterer vi som samfund de etiske udfordringer, 
denne teknologiske udvikling sætter på dagsordenen?

MoOZ – Mobile OplevelsesZoner. Mobile medier, 
mobile brugere, mobile oplevelser

Redaktører: Jens F. Jensen, Søren Graakjær Smed og 
Claus Møller Østergaard
Forlag: Aalborg Universitetsforlag, 2014
ISBN: 9788771120639
Sideantal: 532

MoOZ var et projekt under Vækstforum Nordjylland 
gennemført i et samarbejde mellem de fem største at-
traktioner i Nordjylland. Projektets overordnede mål var 
at udvikle nye koncepter og digitalt indhold til mobiltele-
fonen, der kunne være med til at understøtte og berige 
den generelle oplevelse ved at besøge de deltagende at-
traktioner. Formålet med denne antologi er at opsamle 
og videregive den viden, der er blevet skabt gennem 
projektet, så den kan anvendes til fremtidig udvikling af 
mobile tjenester.

Kompakt byutvikling, muligheter
og utfordringer

Redaktører: Inger-Lise Saglie, Gro Sandkjær Hansen og 
Hege Hofstad
Forlag: Universitetsforlaget, 2015
ISBN: 9788215024219
Sideantal: 301

«Den kompakte by», kendetegnet ved tætte byområder, 
har været national byudviklingspolitik i Norge siden 
1990’erne. Denne antologi undersøger, hvordan indbyggede 
spændinger og konflikter i fortætningsprocesser håndteres 
og afvejes, og hvor godt vores plan- og beslutningssystem 
fungerer til dette formål. Forfatterne diskuterer også hvilke 
hensyn, der styrer byudviklingen, og hvordan dette giver sig 
udslag i det faktiske resultat. 
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Den 1. januar 2016 er reglerne om konkurrence- og kundeklausuler med videre blevet 
væsentligt ændret.

Konkurrenceklausuler kan fremover kun aftales, hvis medarbejderen sidder i en helt 
særlig betroet stilling, og medarbejderen skal på skrift have oplyst, hvorfor klausulen er 
nødvendig. 

Kundeklausuler, der aftales efter den 1. januar 2016 kan kun omfatte kunder, som med-
arbejderen selv har været i forretningsmæssig forbindelse med de seneste 12 måneder 
før opsigelsestidspunktet.

For begge klausuler gælder, at de kun er gyldige, hvis den pågældende har været ansat i 
en ubrudt periode på 6 måneder. Klausulen kan maksimalt være gældende i 12 måneder 
fra fratrædelsestidspunktet.
   Der skal betales en kompensation i den periode, klausuler løber. Størrelsen af den øko-
nomiske kompensation for disse klausuler afhænger af varigheden. Løber klausulen i op 
til 6 måneder, skal kompensationen udgøre mindst 40 % af lønnen pr. måned i klausulpe-
rioden. Løber klausulen op til 12 måneder, udgør kompensationen 60 %. 
   Den fratrådte medarbejder skal være aktivt arbejdssøgende i perioden, og hvis ved-
kommende får anden passende beskæftigelse, nedsættes kompensationen.  

Er der tale om en kombineret klausul – det vil sige, at der både er en konkurrence- og 
kundeklausul – kan den højst være gældende i 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet, 
og kompensationen skal udgøre mindst 60 %.

Konkurrence- og kundeklausuler, der er aftalt før den 1. januar 2016, er ikke omfattet af 
de nye regler.

Jobklausuler
Det er ikke længere lovligt at indgå jobklausuler. Allerede aftalte jobklausuler bortfalder 
den 1. januar 2021.

Brugen af ansættelsesklausuler på det private arbejdsmarked varierer fra branche til 
branche. Bliver du præsenteret for en kontrakt med en konkurrence- og/eller kundeklau-
sul, bør du søge rådgivning i BF, inden du underskriver kontrakten. En sådan klausul kan 
nemlig vise sig at blive en væsentlig hindring for senere jobskifte, så det er vigtigt – hvis 
den ikke kan undgås – at være bekendt med de ulemper, den kan medføre.

Nye regler om
ansættelsesklausuler

Karin V. Madsen

En konkurrenceklausul er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejds-
giver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må 
tage ansættelse i/drive virksomhed af en vis art. 

En kundeklausul er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver 
om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller 
have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder.

En jobklausul er en aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder 
med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at 
opnå ansættelse i en anden virksomhed. Det kan også være en aftale med en 
lønmodtager med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres 
muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed.
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Folketingets ombudsmand har endnu engang udtalt, at de ansatte 
i en kommune har ret til at ytre sig – også kritisk – om forhold inden 
for deres arbejdsområde. I Gribskov havde en række forældre oprettet 
en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe under navnet »Forældre 
i Gribskov«. Her blev aktuelle forhold på børne- og ungeområdet 
debatteret, fx anvendelse af ressourcerne på daginstitutionsområdet.   
En medarbejder i kommunen fremsatte nogle ytringer i Facebook-
gruppen og blev efterfølgende tildelt en tjenstlig advarsel på grund 
af ytringerne. HR-afdelingen erfarede i den forbindelse, at en række 
institutionsledere og medarbejdere formentlig ville melde sig ind i 
Facebook-gruppen. Derfor sendte HR en mail ud til lederne af kom-
munens børne- og ungeinstitutioner: »Særlig opmærksomhed for alle 
personaleansvarlige – oprettelse af Facebook-gruppen«. HR skrev, at 
lederne skulle have skærpet opmærksomhed på, at deres medarbej-
dere var bekendt med kommunes regler om god adfærd, før de ytrede 
sig. Det blev i mailen understreget, at medarbejderne har viden om 
forskellen mellem ytringsfrihed og loyalitetspligt, herunder, at hvis 
loyalitetspligten er brudt, så er de ansættelsesretlige konsekvenser 
som minimum en advarsel og i særlige tilfælde påtænkt opsigelse.

Ombudsmanden kritiserede kommunen og skrev, at mailen »samlet 
set giver det indtryk, at kommunen ikke ønskede, at lederne og de 
øvrige ansatte i børne- og ungeinstitutionerne – som privatpersoner 
– ytrede sig kritisk om deres arbejdsforhold i den offentlige debat. 
Jeg mener samtidig, at e-mailen giver indtryk af, at sådanne ytringer 
– uanset at de ansatte har ret til at ytre sig – let ville kunne anses for 
et brud på loyalitetspligten over for kommunen med deraf følgende 
alvorlige personaleretlige konsekvenser. Det er misvisende i forhold til 
de regler, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed. E-mailen 
var derfor egnet til at skabe usikkerhed blandt lederne og de ansatte 
om deres ret til at ytre sig – også kritisk – om forhold inden for deres 
arbejdsområde«.

Ombudsmanden henviste til »God adfærd i det offentlige«, som er 
udarbejdet i 2007 af Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner. 
Pjecen ligger på www.bf.dk. Som offentligt ansat gælder ytrings-
friheden, når man udtaler sig på egne vegne. Der er begrænsninger i 
ytringsfriheden – fx hvis oplysninger er tavshedsbelagte, i tilfælde af 
ærekrænkende eller urimeligt grove udtalelser, eller hvis oplysninger 
om væsentlige forhold på jobbet er åbenlyst urigtige. Man har som 
offentligt ansat en vidtgående frihed til at udtale sig om ressour-
cespørgsmål, som kan have væsentlig betydning for de fremtidige 
forhold på arbejdspladsen – fx nedskæringer.

 Lone Rosendal

… at »Bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for 
arbejdstid« trådte i kraft den 1. januar 2016? Herefter er 
det arbejdsgivers pligt at foretage forebyggende foran-
staltninger – fx gennem planlægning, tilrettelæggelse 
og udførelse af arbejdet, samarbejde om sikkerhed og 
sundhed på virksomheden og arbejdspladsvurdering. 
Målgruppen er ansatte, der uden for arbejdet udsættes for 
angreb mod legemet, bliver udsat for trusler eller anden 
krænkende adfærd, herunder chikane fra fx borgere, og 
hvor volden er relateret til arbejdet. 

Ikke i orden at give de 
ansatte mundkurv på

Bedre muligheder
for arbejdsmiljø-
uddannelse

Jeg har fået tilbudt ansættelse på en offentlig arbejdsplads. Hvordan gør jeg med
lønforhandlingen? 

SVAR I det offentlige er det som hovedregel tillidsrepræsentanten (TR), der forhandler løn for dig. Er der 
ikke en TR på stedet, så er det BF, der forhandler for dig. Det er vigtigt, at du og TR er i kontakt med hinan-
den, så TR kender dit mandat for lønforhandlingen. Samtidig er det vigtigt for dig at få informationer fra 
TR om, hvordan forholdene er på netop denne arbejdsplads. Ved du ikke, hvem der er TR på arbejdspladsen, 
så kontakt BF. Og sig ikke dit job op, før lønnen er forhandlet på plads!  

 Lone Rosendal

Som bekendt skal arbejdsmiljørepræsentanter og 
arbejdsledere efter lovgivning gennemgå en obliga-
torisk arbejdsmiljøuddannelse på tre dage og have 
tilbudt supplerende uddannelse inden for det første 
funktionsår. Derefter skal arbejdsgiver tilbyde de 
samme personer supplerende uddannelse i hvert af 
de efterfølgende funktionsår svarende til halvanden 
dags varighed. Udnyttes den sidstnævnte ret ikke i det 
pågældende funktionsår, bortfalder den.

Pr. 1. januar 2016 er det nu blevet muligt, at der kan 
indgås aftale med arbejdsgiver og de ansatte om, at 
den supplerende uddannelse inden for valgperioden 
sammenlægges og gennemføres samlet i stedet for 
inden for hvert funktionsår. Indgås en sådan aftale, 
skal det kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet. 

Lone Rosendal

Lone Rosendal

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

Pia Charlotte Olsson
Nørrebro Bibliotek
- En del af 2200kultur
Tlf: 35 86 02 20
Mobil: 26 80 70 76 
Email: piolss@kff.kk.dk

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

Næstformand 
Jette Fugl
Det Natur- og Sundhedsviden-
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 27. januar. Perspektiv bringer her et udpluk 
af de vigtigste emner på mødet. Du kan læse mødereferatet på bf.dk under 
menuen Om Os/Om Hovedbestyrelsen.

Gerne flere
studerende på SDU
BF har et godt samarbejde med 
Syddansk Universitet i Kolding. BF’s 
karriererådgiver Nanna Berg besøger 
løbende uddannelsen i Biblioteks-
kundskab for at oplyse de studerende 
om de muligheder, de får ved at være 
medlem af Bibliotekarforbundet. Der 
er dog meget få ansøgere til uddan-
nelsen på SDU, og BF vil i samarbejde 
med SDU lave initiativer, der kan gøre 
uddannelsen mere synlig og få fortalt 
de studerende, hvilke muligheder 
uddannelsen giver dem på arbejds-
markedet.    

BF har løbende kontakt 
med de studerende på 
IVA Aalborg for at sikre så 
optimale vilkår som muligt 
i forbindelse med lukningen 
af uddannelsen i Aalborg. 

IVA
AALBORG 

Tre spørgsmål til formand

I starten af januar var du til dialogmøde med undervisningsminister Ellen 
Trane Nørby. Hvad var dit budskab til ministeren?
- Det var at gøre det klart, at bibliotekarer spiller en vigtig rolle i forhold til 
digital dannelse både i folkeskolen og på videregående uddannelser. Og at det 
er vigtigt, at hun som minister for området understreger vigtigheden af at 
samarbejde, fordi det har stor signalværdi, og fordi vi på sigt gerne skal gøre 
samarbejdet mere forpligtende. 

Hvad var hendes svar til jer?
- Hun udfordrede os på, hvad vi gør i Bibliotekarforbundet. Der kunne vi fortælle 
om vores fokus på læring på flere niveauer, hvor BF har udgivet publikationerne 
Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole og Fra Google til grundighed, 
som er blevet sendt til skoler og rektorer i hele landet. Og at vi samarbejder med 
de andre biblioteksorganisationer. 
   I lyset af folkeskolereformen og målet 
om en åben skole ønskede ministeren at 
trække ressourcer ind i folkeskolen, hvor 
det gav mening, og hun kunne godt se, at 
det her var et oplagt sted at starte.  

Hvordan kom mødet i stand?   
- Ellen Trane Nørby efterlyste i sommeren 
2015 fokus på digital dannelse. BF sendte 
hende et brev, hvori vi forklarede, at det 
var et område, hvor bibliotekarer arbejder. 
Det affødte en invitation fra ministeren 
til et dialogmøde i januar 2016.      

?
Tine Jørgensen



Februar 2016 · Perspektiv · 37

 

 

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
Bibliotekerne 
Tlf: 51 20 59 80
Email: gitteander-
sen38@gmail.com

Hovedbestyrelsen besluttede at afsætte et fast beløb fra 2017 til at kunne støtte arbejdskampe og faglige aktiviteter 
uden for BF-regi, som der løbende bliver ansøgt om støtte til. Beløbet vil være 50.000 kroner årligt. 
   I 2015 støttede BF eksempelvis Danske Studerendes Fællesråd med 5.000 kroner til deres kamp mod besparelser på ud-
dannelserne.
   Blixen-prisen blev støttet med 5.000 kroner, og projektet Cycling for Libraries blev støttet med 6.000 kroner.
Fremover vil forretningsudvalget i hovedbestyrelsen kunne tage stilling til ansøgte beløb på op til 25.000 kroner, mens 
formanden kan tage stilling til ansøgte beløb på op til 15.000 kroner. Er beløbet højere, vil ansøgningen blive forelagt 
hovedbestyrelsen, der under alle omstændigheder hver gang vil blive orienteret. 

Flygtninge
– hvordan støtter
vi op? 

Mere fokus på ledere og mellemledere i BF.  
Hovedbestyrelsen vil i deres kommende strategiar-
bejde se på, hvordan BF bedst understøtter ledere og 
mellemledere samt medlemmer, der gerne vil ledelse 
på sigt. I dag er der ikke afsat de store ressourcer til 
området. 
   - Vi skal blive bedre til at formidle det, vi tilbyder 
lederne. Og for eksempel gøre det muligt at deltage 
i morgenmøder om ledelse over nettet, sagde Peter 
Brandsborg.
   Simon Friberg foreslog, at BF skulle overveje et 
samarbejde med organisationen Lederne om rele-
vante tilbud.
   - BF skal fremadrettet arbejde mere strategisk med, 
hvad vi skal tilbyde både ledere og mellemledere. Og 
vi skal gøre området tydeligere, sagde formand Tine 
Jørgensen.
   - Mange medlemmer har jo en eller anden form for 
ledelseserfaring fra projektledelse over teamledelse til 
selvledelse, sagde Gitte Andersen, og det skal vi også 
understøtte. 

Ledere og
mellemledere i BF

H
B

-N
O

T
E

R
 

Procedure for støtteansøgninger 

Organisationen Akademikerne har sat 
fokus på, hvordan man kan hjælpe flygt-
ninge i gang på arbejdsmarkedet. Det er 
blandt andet netværk og mentorordning, 
der skal sikre, at flygtningene får brugt 
deres kompetencer på arbejdsmarkedet. 
Akademikerne støtter også Københavns 
Universitets forslag om en task force, der 
kan hjælpe flygtninge i gang med uddan-
nelse eller arbejde. 
   Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse 
besluttede endvidere at tilbyde gratis 
medlemskab til flygtninge med en relevant 
uddannelsesmæssig baggrund det første 
år af deres ophold i Danmark og derefter et 
symbolsk trekroners medlemskab, hvis de 
stadig er uden lønindtægt.
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DEN DIGITALE MUSIK

På det digitale område ser det endelig ud til, 
at der er nye vinde, der blæser hen imod at 
udvikle en ny digital musikplatform, som kan 
blive forankret bredt i folkebibliotekssekto-
ren, og som forhåbentlig får tilslutning fra 
alle landets biblioteker – med mulighed for at 
kunne tilbyde musik online og have et fælles 
musikformidlingssite, hvor både formidlingen 
af musikken og selve musikken er i centrum.
   Det er bibliotekerne bag Bibzoom, der sam-
men med bibliotekerne i Aarhus og København 

TEKST DMBF – FORENINGEN FOR MUSIK OG MEDIER I BIBLIOTEKERNE

(eMusik) inviterer til dialog og samarbejde om fremtidens musik-
tjeneste. De ønsker en ny fælles digital musiktjeneste med bred 
opbakning i bibliotekssektoren, gerne i samarbejde med DDB.
   Dette viser, at der er nogen i bibliotekssektoren, der forsøger at 
gøre noget for den digitale musik og tage ansvar. Nu er det derfor 
vigtigt, at flere biblioteksinstitutioner tager ansvar for musi-
kområdet, især DDB, der desværre har valgt musikken fra som 
indsatsområde i 2016.
   Vi opfordrer til, at DDB omgør denne beslutning i lyset af det 
nye tiltag, der er foreslået, og går ind i kampen og tager en le-
dende rolle. Samtidig vil vi opfordre bibliotekslederne til at støtte 
op om en ny fælles platform for musik og være med til at præge 

Musikområdet i bibliotekssektoren er splittet. Danskernes Digitale Bib-
liotek (DDB) har ikke prioriteret området, da man har konkluderet, at 
»det mangler modning«. På lokalt plan kasseres der musik både som 
cd'er og noder i stort omfang uden tanke for, om der er digitale løsninger, 
der kan erstatte tabet. Og i en del år har diskussionen på det digitale om-
råde handlet om at være for eller imod Bibzoom. Tilsyneladende tager 
ingen entydigt ansvar for områdets status og udvikling. Og det store 
spørgsmål er: Hvem har tænkt sig at gøre det?

Musikkens tilstand på
de danske biblioteker
– opfordring til en
fælles indsats
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den, så vi kan få en bred forankring omkring den digitale musik 
i folkebibliotekerne – både formidlingen af musikken, men også 
selve den digitale musik, som vi mener, er en utroligt vigtig del 
af folkebibliotekernes musiktilbud.
   Bibliotekerne behøver ikke stræbe efter at tilbyde et 
streaming-produkt, der kan hamle op med indholdet i de kom-
mercielle tjenester. Der findes masser af unikke analoge musik- 
og lydoptagelser i det danske biblioteksvæsen, der bare venter 
på at blive digitaliseret og stillet til rådighed. Det kræver selv-
følgelig, at der forhandles rettigheder samt sættes midler af til 
denne digitalisering. Man kunne også forestille sig, at biblio-
tekernes musiktjeneste kunne være en platform for upcoming 
musik, der endnu ikke er udgivet på et pladeselskab – i stil med 
»Unsigned«, som Bibzoom har gjort sig nogle erfaringer med. 
For slet ikke at tale om digitale noder, som virkelig er noget, der 
efterspørges blandt biblioteksbrugerne.
   Hvis musiksamlingerne forsvinder, både fysisk og digitalt, 
forsvinder blandt andet også kompetencer i forhold til produk-
tion af metadata og hermed viden om musik. En viden, som 
er essentiel, når musikken skal formidles gennem koncertvirk-
somhed, udstillinger, anbefalinger, eksterne samarbejder med 
mere. Vi kommer til at mangle kvalitetssikrede informationer 
om komponister, tekstforfattere, udøvere og så videre, hvis vi 
udelukkende henviser til de kommercielle tjenesters metadata, 
der indtil videre kun har vist sig som mangelfulde.

KASSATION MED KONSEKVENSER

Når vi ser, at bibliotekerne rundt om i landet kasserer flere og 
flere materialer – både noder og cd’er – er det vigtigt at holde 
sig for øje, at man ikke får kasseret alle de eksemplarer, der fin-
des i landet, så de ikke er til at skaffe igen. Især noder kan være 
et stort problem at genanskaffe, og vi opfordrer derfor også 
til, at man lægger op til en national diskussion af kassation på 
musikområdet.
   Vi opfordrer desuden til, at man er opmærksom på, at der 
med hensyn til kassation af cd’er ingen garanti er for, at den 
kasserede musik blot kan findes i en kommerciel streaming-
tjeneste, og at man derfor kan konkludere, at der slet ikke er 
behov for de fysiske cd’er. Streamingtjenester er netop ikke 
faste medier med fast indhold. De ændrer sig, udvikler sig og 
forsvinder nogle gange helt.
   På Syddansk Universitetsbiblioteks Musikafdeling prioriteres 
indkøb af cd’er stadig. Bestyrelsesmedlem i DMBF og forsk-
ningsbibliotekar i musik Anne Helle Jespersen fortæller:

»Det er ikke alle musikudgivelser, som kan findes i de kom-
mercielle streamingtjenester. Et musikselskab som det 
tyske ECM, der udgiver mere smalle genrer og specialiserer 
sig i jazz, har for eksempel ikke en omfattende aftale med 
Spotify – eller for den sags skyld med nogen af de andre 
tjenester – om streaming af deres udgivelser. Så hvis man 
vil lytte mere i dybden, så dur streamingtjenesterne ikke 
altid. Gennem vores indkøb af cd’er kan vi udvælge og inve-
stere i det sjældne. Vores indkøb bliver foretaget gennem 
musikbutikken Moby Disc i Odense, fordi ejeren netop kan 
fremtrylle det sjældne gennem sine mangeårige kontakter 
over hele verden.
   En anden ting er, at lydkvaliteten på cd’en så langt over-
går lydkvaliteten på de streaminger, som i dag tilbydes som 
standard gennem tjenesterne. Lånerne på Musikafdelingen 
er både offentligheden, men i høj grad også undervisere 
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Læs interview med DMBF's formand Emilie Wieth-Knudsen på side 4.

og de studerende på Syddansk Musikkonserva-
torium, hvor Musikafdelingen fysisk har til huse. 
Det er mennesker, som beskæftiger sig med 
musik på et højere niveau, og som ønsker den 
gode lyd. Derfor investerer vi også stadig i cd’er 
til musikafdelingens jazzsamling – fordi der er en 
efterspørgsel. Streaming i cd-kvalitet vil være et 
godt og relevant mål at have på sigt for en fælles 
digital musiktjeneste i bibliotekssektoren,« siger 
Anne Helle Jespersen.

BEVAR DE FYSISKE NODESAMLINGER

Med hensyn til noder kan vi allerede nu se konse-
kvensen af mange folkebibliotekers massive kas-
sation af noder. Vores bestyrelsesmedlem Musse 
Magnussen Svare, der er leder af Det Kongelige 
Danske Musikkonservatoriums Bibliotek, beskri-
ver det således:
   »Musikinteresserede borgere, amatørmusikere, 
musikpædagoger, skole- og gymnasieelever, 
musikstuderende og professionelle musikere 
har i mange år haft stor glæde af Det Kongelige 
Danske Musikkonservatoriums (DKDM) righoldige 
samling af noder, musiklitteratur, musiktidsskrif-
ter og musikindspilninger.
   Biblioteket er først og fremmest til for de stu-
derende og lærere ved konservatoriet, men vi ser 
det, at vi kan dele samlingen med offentligheden, 
som en del af vores forpligtelse til at bidrage til 
udbredelsen og aktualiseringen af musikkulturen
i Danmark. DKDM deltager i det nationale
lånesamarbejde, som brugerne kender via 
www.bibliotek.dk, og biblioteket er med i kør-
selsordningen, der fragter materialer mellem 
bibliotekerne.
   DKDM’s bibliotek har langt mere udlån end 
indlån, og de senere år er presset på samlingen 
blevet større. Vi får i stigende grad forespørgsler 
på helt almindelige sangbøger og noder, som man 
måtte forvente, at ethvert folkebibliotek havde 
til rådighed. Det siger noget om den udvikling, 
der har været, hvor hele musikafdelinger er blevet 
nedlagt eller kraftigt reduceret.
DKDM’s bibliotek får jævnligt tilbudt store 
samlinger fra biblioteker, der kasserer noder og 
litteratur om musik. Vi har sagt ja til en del, men 
må meget ofte takke nej, da vi hverken har plads 
eller mandskab til at sortere, registrere og klar-
gøre materialerne til samlingen. Vi deler en hel 
del ud gratis til de studerende og andre lånere af 
de gaver, vi bliver tilbudt, men resultatet er også 
blevet, at en hel del af materialerne står og fylder 
op i vores depot og kun langsomt indlemmes 
efter forespørgsel.

Musikbibliotekarerne, der vil donere noder til os, er ofte for-
tvivlede over at skulle afgive deres musikmaterialer alene på 
grund af, at der ikke er plads i deres bibliotek. De trøster sig 
med, at hvis de forærer noderne til DKDM, vil de kunne henvise 
lånerne til os eller låne dem via fjernlån til deres egne brugere. 
Det er dog ikke holdbart i længden. DKDM er også presset på 
ressourcer som følge af generelle besparelser på Kulturministe-
riets områder, og hvis brugen af bibliotekets ressourcer stiger 
markant, vil det blive kraftigt overvejet, om vi overhovedet har 
mulighed for at låne ud til andre end vores primære brugere 
på institutionen. Det vil være et stort tab for musiklivet. Gode 
noder er dyre og ofte svære at skaffe.
   Det, vi hører fra de eksterne brugere, er, at samlingerne 
efterhånden er små, og det musikfaglige personale så begræn-
set, at det ikke kan betale sig at gå på folkebiblioteket efter 
musik. Elektroniske noder hentet gratis via internettet er ofte 
ikke et reelt alternativ. Mange e-noder er dårlige fotokopier af 
ældgamle noder, og de er ofte ubrugelige til at spille efter, eller 
også er de kun tilgængelige mod ret høj betaling.
   De gratis tjenester har tit ringe søgefaciliteter, hvilket gælder 
både noder og indspillet musik. For eksempel kan det være 
svært ved søgningen at se hvilket arrangement, der er tale om, 
om det er et studiepartitur eller noder, man kan spille efter 
med videre. I forbindelse med indspilninger kan man ofte kun 
se hovednavnet på den udøvende, men fx ikke hvilke kompo-
nister, der er værker af på indspilningen. Der er stadig brug for 
både fysiske samlinger, musikbibliotekarer og gode digitale 
løsninger, som er gratis for brugerne,« slutter Musse Magnus-
sen Svare.

OPFORDRING TIL KONSTRUKTIVT SAMARBEJDE

DMBF vil gerne opfordre biblioteksledere, Statsbiblioteket og 
Centralbibliotekerne til at fokusere på et konstruktivt samar-
bejde om det digitale musikområde, som der er lagt op til fra 
bibliotekerne bag Bibzoom og eMusik. Ligeledes vil vi opfordre 
DDB og Kulturstyrelsen til at tage ansvar på musikområdet. 
Desuden opfordrer vi til, at vi får en national diskussion af 
kassation på musikområdet samt en diskussion af hvilke roller, 
Statsbiblioteket som overcentral, Centralbibliotekerne og de 
enkelte biblioteker har for at bevare en faglig tilgang til kas-
sation, så brugerne af bibliotekerne bevarer muligheden for at 
have adgang til et bredt udvalg af noder og musik i god kvalitet 
fra de danske biblioteker både fysisk og online.
   Bibliotekerne har mulighed for at udvikle et unikt produkt 
med unikt indhold. Det kræver bare, at det digitale musikom-
råde prioriteres på lige fod med digital litteratur og film. Bib-
liotekerne kan formidle og tilbyde både det dybe, det brede og 
det smalle i sammenhæng med anbefalinger, baggrundsviden, 
inspiration og diskussion – også digitalt og på musikområdet. 
Meget af arbejdet er allerede gjort, og mange ting er afprøvet, 
så hvad venter vi egentlig på? Lad os komme i gang – det kan 
kun blive spændende.

Artiklen blev bragt på bf.dk/deldinviden den 16. december.
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Af Heidi Drasbek Martinussen
Teamleder af Team Børn ved Odense
Centralbibliotek, 29. januar

Design og kreativitet i børnebiblioteket
– nye kompetencer i spil

Hvordan styrker det børnebibliotekets virksom-
hed at have forskellige faggrupper ansat, og 
hvordan kan forskellige fagligheder supplere hi-
nanden? I børnebibliotekerne ønsker vi hele tiden 
at pirre børnenes nysgerrighed for bøgernes ver-
den. En af måderne, man kan gøre det på, er at 
bringe bøgerne til live og at vise børnene hvilke 
fantastiske væsener, der findes inde i bøgerne. 
Og her spiller faglighed inden for design, kunst 
og kreativitet en helt særlig rolle.

Af Nina Sif Tønder
Kulturformidler ved Norddjurs Biblioteker
27. januar

Herrehygge i litterært selskab

Otte forventningsfulde mænd nærmer sig 
Ørsted Bibliotek en torsdag formiddag i sep-
tember – nogle med hjælp fra stok og rollator, 
mens andre assisteres ud af flextrafik-bussen. 
Fælles for dem er, at de er særligt inviterede til 
at deltage i »Fortællinger og Herrehygge« – et 
guidet fælleslæsningsprojekt for ældre mænd i 
lokalområdet. Forventningerne er høje. Vil det 
lykkes at skabe et socialt fællesskab gennem 
Ørsted Bibliotek og Auning Biblioteks littera-
turprojekt?

Af Ingrid Andersen, Musikbibliotekar ved 
Roskilde Bibliotekerne, 27. januar

Roskilde Bibliotekerne er klar med
ny musikstrategi

Hvordan kan musikbiblioteket blive relevant 
igen qua den faldende interesse for det fysiske 
produkt? Dette spørgsmål stillede Roskilde Bib-
liotekerne sig selv i efteråret 2015 og nedsatte 
en tværfaglig projektgruppe på tværs af bibli-
otekets teams med henblik på at kaste et nyt 
blik på Musikbiblioteket. Det blev en rejse væk 
fra biblioteksverdenens sluttede cirkler, som i 
stedet førte til berigende indsigter i brugernes 
syn på og ønsker til fremtidens musikbibliotek. 
Undervejs fik vi samtidig et billede af andre 
kulturfortolkere og -institutioners metoder og 
visuelle identitet.

Af Claus Rosenblad
Cand.scient.bibl. og
musikbibliotekar
ved Hvidovre Hovedbibliotek,
13. januar

Kongen leve, kongen er død

Bibzoom streamer ikke længere, og 
bibliotekernes digitale musikeventyr 
er nu tilbage til der, hvor det hele 
startede. Jeg kommer med et bud 
på, hvordan vi bevæger os videre og 
vender situationen til noget positivt. 
Det er mit håb, at vi kan løfte i flok 
og få det bedste ud af denne krise 
via en konstruktiv og anstændig 
dialog. Fokus i artiklen er at have øje 
for indhold og funktionalitet, som er 
det vigtigste, når vi skal skabe frem-
tidens digitale musikbibliotek.

Af Marianne Bjergø
Bibliotekar ved Horsens Bibliotek
26. januar

Digital læselyst i børnehave, bibliotek og skole

Om »læselyst«, som vi arbejder med på Hors-
ens’ bibliotek, skoler og børnehaver – og om 
»digital læselyst«: Hvordan arbejder vi med det, 
og hvordan definerer vi det? Vores ønske med 
»Digital læselyst« var at skabe og gennemføre 
forskellige aktiviteter som henvendte sig til 
børn i 3. og 5. klasse samt de ældste i børne-
haven – og at gøre dette på tværs af børne-
havens, skolens og bibliotekets fagligheder og 
med børnenes aktive medvirken. Samtidig ville 
vi udvikle en model for fremtidige samarbejder 
på tværs i kommunen, og endelig var det et mål 
at udvikle en ny digital version af børnehavebib-
liotekerne. I hele projektet ville vi holde fokus på 
drenge og det digitale.

Af Bettina Boddum
Bibliotekar i formidlingsafdelingen
ved Randers Bibliotek
17. december

Tværfagligt samarbejde mellem
socialpædagogiske institutioner
og Randers Bibliotek

En beretning om, hvordan man opdyrker 
et godt samarbejde på tværs af de kom-
munale søjler. Vi var på Randers Bibliotek 
i den gunstige situation, at tre social-
pædagogiske institutioner ønskede et 
samarbejde med os. De oplevede, at 
familier i sårbare situationer ikke bruger 
biblioteket ret meget. Det ville de gerne 
ændre på. Samtidig var de nysgerrige 
efter at undersøge, hvordan vi tværfa-
gligt kan berige hinanden. Vi er nu endt 
ud med at have et godt samarbejde og 
har grobund for mange gode samarbejder 
i fremtiden. Derfor vil vi gerne dele vores 
oplevelser og erfaringer med jer, der 
tænker på at springe ud i det dybe vand 
og lave et mere forpligtende samarbejde 
med andre kommunale institutioner.

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.



– Du skal i hvert fald ikke 
foretage dig noget som helst, 

før du har konsulteret dit 
astral-legeme! – Regneark!

Jeg synes altid, det giver 
et godt overblik at sætte 

tingene i kolonner! 

– Du må sgu da ind og slå
i bordet! Man skal fandme 

sætte sig i respekt, du!
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foretage dig noget som helst, 
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et godt overblik at sætte 
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sætte sig i respekt, du!

Hellere sparring 
end gode råd
Gode råd fra kollegerne er der som regel nok af, mens de færreste 
af os får kollegial sparring. Og det er en skam, mener konsulent 
Charlotte Dalsgaard. For den kollegiale sparring kan rykke os til 
steder, hvor vi ellers ikke ville komme.

u kan med stor sandsynlighed 
få masser af gode råd, hvis du 
stiller dig hen ved kaffema-
skinen på din arbejdsplads og 
fortæller dine kolleger, at du har 

et problem. Men som regel vil deres forslag 
til løsninger afspejle det, de selv har lyst til at 
gøre og ikke nødvendigvis det, der vil være det 
rigtige for dig at gøre.
   Derfor vil den slags samtale ofte heller ikke 
hjælpe dig i forhold til den udfordring, du står 
over for. 
   Det fortæller Charlotte Dalsgaard. Hun er 
udviklings- og ledelseskonsulent og direktør 
i konsulentvirksomheden Harbohus og har 
skrevet bogen Kollegial sparring (2015). Ifølge 
hende er kollegial sparring netop det, der skal 
til, hvis vi gerne vil have et arbejdsredskab, der 
kan hjælpe os med at finde de rigtige løsnin-
ger på de problemer og udfordringer, vi hver 
især oplever på arbejdspladsen.
   - Filosofien bag kollegial sparring er, at du får 
dine egne gode løsningsmodeller sat i spil, 
siger hun og kommer med et eksempel:
   - Som bibliotekar kan det være, at du oplever 
at have en udfordring i forhold til borgerkon-
takt, og så kan du bede din kollega om spar-
ring på dette. Det handler om at vide, hvad du 
har brug for at blive klogere på og – sammen 
med kollegaen – finde ud af, hvad problemet 

D

TEKST JO BRAND  ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

er. Hvad kan du gøre? Skal du være mere hjælpende, mere 
guidende eller noget tredje? 
   - Så i stedet for, at din kollega fortæller, hvad du skal 
gøre, er det hans eller hendes opgave som sparringspart-
ner at spørge ind til det, der foregår, og sammen skal I så 
forsøge at afdække problematikken. Var din kollega kom-
met med et godt råd, ville han have fortalt dig, hvad han 
selv ville have gjort. Men som sparringspartner hjælper 
han dig med at finde frem til dine egne løsningsmodeller 
ved for eksempel at spørge ind til dine tidligere erfaringer 
med borgerkontakt, siger Charlotte Dalsgaard.
   Det er bare en af måderne, hvorpå sparring adskiller sig 
fra en normal samtale. En anden er det klare formål, som 
sparringssamtalen skal have.
   - Når du sparrer, har du fra begyndelsen en klar aftale 
om, hvad det er, du har brug for sparring på – og alene 
det, at du får stillet det spørgsmål, hjælper dig med at 
blive klar over, hvorfor du har brug for hjælp, siger hun.
   Derudover bør kollegial sparring også have nogle klare 
rammer i modsætning til for eksempel samtalen henover 
frokosten i kantinen, fortæller Charlotte Dalsgaard.
   - En almindelig samtale er ret diffus, hvorimod spar-
ringssamtalen forløber struktureret. Du starter med at 
sige, hvad du har brug for sparring på, og når sparringen 
er ved at være slut, taler I om, hvad du tager med dig, og 
hvordan du kommer videre. På den måde går du ind i et 
andet samtalerum, når du sparrer, og det betyder, at du 
på 10-15 minutter kan nå meget længere i forhold til egen 
refleksion og løsningsmodeller, end hvis du havde fået 
gode råd, siger hun.
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– Du skal i hvert fald ikke 
foretage dig noget som helst, 

før du har konsulteret dit 
astral-legeme! – Regneark!

Jeg synes altid, det giver 
et godt overblik at sætte 

tingene i kolonner! 

– Du må sgu da ind og slå
i bordet! Man skal fandme 

sætte sig i respekt, du!

Eksperten
Charlotte Dalsgaard er udviklings- og ledelseskonsulent og direktør i konsulentvirksomheden Harbohus og har skrevet bogen Kollegial 
sparring, der også er udkommet som e-bog. Se mere på Harbohus.dk, hvor man blandt andet kan købe en guide til kollegial sparring.

S
PA

R
R

IN
G

 
SPARRING ØGER TRIVSEL

Men er det virkelig nødvendigt med sparring? 
Kan vi ikke bare passe vores arbejde og drøfte 
udfordringer og problemer med chefen til 
medarbejderudviklingssamtalen? 
   »Ja« er svaret til det første spørgsmål. »Nej« 
er svaret til det andet, hvis man spørger Char-
lotte Dalsgaard.
   - Det at få hjælp af sine kolleger til at hånd-
tere sine arbejdsopgaver er helt fundamentalt 
i forhold til det at trives på arbejdspladsen og 
blive ved med at trives. Og når det kommer 
til psykisk arbejdsmiljø, er det afgørende, at 
man ikke føler, at man står alene, men at man 
kan få støtte, og dér er kollegial sparring et 
redskab.
   - På den måde går kollegial sparring imod 
individualiseringen på arbejdspladsen, fordi der 
er en erkendelse at, at vi har brug for hinanden 
fagligt og socialt for at løse vores arbejdsop-
gaver. Tanken er: »Det er også min opgave at 
hjælpe dig med at få klaret dine opgaver«.
   Og netop opgaven skal være omdrejnings-
punktet, når det kommer til sparring, for det 
er den, det drejer sig om. 
   - Sparring handler om, hvordan du kommer 
videre med opgaven. Det skal ikke være en 
psykoanalyse, der går ud på at finde ud af, 
hvad du har oplevet i din barndom, siden du 
har det svært. Sparring handler om, at vi har 
en opgave, vi skal løse, så den holder vi fokus 
på, fortæller Charlotte Dalsgaard.
   Det betyder også, at der er nogle problemer 
på arbejdspladsen, hvor sparring ikke er en 
hensigtsmæssig måde at komme videre på – 
det kan for eksempel være i forbindelse med 
stress og kollegiale problemer.
   - Du kan godt være rystet, ramt og vise 
følelser under en sparring, og det skal man 
give rum til, men der skal stadig være fokus 
på opgaven. Nogle gange kan man som spar-
ringspartner opleve, at personen har brug for 
noget andet end sparring, og så kan man stille 
spørgsmålet, om personen måske skal tale 
med sin leder om det.
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   - Det er også væsentligt, at der er et hand-
lerum i forhold til det, man sparrer om. Man 
kan jo for eksempel ikke sparre om, at en 
person ønsker sig en ny leder. Det er der jo ikke 
handlerum til. På den måde handler sparring 
også om at finde ud af, hvor der rent faktisk er 
handlerum.
 
SÆT SPARRING I SYSTEM

Ifølge Charlotte Dalsgaard kan kollegial spar-
ring i praksis tage sig ud på mange måder. Hun 
fortæller om en gruppe pædagoger, der arbej-
der individuelt til daglig, og som praktiserer 
sparring på den måde, at de har en fast aftale 
med en sparringspartner, som de også selv er 
sparringspartner for, og som de ringer op til 
og sparrer med i ti minutter ad gangen. Hver 
anden måned skifter de så sparringspartner.
   - Man behøver ikke kende hinanden godt for 
at blive sparringspartnere. Det kan faktisk 
være en fordel at sparre med en, man ikke 
kender så godt, fordi der så er en naturlig 
uvidenhed, og det at forholde sig uvidende er 

Man behøver 
ikke kende
hinanden
godt for
at blive
sparrings-
partnere.
Charlotte Dalsgaard
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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.

Sparring
handler om,
at vi har en
opgave, vi
skal løse.
Charlotte Dalsgaard

en del af det at kunne stille spørgsmål, siger Char-
lotte Dalsgaard, der alligevel ofte foreslår folk, at 
de vælger en sparringspartner, de sidder tæt på, 
hvis det er muligt, fordi det øger sandsynligheden 
for, at man rent faktisk også kontakter personen, 
når man har brug for sparring. 
   Udover at man opsøger sin sparringspartner, når 
der er behov for det, råder hun også til, at man får 
sat sparringen i system.
   - Min erfaring er, at hvis man aftaler at sparre 
efter behov, får man det ikke gjort. Så er der alle 
mulige andre dagsordener, der kører ind over.     
Derfor bør det sættes i system. For eksempel kan 
man aftale med sin sparringsmakker, at man taler 
sammen hver onsdag, hvor man ringer op eller 
mødes og hører den person, man skal sparre med, 
hvad hun eller han gerne vil have fokus på, og 
hvad han eller hun gerne vil have ud af sparringen. 
Og hvis en person så også har brug for sparring 
om fredagen, kan han eller hun jo altid kontakte 
sin sparringspartner og høre, om han eller hun 
lige har ti minutter, siger Charlotte Dalsgaard, der 
erkender, at det ikke altid er ligetil at kunne udøve 
og modtage kollegial sparring.
    - Man skal være klar til at opbygge tillid, for 
det kræver tillid at fortælle sine kolleger, hvordan 
man udfører sit arbejde. Ligesom det også kræver 
gensidighed. Man skal vide, »at i denne uge er det 
mig, der fortæller, og i næste uge er det dig«.

FORMIDLER/BIBLIOTEKAR SØGES 
TIL LANGELAND BIBLIOTEK

•   Kan du formidle, komme ud over rampen og arbejde sammen med alle 
og enhver?

•   Har du lyst til og hjerte for at gøre en forskel i et aktivt, kreativt 
lokalsamfund sammen med os og andre?

•   Er du frisk på at arbejde med både højtflyvende planer og ASF 
(Almindelig Sund Fornuft)?

•   Vil du indgå i partnerskaber, tage initiativ og indgå i almindelig drift, 
udlånsvagter, arrangementer, it-læring m.m.?

- Så har vi en spændende stilling til dig på den skønne ø Langeland. 
Højt til loftet, frisk luft og masser af aktive mennesker at arbejde sammen 
med, såvel på biblioteket som i hele samfundet.

Læs mere her: www.langelandbibliotek.dk

Ansøgningsfrist: 7. marts 2016. www.langelandkommune.dk/Kommunen/
LedigeStillinger. Samtaler forventes afholdt: 11. marts. Tiltrædelse: 1. maj 
2016. Yderligere oplysninger hos: Anni Bagge Jensen, bibliotekschef eller 
Annette Elisabeth Kraft, TR på tlf. 6351 6330 
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Personnyt
Trine F. Søndergaard, tidligere ansat ved retten i 
Glostrup, er pr 1. januar ansat som bibliotekar ved
Det administrative bibliotek. 

Louise Hede, pr 1. december 2015 bibliotekar på 
Skagens Bibliotek, der hører under Frederikshavn 
Bibliotek og Borgerservice, tidligere vikar på Aalborg 
Bibliotekerne. 

Jacob Svarre, pr 1. februar 2015 seniorrådgiver
hos Eksponent. Tidligere specialkonsulent ved
Københavns Kommunes Koncernservice.

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.

GÅ-HJEM MØDE:
BATTLE IN
E-LEARNING

Hvordan kan bibliotekarer bidrage til at
understøtte og forbedre Wikipedia?

Wikipedia har lige fejret sin 15 års fød-
selsdag og ønskede sig i gave, at hver 
eneste bibliotekar i hele verden tilføjer en 
henvisning til en Wikipedia-artikel.

IT-faggruppen vil gerne bidrage til at 
opfylde dette ønske og inviterer derfor til 
gå-hjem møde med Ole Palnatoke Ander-
sen, formand for Wikimedia Danmark. 

Temaet er: Hvordan kan vi (bibliotekarer)
med vores kildekritiske kompetencer 
bidrage til at gøre Wikipedia endnu mere 
troværdigt, herunder hvordan vi kommer 
i gang med at redigere/skrive til Wikipe-
dia og måske også facilitere skrivestuer 
på vores lokale bibliotek.

Tidspunkt: Onsdag den 13. april
kl. 16.30-19.30
Sted: Akademikerhuset,
Peter Bangsvej 30, 2000 Frederiksberg

Pris: Gratis for medlemmer af
IT-faggruppen, medlemmer af øvrige
faggrupper kan også deltage gratis,
hvis der er ledige pladser

Tilmeldingsfrist: Fredag den 1. april
via BFs arrangementskalender
bf.dk/arrangementer

Undervejs serverer vi en sandwich
øl eller vand

Medbring gerne en laptop

B!NKO 2.0 og Coursera MOOC
– hvad er de didaktiske overvejelser,
fordele og ulemper?

Deltag i temadagen om netbaseret under-
visning i informationssøgning, hvor Majbritt
Ursula Johansen (SDU) og Thomas Skov
Jensen (DTU) tager os med bag skærmen
og deler deres erfaringer.

Sted: BF’s nye lokaler i Akademikerhuset,
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Tid: Mandag den 11. april 2016 kl. 9:00 – 16:00

Tilmelding: Via BF’s kalender
(bf.dk/arrangementer),
senest onsdag den 30. marts 2016

Arrangør: FaBuLær og Privatgruppen
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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

Bibliotekar med fokus på 
medborgerskab og unge
KøgeBibliotekerne søger en bibliotekar, 
cand. scient bibl. eller evt. akademiker 
med anden relevant baggrund. 

Stillingen er på 34 timer ugentligt. Du
-tager medansvar for medborgerskabsfrem-
mende projekter og opgaver

-har konkret erfaring med arrangementer og 
igangsættelse af initiativer indenfor med-
borgerskab, som kolleger eller brugere kan 
videreføre

-skal indgå i udvikling af bibliotekets åben 
skole-samarbejder med udskolingsklasser

Læs hele stillingsopslaget og søg online via 
www.koege.dk/job
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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

Torsdagsuniversitetet 2016: 
Hvordan formidler
kulturinstitutionerne?
Med afsæt i kommunikati-
onsteorien får vi præsenteret 
tre former for kulturfor-
midling. Oplæg ved Casper 
Hvenegaard Rasmussen, fra 
IVA under KU.
10. marts 2016 i København

Morgenmøde for ledere: 
Have a nice conflict
Hvordan du kan håndtere og 
udnytte de konflikter, som 
opstår i et ethvert samarbej-
de, så de danner grundlag 
for positive dynamikker, der 
styrker teamsamarbejdet?
31. marts 2016 i Aarhus
14. april 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.
8. april 2016 i København

BIBcrawl Vol. 3 (Aarhus)
Statsgruppen tager på rund-
tur til tre forskningsbiblio-
teker i Aarhus, hvor vi får en 
rundvisning og møder stedets 
bibliotekarer.
14. april 2016 i Aarhus

Webinar for ledere: Feed-
back som ledelsesværktøj
Med de rette feedback-tek-
nikker kan du komme langt i 
din relation med dine medar-
bejdere. Webinar om at give 
og modtage feedback.
20. april 2016 kl. 9.00 – 10.00

Torsdagsuniversitetet 2016: 
De forskelle, der gør forskel-
len! Kulturstrategier og kul-
turformidling i et ekspres-
sivt perspektiv
Kulturpolitikken understre-
ger, at de kulturelle arenaer er 
mødesteder for vores diskus-
sioner og forhandlinger om de 
centrale værdier, der skaber 
identitet og national og lokal 
sammenhæng. Oplægget ta-
ger udfordringerne op, vender 

vinklerne og giver bud på de 
perspektiver, der faktisk kan 
forny, hvis vi tør. Oplæg ved 
Beth Juncker fra  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: Bibliotekernes
musikformidling under pres
Hvorfor er man så usikker på, 
hvilken rolle musikken skal 
have i bibliotekernes tilbud? 
SPOT Festivalen i Aarhus i 
samarbejde med Bibzoom, 
DMBF - Foreningen for Musik 
og Medier i Bibliotekerne, 
MUFA - Musikfaggruppen og 
Bibliotekarforbundet afhol-
der konference med debat, 
oplæg, videndeling og masser 
af fede koncerter.
29. april 2016 i Aarhus

Torsdagsuniversitetet 2016: 
Biblioteket i byudviklingen 
- livability og nye partner-
skaber
Om bibliotekets særlige rolle 
for udviklingen af "den gode 
by", om hvilken betydning nye 
partnerskaber mellem biblio-
teket og forskellige aktører i 
det omgivende lokalsamfund 
kan få for både byudvikling 
og biblioteksudvikling. Oplæg 
ved Henrik Jochumsen fra  IVA 
under KU.
12. maj 2016 i København

Årsdag for ledere 2016: Frem-
tidens ledelsesudfordringer – 
om dilemmaer, handlerum og 
grænser for ledelse
I samarbejde med en række 
andre akademikerorganisatio-
ner inviterer BF til årsdag for 
ledere, hvor vi sætter fokus på 
fremtidens ledelse, dilemmaer 
i forhold til loyalitet og ledelse i 
velfærdssamfundet.
20. maj 2016 i København

Torsdagsuniversitetet 2016: 
Hvordan bibliotekarerne ser 
på deres brugere!
Vi dykker ned i, hvordan bib-
liotekarprofessionen har set 
på dens brugere – og kommer 
omkring, hvordan de helt aktu-
elt ser på brugerne. Oplæg ved 
Carl Gustav Johannsen fra 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.
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.

Revolutioner din 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? Workshop over 2 
dage for jobsøgende.
3. og 15. marts 2016
i København
9. og 14. april 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 Dilemma Spot
Et tilbud til dig som TR, hvor 
du får mulighed for at få 
vendt et dilemma eller en 
vanskelig problemstilling i et 
fortroligt rum.
6. april 2016 i København 

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-seminar 2016
Konference for alle BF's til-
lidsrepræsentanter, hvor vi 
sætter på fokus på aktuelle 
problemstillinger og udfor-
dringer i rollen som TR.
26. maj 2016 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 2 dages kursus opbygget 
hhv. som workshopmodul
og temadag.
16.-17. november 2016
i Middelfart



-

Navn: Louise Hede
Uddannelse: Cand.scient.bibl.
september 2015
Karriere: Tilkaldevikar på Aalborg Bibliote-
kerne under studietiden. Herefter vikar på 
Aalborg Bibliotekerne 25 timer om ugen i 
oktober og november 2015
Stilling: Pr. 1. december 2015 bibliotekar
på Skagens Bibliotek, der hører under
Frederikshavn Bibliotek og Borgerservice    
Alder: 26 år

Hvad skal du lave som bibliotekar på
Skagens Bibliotek?    
- Alle de klassiske bibliotekaropgaver såsom 
udlån, udstillinger og undervisning. Lige nu 
er jeg for eksempel medhjælper på en række 
it-kurser for ældre, hvor de lærer at bruge 
iPads, gmail og lignende. Tanken er, at jeg 
senere skal køre kurserne selv. 
 
Hvad har været gode oplevelser i jobbet den 
første måned?  
- Det har blandt andet været at lære Ska-
gens lånere at kende, at komme ind i en 
daglig rytme og at opleve, at jeg får rigtig 
god støtte af mine nye kolleger. Her er 
meget stille og roligt om vinteren, hvor vi 
kun ser vores stamgæster, mens sommeren 
er mere travl, og hvor turisterne også bruger 
os. Lige nu ser jeg sammen med nogle 
kolleger på, hvordan vi kan øge brugen af 

Bogen kommer-ordningen. Jeg regner med, 
at vi skal ud og lave opsøgende arbejde og 
fortælle om vores tilbud om Bogen kommer 
og alt det andet, man kan bruge biblioteket 
til.

Hvordan oplever du forskellen mellem at 
være bibliotekar i Aalborg og i Skagen?
- Der er stor forskel. Aalborg er en studieby, 
så der er mange studerende, der skal have 
hjælp, og spørgsmålene kan være ret omfat-
tende. I Skagen handler det mere om, at 
vores gæster gerne vil have anbefalet en god 
skønlitterær bog, og vi har mere tid til hvert 
spørgsmål, mens der i Aalborg kunne stå fle-
re i kø og vente. Det er rart, at man kan give 
sig god tid. Det, at man kender sin samling 
og kan anbefale noget godt, synes jeg, er 
vigtigt. En af grundene til, at jeg fik jobbet, 
er nok, at jeg netop ved noget om skønlit-
teratur. Under min studietid startede jeg en 
bog-blog, hvor jeg formidler anmeldelser, 
hvilket betyder, at jeg modtager anmelder-
eksemplarer fra forlagene. Mine anmeldelser 
er formet som breve til forfatterne og kan 
findes på kaeredig.blogspot.dk. 

Der er mange dimittender, der må søge 
længe, før de får deres første job. Hvordan 
oplevede du det at søge job?
- Jeg begyndte at søge, mens jeg skrev spe-
ciale. Jeg søgte mest i Nord- og Midtjylland, 

fordi jeg bor i Aalborg. Jeg søgte også 
kommunikationsstillinger, fordi der ikke er 
så mange ledige bibliotekarstillinger. Jeg 
blev kaldt til fire samtaler i løbet af de to 
måneder, jeg var jobsøgende, og den fjerde 
samtale, jeg var til, var her i Skagen. Det klik-
kede bare rigtig godt. Jeg blev også impone-
ret af biblioteket. Skagens Bibliotek er en del 
af Kulturhus Kappelborg, som også rummer 
biograf, musikskole og lokaler til forenin-
ger og arrangementer som for eksempel 
koncerter og foredrag. Det er virkelig fedt 
og moderne, så det var et sted, jeg meget 
gerne vil arbejde. 

Skal du pendle mellem Aalborg og Skagen?
- Ja, jeg bruger en time og et kvarter hver 
vej i bil. Jeg hører lydbøger imens, så det ser 
jeg ikke som et problem. Mens jeg skrev 
speciale, tog jeg kørekort, da jeg regnede 
med, at jeg skulle pendle. Så nu har jeg egen 
bil. Det ville tage for lang tid med offentlig 
transport. 

Hvordan oplever du at gå fra at være vikar 
til fastansat?
- Der er stor forskel. Som vikar møder man 
op og har udlånsvagter, og så går man hjem 
igen. Som fastansat har man sine egne 
opgaver, og man er med til at arbejde med 
bibliotekets udvikling. Det giver ejerskab at 
få mere ansvar.
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Det giver ejerskab 
at få mere ansvar
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“Svært at forestille sig en 
hverdag uden DDElibra GO”

Der er mere styr på bøgerne, det sparer tid, og en 
masse irritation er væk.
I Dragør har de ansatte på biblioteket svært ved at forestille sig en hverdag 
uden DDElibra GO.
 
Dragør Bibliotekerne har haft DDElibra GO i et lille års tid, og de ansatte har 
svært ved at forestille sig en hverdag uden de elektroniske og dermed 
konstant opdaterede bestillings- og hyldekontrollister.

”Jeg tror ikke, det ville være populært, hvis den funktion døde eller ikke var i 
vores bibliotekssystem. Det er mere effektivt, og jeg kunne ikke forestille mig, 
at det ikke var sådan” - siger biblioteksassistent Pia Munch, som hver dag 
mærker forskellen på papirlister og elektronisk adgang.

Kontakt os - så fortæller vi mere!

Perspektiv_DDElibra_GO_februar_2016.indd   1 2/10/2016   2:26:05 PM
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Vodskov Bibliotek deler bygning med den lokale sportshal. Der er indrettet et særligt  
venteområde i biblioteket for familier, som bruger sportshallen. I indretningen er der lagt 
vægt på udstillingsmøbler, der tillader fronteksponering af bøgerne.

I biblioteket er der indrettet zoner ved brug af farver og møbler, der appellerer til de  
forskellige brugere. Udsmykning på vægge og folie på gulv understreger disse.

Biblioteket er ubemandet i en stor del af tiden og der er bl.a. lavet et bibliotekarbord, der 
også kan benyttes af borgerne i selvbetjeningstiden.

ET ÅBENT BIBLIOTEK
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Det Fælles Bibliotekssystem til folkebibliotekerne og pædagogiske 
læringscentre er en moderne og tidssvarende løsning, som er designet 
til at understøtte bibliotekernes opgaveløsning bedst muligt. Alt samles i 
en fælles løsning baseret på en national infrastruktur.

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.

Kontakt Systematic på librarylearning@systematic.com for at høre mere.

Danmarks Biblioteksforening afholder  
topmøde d. 14-15 april i Horsens Forum. 

Systematic er naturligvis til stede, og vi tager det Fælles 
Bibliotekssystem med. Kom og bliv klogere på systemet, 
stil spørgsmål til vores implementeringskonsulenter og  
hør mere om selve udrulningsprocessen. 

Vi glæder os til at se jer. Find os på stand 17-18. 

Ses vi til  
topmødet i april?

Systematic_PerspektivAnnonce_Feb2016_215x220_V02.indd   1 01/02/2016   08.50

FORANDRINGER 
KRÆVER
SAMARBEJDE

BIBLIOTEKERNE
GØR EN FORSKEL
I INTEGRATIONS-
ARBEJDET

BEVAR
DIGITAL
MUSIK-
FORMIDLING  

Interview med nationalbibliotekschef på 
Det Kongelige Bibliotek Pernille Drost og 
vicedirektør Kira Stine Hansen...

...om at være
leder – også når 
det gør ondt




