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Systematic har udgivet en temaavis  
om det Fælles Bibliotekssystem.
I denne kan man blandt andet læse om 
visionerne og planerne for fremtiden.

Download Library & Learning News på 
www.da.systematic.com

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?
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MØD OS PÅ 
BIBLIOTEKSPOLITISK TOPMØDE I HORSENS

AXIELL - DET ER OS MED BIBLIOTEKSSYSTEMET 
Mød os og Bibliotheca på Bibliotekspolitisk Topmøde den 14. og 15. april.

Vi står parate på stand 20 og 22 - og glæder os til at fortælle om vores 
mange spændende løsninger og videreudviklingen af DDElibra:

• Du kan bl.a. selv teste personalets nye super værktøj: DDElibra GO  
i kombination med den effektive hyldelæser fra Bibliotheca 

• Og se den nye miniautomat, der anvendes til Popup-biblioteker 

• Se også “Bogskabets” nye muligheder for udlån af andet end bøger  

Husk at udstillingsområdet er åbent for alle interesserede! 

Vi glæder os til at se dig!
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Vi slipper magien løs ...

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK

Drømmer du om at fremtrylle et magisk univers i dit bibliotek? 

Vi skaber unikke, inspirerende og fleksible biblioteksmiljøer til både læring og leg. Med 
moderne møbler og specialdesignede løsninger skaber vi rum, der giver varige indtryk.

Se hvad vi kan fremtrylle på vores stand 9 + 10 på DBs Bibliotekspolitiske Topmøde i 
Horsens den 14. og 15. april 2016 og få inspiration til fornyelse af dit bibliotek. 

Besøg vores univers på www.lammhultsbiblioteksdesign.dk og www.eurobib.dk.

MØD OS PÅ DBs BIBLIOTEKSPOLITISKE TOPMØDE
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Bogbranchen skal 
tænke digitalt 
Hvordan kan bogbranchen overleve i den digitale tidsalder? Med 

udgangspunkt i det spørgsmål dykkede Oline Møller-Thomsen i sit 

speciale på IT-Universitetet ned i, hvordan streamingtjenester kan 

skabe god litteraturformidling. 

Hvorfor kastede du dig netop over det
spørgsmål i dit speciale? 
- Jeg har interesseret mig for bogbranchen så 
længe, jeg kan huske. Jeg har læst dansk og lit-
teraturvidenskab på min bachelor og var i praktik 
på et forlag. Jeg kunne se bogbranchen bevæge 
sig i en digital retning, men uden at forlag og 
boghandlere vidste, hvad de egentlig skulle stille 
op, og hvor Amazon blev et monster ude i hori-
sonten. Min tanke var, at der er brug for nogen, 
der både ved noget om den digitale udvikling og 
om bogbranchen, som kan bygge bro mellem lit-
teraturen og det digitale. Derfor søgte jeg ind på 
IT-Universitetet. 

Kom du tættere på et svar gennem dit speciale?
- Omstillingsparathed er et nøgleord. Det digitale 
»monster« er kommet for at blive, og bogbran-
chen skal kunne navigere i det. 
   For streamingtjenesten Mofibo, der var min 
case under specialet, og hvor jeg nu er projektan-
sat, er det afgørende at tænke brugerorienteret. 
Hvad kan det digitale gøre for brugeroplevelsen? 
I en fysisk boghandel eller på et bibliotek har du 
et rum til at udstille bøgerne, hvor brugerne kan 
lade sig inspirere. Den digitale litteraturformidling 
foregår derimod ofte på en lille skærm. Så spørgs-
målet er, hvordan vi bedst formår at udstille 
bøgerne?  

Hvad er dit bud på det? 
- Optimalt skal vi lære den enkelte brugers præ-
ferencer at kende, så de relevante bøger bliver 
udstillet til vedkommende.
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Hvordan skal det ske? 
- Det er et sammensurium af indsamling af metadata om 
bøgerne og brugerne og et velfungerende anbefalingssystem. 
Men det er ikke så let, for litteratur adskiller sig som al anden 
kunst fra produkter, der kan måles og vejes. Så der skal både 
være litterater og dataanalyser med i processen, så bøgernes 
indhold defineres og sammenlignes. 
   Men spørgsmålet er hvor mange niveauer, vi skal ned i 
bøgerne for at lave et godt anbefalingssystem. Det er blandt 
andet det, jeg skal eksperimentere med på Mofibo, og som 
mange andre streamingtjenester som Saxo, Amazon og Netflix 
også arbejder med. 

Risikerer man ikke at ensarte brugernes læsning?
- Jo. Det skal være en balance, så ikke alt indhold er personali-
seret. Der skal også være en serendipitetsfaktor, der sørger for, 
at der popper bøger op, der ligger helt uden for eller i yderkan-
ten af det, du som læser interesserer dig for.
   En anden måde at gøre det på kan være at give brugerne 
mulighed for at lave boghylder og derefter lave anbefalinger 
baseret på sammenhængen mellem de bøger, som brugeren 
har valgt eller læst. 
   Mine kvalitative undersøgelser viser også, at abonnements-
tjenesterne i forvejen har ændret brugernes læsevaner. En ny 
form for serendipitet er opstået. Brugerne er mere nysgerrige 
i deres bogvalg og læser andre bøger end dem, de normalt 
læser, fordi der ikke er en økonomisk udgift, og fordi bøgerne er 
tilgængelige døgnet rundt. De læser også på andre tidspunkter 
end før, fordi de nu har bøgerne i lommen. Og langt flere hører 
lydbøger.  

Kan personalisering af indhold ikke være problematisk
i forhold til beskyttelse af privatlivet?
- Jo. Det er en vigtig diskussion, som vi selvfølgelig også har 



28-årige Oline Møller-Thomsens 
speciale hedder Fra adgang til 
tilgængelighed og vandt DBC’s 
specialepris i 2015. Hun brugte 
streamingtjenesten Mofibo som 
case i sit speciale, hvor hun som 
projektansat nu skal være med til at 
udvikle tjenesten med udgangspunkt 
i brugernes behov og udfordringer.   
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på Mofibo. Men brugerne forventer i 
højere grad af kommercielle tjenester, 
at der er en form for personalisering 
eller sortering af indholdet. Men pri-
vate virksomheder skal være tydelige 
omkring, hvad de gør og hvordan. Vi 
kigger dig ikke over skulderen, og vi 
ved ikke hvilke noveller, du har læst i 
weekenden. Det hele sker maskinelt, 
og oplysningerne kommer ikke videre.

Hvor ser du bibliotekerne i den
digitale udvikling?
- Bibliotekerne har jo eReolen, der 
kan minde om Mofibo, men de har 
været i modvind og haft svært ved 
at få forlagene med ombord. Jeg tror, 
bibliotekerne slås med deres rolle i 
det digitale. Det er jo en kulturinstitu-
tion med en tung fysisk tradition, og 
nu hvor brugerne er vant til, at alt er 
tilgængeligt på nettet, er det et fysisk 
flagskib, der skal vendes og finde sit 
digitale ståsted. Men biblioteker har en 
public service-forpligtelse i forhold til 
litteraturformidling, og der er måske 
en rolle, der skal fastholdes og »digita-
liseres«. Men fra et brugerperspektiv er 
indholdet det vigtigste. Hvis eReolen 
ikke kan få det, så er det et problem. 



Robusthed skaber vi sammen
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februar var jeg til et møde på Statens 
Institut for Folkesundhed. Anledningen var 
sparring og input til en fondsansøgning, der 
skal udbrede mental sundhed i Danmark, og 

spørgsmålet var, om biblioteker og bibliotekarer 
kunne tænkes ind i denne kontekst. Det umiddel-
bare svar er ja med tanke på »kultur på recept«. 
Også begreber som fællesskab og meningsfuld-
hed kan tænkes ind i bibliotekernes formål med 
tanke på, at de demokratiske mødesteder danner 
ramme om det gode studiemiljø.
   Det store fokus på mental sundhed trækker 
også tråde ind i fagbevægelsen, hvor fællesskab, 
engagement og solidaritet er stærke værdier. 
Både når det handler om løn- og arbejdsvilkår, 
men også når vi taler om trivsel på arbejdsplad-
sen. 
   Og det med trivsel er vigtigt i et samfund, hvor 
forandringerne er konstante. En undersøgelse i 
Politiken den 20. februar i år viste, at 82 pro-
cent af alle offentligt ansatte oplever et større 
arbejdspres end for fem år siden, og 48 procent 
føler sig ofte stressede på jobbet. 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

Fronterne trækkes skarpt op, når stress og trivsel 
debatteres, og det er svært at spore forståelse hos 
politikere og arbejdsgivere, der oftest står i kø for 
at feje problemerne ind under gulvtæppet. Replik-
ken fra KL’s formand for Løn og Personale, Michael 
Ziegler, til Politikens undersøgelse var, at det er 
en myte, at offentlige ansatte er vildt stressede. 
Han anerkendte dog, at medarbejderne kan føle 
et pres, fordi man i arbejdet med mennesker også 
har et følelsesmæssigt engagement, der kollide-
rer med et faldende offentligt serviceniveau på 
grund af besparelserne i de offentlige budgetter. 
Forventningerne må og skal afstemmes bedre. Op-
fordringen herfra er at stoppe fortællingen om, at 
selvom der spares, så går det ikke ud over servicen. 
For det gør det. 
   Uagtet holdningerne til psykisk arbejdsmiljø, 
så er der nogle interessante tendenser at spore. 
Blandt andet er der sket en stigning i brugen af 
ordet »robust« og »solid« i jobannoncer over det 
seneste år. Indirekte forholder de, der skal an-
sætte, sig dermed til udfordringerne med pressede 
medarbejdere. Men skal de, der kommer gennem 
nåleøjet, bære ansvaret for at holde sig robu-
ste og solide, hvis den hverdag, de møder, er en 
arbejdsplads, hvor der er problemer med trivslen? 
Selvfølgelig ikke, for så kan selv den mest robuste 
og solide medarbejder bukke under. Min holdning 
er, at man ikke kan lægge ansvaret over på medar-
bejderne. Arbejdsgiverne har ansvaret for at skabe 
de gode rammer på arbejdspladsen, og vi har alle 
et ansvar for at tage vare på hinanden.
   I BF engagerer vi os i debatten og arbejdet om-
kring trivsel. Vi sikrer, at vores tillidsrepræsentan-
ter er klædt på til opgaven og har en plads i AC’s 
udvalg for psykisk arbejdsmiljø (AMPU) for at sikre 
opmærksomhed og nye tiltag på området sammen 
med de andre faglige organisationer. 
   Når du læser videre i dette nummer af Perspek-
tiv, kan du få mere indsigt i robusthed og mental 
sundhed. Det er mit håb, at der vil blive mere 
åbenhed om og løbende stillingtagen til mental 
sundhed, så det ikke er et redskab, man først 
trækker op af hatten, når skaden er sket.
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9. marts

Palles Gavebod skifter ham den 11. april

Biblo.dk hedder det »nye« site for tweens – børn i alderen 8-12 år – der 
skal føre Palles Gavebod ind i et nyt årti.
   Udgangspunktet for udviklingen af Palles Gavebod er børns ændrede 
medievaner. De tilgår nettet via tablet og smartphones og ønsker i høj 
grad at forbinde det fysiske rum med det digitale, forklarer projektleder 
Line Røijen.
   Derfor er Biblo.dk bygget op som et online fællesskab, hvor børnene 
kan interagere i interessegrupper, og grupperne kan både oprettes af 
børnene selv og af bibliotekarer.
Den 11. april er det slut med Palles Gavebod. Sitet får sit nye look og 
skifter navn til Biblo. Det sker med en national kampagne, der også skal 
være en af det nye sites styrker – de fælles bibliotekskampagner. Den 
første hedder: »Hvem styrer din hjerne?« og skal gøre børn klogere på 
hjernen og nervesystemet.

 Mønsted

8. marts

Elever skal selv udvikle digitalt bibliotek

Biboxen.dk er navnet på det digitale sted, hvor eleverne i Favrskov Kom-
mune skal lære at gemme deres e-produktioner, så de er til at genfinde. 
Det kræver, at eleverne arbejder med emner, formater, målgrupper og 
rettigheder, og når deres produktioner er gemt i Biboxen.dk, kan de sø-
ges og downloades via bibliotekernes hjemmesider og er dermed gemt 
for eftertiden.
   Bibliotekar Jakob Tranberg, der står bag projektet, ser perspektiver, der 
rækker længere end skoleelever.
   »På sigt kan vi da sagtens forestille os, at en del af Biboxen også kan 
åbnes for lokalhistorikere og andre lokale producenter af litteratur, som 
ikke kan udgives på kommercielle vilkår, men som kan have stor inte-
resse i lokalsamfundet,« siger han i en pressemeddelelse.

 Mønsted
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2. marts 

BF ansætter sekretariatschef

Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse godkendte den 
24. februar ansættelsen af 41-årige Torben Jensen som 
sekretariatschef for forbundet.
    Torben Jensen kommer fra en stilling som organisa-
torisk chef i Danske Bioanalytikere, og han tiltræder sin 
stilling i BF mandag den 2. maj.
   - Jeg glæder mig meget, til Torben Jensen tiltræder. 
Det var et enigt ansættelsesudvalg bestående af ho-
vedbestyrelsesmedlemmer og personale, der pegede på 
ham som BF’s nye sekretariatschef. Med Torben Jensen 
får vi en leder med erfaring fra fagbevægelsen og et 
nyt blik på forbundet, siger Tine Jørgensen.
   Bruno Pedersen fortsætter som konstitueret leder af 
sekretariatet, indtil Torben Jensen tiltræder.

NYT FRA BF

2. marts

10 mio. til især læring og læselyst på bibliotekerne

I alt 33 formidlingsprojekter har fået midler af Slots- og Kultursty-
relsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske lærings-
centre. Det er især tiltag, der har fokus på lyst til læring og læsning, 
som er blevet støttet. 

Projekterne spænder vidt fra oplysning om apps, der kan under-
støtte børns læring, til en anderledes og bred musikformidling, som 
skal gøre musikbibliotekerne synlige i det danske musikliv.

Willer

A
rkivfoto Jakob B

oserup
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23. februar

Vi må aldrig undervurdere den
enkeltes håndsrækning
 
Özlem Sara Cekic, tidligere medlem af Folketinget for 
SF, var som ung fristet af det radikale muslimske miljø. 
I et debatindlæg i Ekstra Bladet den 14. februar frem-
hæver hun, hvordan blandt andet en bibliotekar var med 
til at gøre en forskel i hendes liv.
   »Jeg tror, at alle mønsterbrydere, uanset om de hed-
der Ahmet eller Anne til fornavn, husker de voksne, 
der rakte hånden ud til dem. Derfor er budskabet, at vi 
aldrig må undervurdere den enkeltes håndsrækning,« 
skriver Özlem Sara Cekic.
   Hun beskriver, hvordan hun selv i en periode som ung 
var fascineret af de radikale muslimske miljøer, og hvor-
dan dialog og en håndsrækning fra engagerede voksne 
gjorde en forskel.
   Özlem Sara Cekics pointe er, at hvis ikke de gode 
kræfter i samfundet er villige til at give de unge en 
håndsrækning, så risikerer man, at det er kriminelle 
bander eller ekstremisterne, der gør det.

 Lerche

1. marts 

Sovekoncert trækker fulde huse
 
En sovekoncert fredag den 1. april på Herlev Bibliotek, hvor deltagerne kan 
sove, lytte og meditere sig igennem en hel nat til tonerne af ambient musik, 
blev udsolgt på en halv time og har sat rekorder på Facebook, hvor begivenhe-
den er nået ud på over en halv million Facebook-brugeres vægge. Det betyder, 
at sovekoncerten viralt har overgået eksempelvis Mariah Careys koncert i 
Forum i marts.
   Ideen er dog ikke ny. Konceptet med sovekoncerter er oprindeligt udtænkt 
af kunstneren Robert Rich, men det er nyt, at et bibliotek har taget ideen til 
sig med musikbibliotekar Niels Mark som den bærende kraft. Det er også nyt, 
at meditation er tænkt ind som del af sovekoncerten.

 Lerche
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Foto: Yann Houlberg Photography / CPH PIX

29. februar

Borgerservice på biblioteket til debat

- Vi har steder, hvor uddannede bibliotekarer står og 
udsteder pas, men bibliotekarer skal ikke udføre for-
valtningsopgaver, siger BF’s formand Tine Jørgensen til 
Ugebrevet A4, som stiller spørgsmålstegn ved, om det 
er en hensigtsmæssig brug af bibliotekarernes kompe-
tencer, og om borgerne får den service, de har krav på, 
efter at borgerservice er flyttet ind på biblioteket.
   En undersøgelse fra 2015 lavet af Bibliotekschef-
foreningen, Kulturstyrelsen og konsulentfirmaet 
Knudsen Syd viser, at 92 procent af alle kommuner har 
integreret Borgerservice i bibliotekerne. Og i 49 procent 
af kommunerne arbejder biblioteksmedarbejdere med 
borgerserviceopgaver. 
   Bibliotekarforbundet formand Tine Jørgensen mener, 
at bibliotekarernes tid og kompetencer bruges bedre på 
litteraturformidling, og hun anbefaler, at borgerne som 
minimum tydeligt kan se forskel på borgerservice og 
biblioteksbetjening.

NYT FRA BF

2. marts 

Fra medarbejder til mellemleder – tre faldgruber

Som ny mellemleder er det vigtigt at lære at uddelegere opgaver, at indgå i al-
liancer og at tage sin lederrolle alvorligt – blandt andet ved at stille krav til sig 
selv, sine medarbejdere og sin chef. Gamle vaner og higen efter anerkendelse 
kan spænde ben for dig i din nye position som mellemleder. 

På hjemmesiden for Væksthus for ledelse har Annette Klausen Bengtsson, 
forfatter til bogen At lede opad – få succes med din chef, afsløret tre ”brølere”, 
som nye mellemledere typisk begår: mellemlederen gør det hele selv, glem-
mer at skabe alliancer og tager ikke sin rolle alvorligt.

Willer
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5. februar

POV International – nyt uafhængigt blogmedie

Med inspiration fra amerikanske NPR og Wikipedia har et 
nyt netmedie set dagens lys. Du vælger selv hvor meget 
eller om, du vil betale skribenterne, der opfordrer læserne 
til at dele og debattere deres indlæg på livet løs.

Det er en lang række kendte skribenter, der står bag det 
nye blogmedie POV International, fx Annegrethe Rasmus-
sen, Morten Bay, Uffe Gardel og Signe Wenneberg. 

POV International opfordrer deres læsere til at dele og 
diskutere det, de læser på de sociale medier, fordi det er en 
vigtig del af at udvikle deres journalistik. 

Man kan støtte POV International med et månedligt 
beløb, med et enkelt beløb når du har lyst eller støtte den 
enkelte skribent. 

Læs mere på www.pov.international 
Mønsted

4. februar

66.000 kvadratmeter bibliotek i Dubai

I 2017 er planen, at et nyt syv-etagers bibliotek skal åbne 
i Dubai. Bygningens arkitektur skal lede tankerne hen på 
en åben bog, og biblioteket skal indeholde mere end en 
million internationale bøger.
   Det 66.000 store bibliotek får navnet Sheikh Moham-
med Bin Rashid Library, og bygningen af et nyt stort 
bibliotek lægger sig fint i tråd med, at 2016 er udnævnt til 
at være »year of reading« i de Forenede Arabiske Emirater, 
hvor målet blandt andet er at »skabe en generation af 
bogelskere«.
   Borgerne er blevet opmuntret til at tweete under 
hashtaget #ReadingYear og komme med forslag til pro-
jekter, der kan forbedre den generelle literacy i landet.

Se biblioteket og læs mere på www.stepfeed.com
 

Mønsted

17. februar

En god chef har blik for det fælles bedste
 
God ledelse handler om at insistere på at finde den fælles mening med kerneopga-
ven. Det kan kræve, at man samarbejder på tværs af fagskel og strukturer, fordi 
resultatet i sidste ende gavner velfærden. Det kaldes normativ ledelse og forud-
sætter, at man som leder iagttager ud fra et særligt blik for det alment gode.
   Væksthus for ledelse har udarbejdet ti principper for normativ ledelse, som 
blandt andet handler om praksislæring og mikroprocesser, og om at styrke 
netværkshandlinger og relationelle kompetencer. Normativ ledelse kræver, at man 
som leder er god til at lytte og iagttage, og at man hilser eksperimenter velkom-
men.

Lerche

17. februar

Der er ingen grund til at opfinde en Jaguar,
hvis folk helst vil køre i en Lada
 
Ved årsskiftet blev det meldt ud, at Bibzoom ville fortsætte som et rent for-
midlingssite, mens at det – i hvert fald for en periode – var slut med et digitalt 
musiktilbud. »Der er behov for at gentænke bibliotekernes digitale musiktilbud og 
sikre en bredere opbakning,« sagde Morten Fogh, formand for Bibzoom og biblio-
tekschef i Aabenraa Bibliotekerne, i et interview med Perspektiv i begyndelsen af 
januar i år. 
   Den bredere opbakning til et digitalt musiktilbud er nu på plads. På et velbesøgt 
møde om bibliotekernes digitale musiktilbud i forbindelse med Bibliotekscheffor-
eningens årsmøde i Vejle den 11. og 12. februar blev det tilkendegivet, at bibliote-
kerne igen skal have et digitalt musiktilbud. Nu skal den rigtige model udvikles.
Nu går en arbejdsgruppe bestående af Aarhus’ og Københavns biblioteker, Stats-
biblioteket samt Aabenraa Bibliotekerne i gang med at udforme et oplæg til, hvor-
dan et fremtidigt digitalt musiktilbud kan se ud – også i forhold til organisering og 
forretningsmodel.
   Sideløbende nedsætter arbejdsgruppen et Advisory Board, hvor alle 98 kommu-
ners biblioteker kan tilmelde en repræsentant.
   - For at sikre os, at vi ikke udvikler i blinde, vil vi være i tæt dialog med vores Ad-
visory Board. Vi skal blandt andet diskutere betalingsevne og betalingsvilje, for der 
er ingen grund til at opfinde en Jaguar, hvis folk helst vil køre i en Lada. Forvent-
ningsafstemning er vigtig for at sikre, at der er god overensstemmelse mellem det, 
vi når frem til, og det, bibliotekerne ønsker.

Lerche
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vel robust, 
Du er 

Mulle? 

TEKST SABRINE MØNSTED  /  ILLUSTRATION BOB KATZENELSON

Ordet »robust« har det seneste år 
i stigende grad sneget sig ind i 
stillingsopslag, hvor arbejdsgivere 
søger »robuste« eller »solide« med-
arbejdere. Men hvad betyder det 
egentlig at være mentalt robust? 
Hvad forventer arbejdsgiverne, når 
de søger en robust medarbejder? 
Og hvad får flere kommuner til at 
sætte medarbejderne i gang med
at træne deres hjerner til at blive 
mere robuste? Dette tema søger

nogle af svarene.
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følge psykolog, ph.d. og kvinden bag 
Center for Mental Robusthed Eva 
Hertz er mental robusthed psykolo-
giske færdigheder, der hjælper os til 
at klare daglige udfordringer, stress 

og svære hændelser i vores liv. Det er noget, 
vi kan have mere eller mindre af fra naturens 
hånd og fra vores opvækst. Godt 50 procent 
af ens mentale robusthed udgøres nemlig 
af gener og tidligere oplevelser. Den anden 
halvdel kan vi derimod gøre noget ved på 
samme måde som med motion og sund kost, 
fordi hjernen er i stand til at forandre sig og 
kan trænes, så vi bliver mere robuste og bedre 
i stand til at klare de udfordringer, vi kommer 
ud for, eksempelvis i form af stigende pres, 
kompleksitet og forandringer i vores arbejdsliv. 
    - At være mentalt robust betyder ikke, at vi 
ikke reagerer på de svære ting, der sker i vores 
liv, eller at vi skal klare alle forandringer uden 
at kny. Det handler om at kunne komme gen-
nem udfordringerne og finde tilbage til sig selv 
igen uden at blive svækket af enhver udfor-
dring, vi kommer ud for, forklarer Eva Hertz.  
   Hvordan kan man træne sin hjerne til
robusthed?
   - Du kan blandt andet træne dig selv i at 
analysere og perspektivere situationen, når 
tingene går galt og bevare håbet og et retvi-
sende selvbillede undervejs, siger hun.
   Undersøgelser viser, at mennesker rent 
instinktivt fokuserer på det negative i en 
situation. Bare at blive bevidst om det gør, at 
du lettere kan fokusere på det positive. 
   At holde sig mentalt robust handler også 
om at passe på sig selv i hverdagen: holde 
små pauser, trække vejret ordentligt, komme 
ud i naturen og dyrke sine relationer. Det er 
alt sammen med til at gøre os mere mentalt 
robuste. 
  Hvorfor er mental robusthed blevet
et redskab i arbejdslivet? 
 - Fordi vi i realiteten ikke længere har et rum-
meligt arbejdsmarked, siger Eva Hertz.
   - Vi oplever en stressepidemi i samfundet, 
hvor dygtige mænd og kvinder går ned på 
stribe. Det er en global tendens, at vi er under 
pres på arbejdsmarkedet, siger hun. 
   Manglende rummelighed på arbejdsplad-
serne oplever specialkonsulent i Bibliotekar-
forbundet Lone Rosendal også.

I
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   - Det, vi ser nu, er konsekvensen af mange års besparelser. Der er 
færre medarbejdere, der skal lave mere. Der er hyppigere foran-
dringer, og der er stigende forventninger om selvledelse. Du skal 
være top-tunet hver dag. Det giver et øget krav til medarbejderne 
om at være modstandsdygtige, så de ikke så nemt vælter i kaos, 
siger Lone Rosendal. 
   Hun stod bag en temadag om mental robusthed for tillidsre-
præsentanter i BF i efteråret 2015. Ideen var at give dem nogle 
redskaber til at passe på sig selv og spørge sig selv: »Hvad skal jeg 
tage mig af? Og hvad skal jeg glide af på?«.
   Men arbejdet med mental robusthed skal være et supplement til 
et i forvejen godt arbejdsmiljø. 
   - Det nytter ikke meget at gøre medarbejderne mere robuste, 
hvis der er uklar ledelse og manglende forventningsafstemning og 
feedback. De problemer skal stadig adresseres, understreger Lone 
Rosendal. 

LEDERNE SKAL VÆRE MED 

Og trivsel handler altid om hele arbejdspladsen. I fagsprog taler 
man om IGLO-modellen, hvilket står for individ, gruppe, ledelse og 
organisation. 
- Vi er hinandens arbejdsmiljø, og det nytter ikke udelukkende at 
plukke en afdeling ud med medarbejdere, der har været nede med 
stress og sige: »Nu skal I arbejde med mental robusthed«. Det er 

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNING
  
Hvad du selv kan gøre:

•   Øv dig i at fokusere på det positive. 
- Skriv hver aften tre gode ting ned, der er sket i løbet af 
dagen, og skriv hvorfor, de skete.

•   Dyrk dine relationer.
- Prioriter at være sammen med mennesker, du er tæt på. 

•   Øv dig i at genkende tankefælder.
- Undgå negative tankemønstre, der ikke er et retvisende 
billede af virkeligheden. Herved bevarer du ro og 
overblik.

•   Vær sikker på, at du bruger dine styrker og 
kompetencer bedst muligt. 

•   Pas på dig selv. 
- Husk de små pauser i løbet af dagen, kom ud i naturen, 
og gør ting, der gør dig i godt humør. Træk vejret, 
mediter. 

Kilde: Eva Hertz

”Mental robusthed
er ikke et quick fix. 
Der skal mange ind-
satser til, og den gode 
ledelse er central”

Psykolog Eva Hertz
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SPROGBRUG I 
STILLINGSOPSLAG 2015
  
Selvstændig 24%

Engageret 20%

Fleksibel 13%

Dynamisk 10%

Målrettet 9%

Solid 9%

Robust 5% 

Kilde: Ugebrevet A4 i samarbejde med 
Jobindex. De mest brugte begreber i 79.308 
jobannoncer i tredje kvartal 2015.

- Vi er alle sammen ude for hårde ting i vores 
liv, og det er med til at give os en form for 
robusthed. Undersøgelser viser, at såkaldte 
curlingbørn, hvor forældrene har klaret alt for 
dem, har lettere ved at få angst, depression 
og stress, fordi de ikke har lært at håndtere 
modgang, siger Eva Hertz.   
Foto: Camillahey.dk

vigtigt, at indsatsen tager udgangspunkt i hele 
arbejdspladsen, da det ofte også er strukturelle 
forhold, der spiller ind, siger Lone Rosendal.
Men på et tidspunkt, hvor kurven for stressramte 
går stejlt opad, er det klart, at mange ledere spej-
der efter effektive (og hurtige) løsninger. Derfor 
har erhvervspsykolog Eva Hertz ofte ledere i 
telefonen, der gerne vil have hende og hendes 
team ud for at »fikse« et problem og »lige gøre 
medarbejderne lidt mere robuste«. 
- Det siger vi nej tak til. Mental robusthed er ikke 
et quick fix. Der skal mange indsatser til, og den 
gode ledelse er central, siger Eva Hertz. 

MISFORSTÅET JAGT PÅ ROBUSTHED 

Og det er ganske tydeligt, at begrebet bliver mis-
forstået af nogle arbejdsgivere. I en undersøgelse 
foretaget af Ugebrevet A4 i samarbejde med  
Jobindex ses en stigning i brugen af ordet 
»robust« og »solid« i stillingsopslag. De mest 
anvendte udtryk er stadig »selvstændig« (24 %), 
»engageret« (20 %) og »fleksibel« (13 %). Men i 
henholdsvis 5 % og 9 % af omkring 70.000 jobop-
slag optrådte »robust« og »solid«.  
   I to stillingsopslag til bibliotekarjob lyder det: 
»Som person er du: robust og i stand til at værd-
sætte og styre gennem kaos« og »Vi forventer, at 
du er psykisk robust med gennemslagskraft«. 
   Men at annoncere efter robuste medarbejdere 
er en misforståelse, mener Eva Hertz.   
   - Man kan ikke skille fårene fra bukkene, som 
nogle arbejdsgivere gerne vil. For mental robust-
hed hænger sammen med de rammer, vi er udsat 
for på vores arbejdsplads. Man kan umiddelbart 
føle sig robust, men under de forkerte vilkår kan 
alle opleve stress og bukke under. For selvom vi 
kan træne vores mentale robusthed, så skal vi stå 
på et fundament af god ledelse, meningsfulde 
opgaver, fornuftige arbejdsgange og følelsen af, 
at vores kompetencer bliver brugt bedst muligt, 
siger Eva Hertz.
   At have mentalt robuste medarbejdere betyder 
ingenlunde, at arbejdsgiveren så kan byde dem 
hvad som helst, men det er ikke desto mindre 
den bekymring, sociolog på Roskilde Universitet 
Rasmus Willig har. 
   »Det attitudeskift, der sker i henvendelsen til 
potentielle medarbejdere i jobannoncerne er et 
uhyggeligt præcist billede af, at medarbejdere i 
dag skal kunne tåle hvad som helst. Har du sagt 
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MENTAL SUNDHED – DEFINITION
  
Tilstand af trivsel, hvor individet 
kan udfolde sine evner, kan håndtere 
dagligdags udfordringer og stress samt 
indgå i menneskelige fællesskaber.

Kilde: WHO

FOR MENTAL SUNDHED 
  
Statens Institut for Folkesundhed 
arbejder for at tilpasse den 
australske model ABC til danske 
vilkår. ABC står for Act-Belong-
Commit. Forskning viser, at folk, 
der holder sig aktive, indgår i 
sociale fællesskaber og oplever 
at beskæftige sig med noget 
meningsfuldt, er mere mentalt 
sunde end andre.

Læs mere i bogen ABC for
mental sundhed – fra retorik
til handling, 2015.    

ABC

ja til at være robust, så har du sagt ja til en form for tvangsforhold, 
hvor du ikke bare kan komme bagefter og sige, at du er gået ned 
med stress,« siger han til Ugebrevet A4.  

MENTALT SUND KOMMUNE

I 2014 blev mental sundhed også en del af regeringens mål for 
folkesundhed. Sundhedsstyrelsen opfordrer kommunerne til at ar-
bejde med mental sundhed. Gentofte og Aalborg er to ud af flere, 
der har valgt at fokusere på begrebet mental robusthed.  
   I Aalborg har 42 forskellige kommunale arbejdspladser siden 
starten af 2015 arbejdet med mental robusthed, for som Lars 
Bloch fra HR og arbejdsmiljø i Aalborg Kommune siger i et inter-
view på Personaleweb.dk:
   »Der har aldrig været så meget brug for at være robust som nu. 
(…) Vi skal producere mere for mindre. Det er dybest set det, det 
handler om, men på en måde, så folk ikke bliver syge.« 
   - Hvis vi som medarbejdere skal kunne holde til at være i det og 
bevare arbejdsglæden, så er vi nødt til at finde nogle redskaber til 
at passe på os selv i fællesskab, siger kommunikationsansvarlig 
i Social og Sundhed Tine Faurby, der er AC-tillidsrepræsentant i 
Gentofte Kommune, hvor de i efteråret 2015 holdt en temadag om 
mental robusthed for 200 medarbejdere i kommunens sundheds-
enhed. 
   - Når man bliver klar over, at det er menneskeligt at fokusere på 
det negative, så er det nemmere at hjælpe hinanden til at holde 
fokus på det positive i hverdagen, siger Tina Faurby. 
I en afdeling valgte de for eksempel i en periode at have to kuver-
ter med en sur og en glad smiley, hvor de hver dag skulle lægge 
en tændstik i enten den ene eller den anden kuvert, alt efter om 
dagen overvejende havde været god eller dårlig. 
   - Det interessante var, at når man var tvunget til at tænke på 
en hel dag, så blegnede de enkeltstående dårlige oplevelser, og 
næsten alle tændstikkerne endte i kuverten med den glade smiley, 
siger Tine Faurby. 

EN GÆV, VESTJYSK FISKER

Bibliotekarforbundet afholdt i november 2015 en temadag for til-
lidsrepræsentanter om mental robusthed.
   Det første, tillidsrepræsentant på Herlev Bibliotek Marit Skov-
bakke Juhl så for sig, da hun hørte udtrykket mentalt robust, var 
en gæv, vestjysk fisker. Hendes håb er, at begrebet kan få flere 
mænd til at gå ind i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, fordi men-
tal robusthed lyder lidt mere hardcore end for eksempel mindful-
ness. 
   - Der var flere mandlige tillidsrepræsentanter med denne gang, 
end der plejer at være, når temaet er psykisk arbejdsmiljø, og 
psykologen Eva Hertz fortalte, at hun havde arbejdet med hjem-
vendte soldater fra Afghanistan, siger Marit Skovbakke Juhl, der 
ikke havde hørt om begrebet før, hun meldte sig til BF’s temadag. 
Men der er mange elementer i mental robusthedstræning, der er 
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”Mental robusthed kan lyde som et fluffy 
amerikansk begreb, men det viste sig at 
være konkrete værktøjer til at løse nogle af 
de stress-problematikker, vi står med”
Tillidsrepræsentant på Syddansk
Universitetsbibliotek Anja Pedersen
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- Rigtigt mange 
er jo allerede 
mentalt 
robuste, men 
kan bruge 
redskaberne 
som en 
reminder om at 
blive ved med 
at passe på sig 
selv, siger Lone 
Rosendal.  
Foto: Jakob 
Boserup 
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velkendte for hende – for eksempel at arbejde med positive 
følelser og at have fokus på problemløsning. 
   - Vi arbejder med begrebet social kapital på min arbejds-
plads. Det er ikke så afgørende, hvad man kalder det. Det 
vigtige er, at der er fokus på redskaber til et godt psykisk 
arbejdsmiljø. For vi er hele tiden udfordret af forandringer, 
der kan gøre folk bekymrede og få det negative til at fylde 
for meget. 
   Hvilke konkrete redskaber fik du?  
   - Åndedrætsøvelser. Træk vejret ti gange, når du bliver 
udfordret. Undgå tankefælder, så du ikke bekymrer dig om 
ting, du alligevel ikke kan gøre noget ved. Og »positivjourna-
len«, hvor du hver aften noterer tre gode ting, der er sket i 
løbet af dagen, og hvorfor de gik godt. Det virker.   
   Tillidsrepræsentant på Syddansk Universitetsbibliotek 
Anja Pedersen nævner de samme konkrete redskaber og 
oplevede både at blive provokeret og rykket på en positiv 
måde.
   - Mental robusthed kan lyde som et amerikansk, fluffy 
begreb, men det viste sig at være konkrete værktøjer til at 
løse nogle af de stress-problematikker, vi står med. 
   Hvad provokerede dig? 
   - At vi faktisk er genetisk disponerede til at hænge os i 
negativitet, fordi vi er programmeret til at løbe væk fra fare. 
Det er værd at huske, når man synes, der er for meget brok 
i frokoststuen. Og så overraskede det mig, at der skal tre 
positive oplevelser til at rykke ved én negativ. 
   Hvad rykkede dig? 
   - Lige så diffust det er, hvad der gør dig sårbar, stresset og 
tyndslidt, lige så »simple« løsninger skal der til. Det handler 
om gensidig respekt, nærværende ledelse, ros og kollegialt 
sammenhold, siger Anja Pedersen. 

MELLEM PRIVAT- OG ARBEJDSLIV 

- Mennesker har igennem alle tider oplevet udfordringer 
og svære hændelser, og vi kan langt hen ad vejen også tåle 
livets storme. Det, der har ændret sig i dag, er den måde, 
vores arbejdsliv forløber, forklarer Eva Hertz. Derfor tilbyder 
Center for Mental Robusthed deres ekspertise til virksom-
heder og arbejder kun i mindre grad med privatpersoner. 
   For selvom de øvelser, der kan træne ens mentale robust-
hed, er ret personlige, så har rammerne på arbejdspladsen 
så stor betydning, at det er nødvendigt, at det hele spiller 
sammen. 
   Og det er en generel tendens på arbejdsmarkedet, 
at arbejdspladsen trækker tråde ind i vores privatliv. I 

virksomheden Dong får medarbejderne for 
eksempel tilbudt hjælp til at sove bedre, fordi 
det gør dem mere robuste. 
   Man kan spørge, om det ikke var bedre, at vi 
som samfund forsøgte at ændre på vores ar-
bejdsforhold end at få værktøjer til at håndtere 
presset? 
    - Jo. Men det er en realitet, at arbejdsmarke-
det er sådan i dag og udvikler sig i den retning. 
Jeg tror, vi skal begge dele. Der er nogle vilkår i 
arbejdslivet i dag, som ikke umiddelbart kom-
mer til at ændre sig – for eksempel kravet om 
fleksibilitet og online-tilgængelighed. Vi kan 
ikke skrue tiden tilbage, men vi kan gøre noget 
for at blive bedre rustet til at klare vilkårene, 
svarer Eva Hertz. 
   - Det handler også om, at vi i dag stiller høje 
krav til os selv. Vi vil det hele: have et spæn-
dende arbejdsliv og en fritid, hvor vi bestiger 
bjerge og dyrker ekstremsport. Vi glemmer, at 
vi har behov for at restituere og lave ingen-
ting. Så mental robusthed handler om at se på 
hele vores liv, siger Eva Hertz.
   Det nytter ikke, at arbejdsgiverne »fejer 
brødkrummerne ned fra bordet« og camou-
flerer de virkelige problemer ved at »hjælpe« 
medarbejderne med at spise sundt, sove godt 
og gøre dem mentalt robuste, understreger 
specialkonsulent i BF Lone Rosendal. 
   - Det er en hårfin balance. Det er afgørende, 
at tiltag, der griber ind i privatsfæren, er frivil-
lige. Men brugt rigtigt kan det sagtens være 
et supplement til at skabe et godt psykisk 
arbejdsmiljø.    
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Den amerikanske historiker Abby Smith 
Rumsey opregner i en ny bog udfordringerne 
for biblioteker og arkiver, som skal udvælge 
og gemme til gavn for eftertiden.
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Den kollektive
hukommelse skal 
tænkes forfra

er er 129 millioner bogtitler i ver-
den, viser en Google-undersøgel-
se fra 2010. Bøgerne er overhalet 
af det digitale format, hvor der 
nu er tæt på en milliard hjem-

mesider ifølge den internationale internetsik-
kerhedsvirksomhed Netcraft.
  Dette radikale skifte stiller kolossale krav til 
biblioteker og arkiver, hvis opgave er at under-
støtte den kollektive hukommelse gennem 
bevaring af relevant viden, siger Abby Smith 
Rumsey. Vi befinder os i en afgørende periode 
i historien, fastslår hun. 
  Rumsey er en amerikansk historiker, som 
har indsigt i problematikken fra første parket 
i kraft af sin deltagelse i overvejelserne om 
digital arkivering på verdens største bibliotek, 
Library of Congress i Washington, DC, og i 
andre fora.
  - Bibliotekarer og arkivarer har altid kæmpet 
for at indhente det, når der er kommet ny 
teknologi. Det er markant anderledes denne 
gang, fordi omfanget af informationer vokser, 

D
og fordi selve håndteringen af informationerne flytter væk fra 
fysiske genstande såsom bøger, tidsskrifter og papirdokumen-
ter, siger Abby Smith Rumsey, der den 1. marts udgav en bog 
om arkivering i fortid, nutid og fremtid.
  
DEN SVÆRE SORTERING

Det umiddelbare problem med digital arkivering er, at indholdet 
nemt kan ændres eller slettes, sådan som det sker med mange 
websider. Det anslås, at en webside har en gennemsnitlig leve-
tid på 100 dage.
  Her har Rumsey en tiltro til, at teknologien udvikler løsninger, 
der sikrer en beskyttelse af udvalgte oplysninger over lang 
tid. Straks sværere er det efter hendes opfattelse at sortere i 
flodbølgen af informationer på nettet.
  - Den største udfordring er ikke publiceringsmåden, men den 
uovervejede spredning af informationer på en fælles platform. 
Der er intet filter længere. Det er meget vanskeligt for os at 
fatte det i realtid, siger hun via en telefon fra San Francisco, 
hvor hun bor.
  - Vi ønsker ikke at gemme alt. Vi skal gøre os forestillinger 
om, hvad der er af værdi for menneskeheden om 100 år og 500 
år, tilføjer hun.
  Abby Smith Rumsey finder det temmelig indlysende, at 
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ABBY SMITH RUMSEY 
Abby Smith Rumsey er en amerikansk 
historiker, som gennem en længere årrække 
har arbejdet med digital arkivering i forhold til 
biblioteker og arkiver.
   Rumsey har bistået Library of Congress 
med udarbejdelsen af en ny strategi for 
bevaring af digitalt indhold af blivende værdi, 
og hun har været ledende medlem af en 
arbejdsgruppe om digital arkivering under the 
National Science Foundation i USA. Hun har 
en ph.d. fra Harvard University, undervist på 
Harvard og Johns Hopkins University og været 
institutleder på University of Virginia.
   Rumseys bog When We Are No More: 
How Digital Memory Is Shaping Our Future 
udkommer på forlaget Bloomsbury Press den 
1. marts.

været krav om, at der skal afleveres et eksemplar til myndig-
hederne. En sådan lovgivning er ikke på plads med hensyn til 
digitalt materiale. Det er skræmmende, siger hun.
  Rumsey fremhæver også »stive« ophavsretsregler som en 
hindring for at sikre den kollektive hukommelse.
  - Der bliver opbygget kulturel kapital i private firmaers regi, 
som risikerer at gå tabt, når firmaer ikke længere har økonomi-
ske incitamenter til at opbevare dem, siger hun.
  Hun foreslår som en midlertidig løsning, indtil politikerne 
»forhåbentlig« griber ind, at biblioteker og arkiver forsøger at 
forhandle med store kultur- og mediekoncerner om overdra-
gelse af indhold. En sådan aftale fik Library of Congress med 
Twitter – med Rumseys mellemkomst.
  
VIDEN-CENTRALER

Abby Smith Rumsey mener, at mens politikerne er træge med 
at skabe de juridiske rammer og det økonomiske grundlag, så 
er der allerede en vis forståelse for den nye virkelighed hos bib-
lioteker og arkiver, som efter hendes opfattelse får en meget 
central funktion i de nærmeste årtier, fordi de favner mange 
medier, og fordi deres kuratering bliver mere nødvendig.
  Biblioteker og arkiver kan fremme den ønskede udvikling ved 

politisk-administrative dokumenter samt 
videnskabelige resultater om især foranderlige 
størrelser, for eksempel klimaet, skal gem-
mes. Der er også meget kulturelt indhold, 
som bør bevares og således tildeles en plads i 
vores kollektive hukommelse. Problemet er at 
sondre.
  - For eksempel bliver der lagt i tusindvis af 
videoer af nuttede katte ud på internettet, og 
dem skal vi selvfølgelig ikke arkivere alle sam-
men. Men vi vil på en eller anden måde gerne 
sikre, at eftertiden kan se, at kattevideoer var 
et fænomen i vores tid, siger Rumsey.

LUKKEDE RUM

Uanset at digital arkivering er en relativt ny 
praksis, så er der institutioner, der viser vejen. 
Det gælder – foruden Library of Congress – det 
private non-profit initiativ Internet Archive 
i San Francisco, der de seneste 20 år har 
indsamlet og digitaliseret materiale for hele 
verden, som arkivet derefter stiller gratis til 
rådighed for offentligheden.
  Abby Smith Rumsey beretter om, hvordan 
hun selv i tiden på Library of Congress samt 
Internet Archive har kæmpet med oplevelsen 
af, at internettet ikke er et åbent rum. Meget 
kulturelt indhold, produceret af private bru-
gere, ligger i kamre bag kodeord – for eksem-
pel Facebook – eller bag betalingsmure. Der er 
også indhold, som migrerer fra nettet over på 
apps til mobiltelefoner og tablets.
  - Med hensyn til fysisk materiale har der 
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Hvor vi
kommer fra
Indførelsen af digital teknologi er ikke første gang, menneskeheden 
har oplevet pludselige ændringer i måden at værne om den kollektive 
hukommelse.
   Det påpeger Abby Smith Rumsey i den første af de tre dele af bogen 
When We Are No More. Her fokuserer hun på, hvor vi kommer fra med 
hensyn til oplagring af informationer.
   Det begyndte for over 40.000 år siden med hulemalerier, hvor det 
dog er vanskeligt at tolke budskabet, fordi den præcise kontekst ikke er 
kendt.
   Det første egentlige skriftsystem blev opfundet af sumererne i Meso-
potamien (det nuværende Irak) mere end 3.000 år før vores tidsregning. 
Med en griffel lavede de kileformede tegn på fugtige lertavler, når de 
handlede med andre. Hensigten var dokumentation.
   Lertavlerne blev efterhånden det foretrukne middel til kommunika-
tion – også til efterfølgende generationer. Derfor opstod spørgsmålet for 
første gang: Hvordan oplagrer, sikrer, bevarer og katalogiserer man de 
værdifulde oplysninger?
   På næsten samme tid opdagede man i Egypten, hvordan papyrusplan-
ten i marsklandet ved Nilen var meget velegnet til at skrive på. Papy-
russen var let, stærk og fleksibel og tog godt imod blæk, og den kunne 
transporteres som ruller. Egypterne lavede et alfabet bestående af tegn 
og lyde, og de fandt således frem til en effektiv måde at nedfælde fælles 
viden. Det eneste minus var papyrussens ringe holdbarhed over længere 
tid.
   Der kom stadigt flere biblioteker i oldtiden. Det mest kendte er for-
mentlig biblioteket i Alexandria, som indsamlede kopier af titusinder, 
måske hundredtusinder, af papyrusruller og blev et videncenter for lærde 
fra regionen.
   Også i det gamle Grækenland var der biblioteker på trods af Sokrates’ 
advarsel om, at viden forsvinder, hvis den overføres fra mennesket til 
skrift. Grækerne arbejdede målbevidst på at opbygge viden for videns 
egen skyld.
   Der skete nye spring med Gutenbergs opfindelse af bogtrykkerkunsten 
i 1400-tallet, som muliggjorde maskinel masseproduktion af bøger og 
andre skrifter, og siden med oplysningstiden og skikkelser som filosoffen 
Michel de Montaigne (1533-1592) og den senere amerikanske præsident 
Thomas Jefferson (1743-1826).
   Montaigne forfægtede retten til anden viden, når det nu ikke længere 
var sikkert, at menneskets værdier var givet af Gud. Jefferson erklærede, 
at adgangen til viden var forudsætningen for demokrati og medvirkede 
til etableringen af Library of Congress.
   Forståelsen for betydningen af viden blev øget yderligere i løbet af 
1800-tallet med Charles Darwins opdagelser og Alexander von Hum-
boldts helhedssyn på naturen, som ændrede menneskets verdensbillede.
   Udfordringen med hensyn til oplagring steg – og ikke kun fordi mæng-
den af informationer blev større. Der kom samtidig nye platforme, 
heriblandt lyd, billeder og levende billeder.

SE MERE OM EMNET:  
www.loc.gov
www.digitalpreservation.gov
https://archive.org
The Internet Archive er tidligere beskrevet i 
en reportage i Bibliotekspressen, nemlig nr. 
19, 2002, side 608-610: http://bf.dk/sitecore/
content/Bibliotekspressen/Bladet/~/media/
Bibliotekspressen/bladet/2002/19/PDF.ashx

at demonstrere, at de er andet og mere 
end institutioner med bøger.
  - Bibliotekerne skal genopfinde sig selv. 
De skal vise, at de opsamler viden og hjæl-
per offentligheden ved at tilbyde denne 
viden. Der er et skisma her, fordi bibliote-
ker er meget konservative af natur – og 
skal også være det, men samtidig skal de 
være yderst innovative for at suge digitalt 
materiale til sig, siger Rumsey.
  Hun siger, at skiftet desuden fordrer af 
bibliotekarer og arkivarer, at de engagerer 
sig i spørgsmålet om, hvordan mennesker 
og maskiner kan arbejde optimalt sammen 
om den kollektive hukommelse.
  - Øvelsen består i, at mennesker udnytter 
computere og datacentre til at behandle 
og oplagre store informationsmængder, og 
at de selv fokuserer på det, som maski-
nerne ikke er i stand til, og som er forbun-
det med bevidsthed og følelsesmæssig 
intelligens, heriblandt kultur og perspektiv, 
siger Abby Smith Rumsey.
  Hun er optimist. Da hun begyndte på bo-
gen for 10 år siden, forventede hun, at den 
ville blive et apokalyptisk nødråb. Men hun 
noterer, at forståelsen for håndteringen af 
den kollektive hukommelse er stigende, og 
at unge – de digitalt indfødte – har bedre 
forudsætninger for at forstå og handle på 
udfordringerne end hendes egen +60-ge-
neration.
  - Det vigtigste er, at vi bevarer tilstrække-
ligt meget til, at folk i fremtiden har mulig-
hed for at træffe deres egne beslutninger 
om arkivering. Vi behøver ikke at ordne alle 
detaljer nu, siger Abby Smith Rumsey.
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En 300 år gammel regeringsprotokol fra den 
danske koloni på Trankebar i Vestindien bliver 
nænsomt restaureret. Dokumentet er skrevet med 
jerngallusblæk, der ruster og forvandler papiret til 
knækbrød. 
   Det er et rent puslespil for konserveringstekniker 
Henriette Berg, der bruger japansk papir med 
holdbare fibre til at lappe med. Hun samler dog kun 
»brikkerne«, hvis hun er helt sikker. Resten overlader 
hun til forskerne, der skal læse dokumenterne. 
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Det Kongelige Biblioteks Bevaringssektion holder til i 1.500 
kvadratmeter tidligere laboratorier og industrilokaler på 4. sal 
i en bygning på Amager. De 22 medarbejdere tilskærer, limer, 
vasker, folder, samler, redder, designer og opfinder for at bevare 
vores kulturarv som en del af Afdelingen for Fysisk Bevaring og 
Pligtaflevering på Det Kongelige Bibliotek. Pligtafleveringssek-
tionen har til huse i Den Sorte Diamant.
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Vi bevarer både 
materialer og et 
kunsthåndværk

- Konservering er et lille fag, 
og der findes ikke altid det 
instrument, vi skal bruge, 
så vi må være en slags 
Ole Opfindere. Vi bruger 
for eksempel elvarmere 
til sutteflasker, når vi 
skal holde lim flydende, 
mens vi konserverer, siger 
sektionsleder Iben Bak 
Christensen.
   En væsentlig del af 
konserveringen er også 
den præventive indsats. 
Så sektionen tjekker 
klimaet, hvor materialer 
opbevares – herunder om 
der for eksempel er filtre for 
luftforurening og den rette 
belysning.
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Æskeværkstedet 
er afgørende for 
den præventive 
bevaringsindsats. 
Der produceres hvert 
år cirka 20.000 
æsker af ni tons 
syrefrit bølgepap. 
Æskerne laves i alle 
størrelser og former 
og med indbygget 
funktionalitet. - 
Bibliotekarer kan 
godt få et chok, 
når deres reoler 
pludselig kun består 
af grå æsker, siger 
håndbogbinder 
Martin Trnka. 

Håndbogbinderfaget er 
et fag under pres – der 
er ganske få tilbage. 
Bevaringssektionen 
ser det som deres 
opgave også at bevare 
faget. Derfor får de 
håndbogbindere, 
der er ansat på Det 
Kongelige Bibliotek, 
lov til at udvælge 10-15 
bøger til sammen om 
året, hvor de kan øve 
sig og eksperimentere 
med forskellige 
indbindingsmetoder.
   Bogbinder Marianne 
Lund Petersen har blandt 
andet skabt en bog 
formet som et Ø.   
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Nødhjælpskassen står altid klar og 
plomberet, og man kan altid få fat i 
beredskabsgruppen – dag og nat. Kassen er til 
mindre vandskader på biblioteket og er i brug 
et par gange om året. 
   I kassen er der Vita Wrap, klemmer, 
gummihandsker, tape, labels og andet, 
man nok kunne finde i enhver køkkenskuffe. 
Labels er for eksempel helt afgørende ved 
en vandskade, fordi Det Kongelige Bibliotek 
har så mange genstande, at det kan være 
umuligt at se, hvor en bog kommer fra, når 
den først er fjernet fra hylden, og ryggen for 
eksempel er faldet af. Med labels ved man 
præcis, hvor man har taget materialet. 
  "Det kan koste dyrt, hvis man ikke ved, 
hvordan man skal håndtere skadede 
materialer. Et sted havde de kommet de våde 
bøger i poser, men når man løfter en pose, 
buer bøgerne. Så det kom til at koste langt 
mere i restaurering, end hvis vi havde været 
med fra starten", siger konserveringstekniker 
Christina Henningsen.

Sektionen laver opgaver for 
Rigsarkivet, der ikke har deres 
egen bevaringsafdeling. 
Disse 300 år gamle 
regeringsprotokoller fra 
Dansk Vestindien var ellers 
opgivet som utilgængelige, 
men der kommer hele 
tiden nye metoder. Når 
dokumenterne er restaureret 
og stabiliseret, skal de 
fotograferes under en særlig 
belysning, så teksten træder 
tydeligere frem.
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Det er flere år siden, at mit bibliotek (Rudersdal Bibliotekerne) holdt op 

med selv at katalogisere udenlandske bøger. Det var for tidskrævende, 

hed det, så fremover måtte vi ikke købe udenlandske bøger, som ikke al-

lerede var katalogiseret – evt. fra centralt hold. Så nu er vi helt afhængige 

af, at andre katalogiserer den udenlandske skønlitteratur og helst også 

gør det ordentligt. Men når man ikke selv bidrager til fællesskabet, kan 

man ikke tillade sig at stille de store krav til kvaliteten.

   Dengang vi selv katalogiserede udenlandsk skønlitteratur, var det en 

selvfølge, at vi forsynede de forskellige titler med noter, emneord, oplys-

ninger om serie-tilhørsforhold osv. Uden disse informationer er katalogi-

seringen jo nærmest værdiløs. At vide, at et bibliotek ligger inde med en 

bog af Helga Flatland med titlen Vingebelastning, er jo i sig selv helt uin-

teressant – for hvad handler bogen om? Er det noget for mig? Minder den 

om noget andet? Eller hvad med Anita Hammarstedts bog Tillfälligheter. 

Hvad mon det kan være for en størrelse? Uden nogen form for informa-

tion om indholdet i bøgerne bliver oplysningen om, at de eksisterer og kan 

lånes, ligegyldig.

   Alt for ofte er de eneste oplysninger om en udenlandsk roman, man fin-

der på netpunkt.dk, oplysninger om forlag, sidetal og udgivelsesår. Men 

det er måske lidt fattigt, hvis man gerne vil danne sig et indtryk af, om 

man kunne tænke sig at læse den pågældende bog. En af de nyere, kvik-

katalogiserede udenlandske bøger på netpunkt.dk er Henning Mankells 

seneste og sidste roman Svenska gummistövlar. Og hvad er så det for en 

bog? Mon det er en krimi, som Mankell jo er mest kendt for? Eller er det 

noget helt andet? Man skal i hvert fald være god til at gætte, hvis man 

skal slutte sig til, at bogen er en fritstående fortsættelse af Mankells bog 

Italienske sko fra 2006. Og at det ikke er en krimi. 

   Men hvad skyldes nu hele denne misère omkring katalogiseringen af 

den udenlandske skønlitteratur? Da jeg selv arbejdede med at skrive no-

ter, kunne jeg konstatere, at det i gennemsnit tog mig mellem ti minutter 

og et kvarter at skrive en note til en udenlandsk roman (som regel på en 

udlånsvagt). Desuden tager det nogle minutter at finde på emneord til 

en given udgivelse, så i alt løber tidsforbruget pr. titel nok op i en 15-20 

minutter, og det er naturligvis værdifuld tid, som kunne bruges til noget 

andet. 

   Til gengæld kan man konstatere, at landets biblioteker nu udlåner uden-

landsk skønlitteratur mere eller mindre i blinde uden at give potentielle 

lånere mulighed for at finde selv de mest nødtørftige relevante informa-

tioner om de pågældende værker – altså på netpunkt.dk. Om det er en 

god byttehandel må være op til den enkelte (leder) at vurdere. Hvad angår 

biblioteksverdenens eksistens og almene omdømme er jeg ikke i tvivl om, 

at man er i fuld gang med at save den gren over, man selv sidder på, ved 

at være så ligeglad med formidlingen af materialerne. For hvis lånerne 

ikke ved, hvad biblioteket tilbyder, kan de jo heller ikke gøre brug af det.

Steffen Kronborg, Bibliotekar Holte Bibliotek

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

Følg med og
deltag selv i
debatten
på bf.dk/
fagmagasinet
perspektiv
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Manglende noter på udenlandsk skønlitteratur

Kommentarer til nyheden »Det, der tog 20 minutter i 

vores gamle system, bruger vi nu en hel formiddag på« 

bragt på Perspektivs hjemmeside den 26. februar 2016.

Håber, at programmeringen dokumenteres
Øh? Det lyder altså ikke alt for godt, hvis det er sandt. 

Man må da håbe, at programmeringen fremover doku-

menteres, så man ikke er leverandørlåst. 

   Citat: "- Det er svært at overtage andres koder, fordi 

man ikke kan gennemskue, hvad der er lavet, og hvad 

der ikke er."

Kalle Nielsen, den 24. februar

Kodningens forunderlige verden
Det er bare sådan det er, Kalle. Det er almen viden 

for enhver, der har sat sig en smule ind i kodningens 

forunderlige verden. Ofte vil selv de folk, der selv har 

kodet et program, have svært ved at forstå koden blot 

måneder efter, de er blevet færdige. 

   Derfor ser man også, at programmer typisk bliver 

tungere og tungere med tiden, fordi man mere bygger 

ny kode oven på eksisterende, end man går ind og ret-

ter i eksisterende kode. Og det er jo her, at Systematic 

rigtig meget har deres udfordring – de har jo ikke rigtig 

haft et færdigt program at bygge oven på. 

   Så, nej, man er ikke leverandørlåst. Det har vi jo heller 

ikke været tidligere. Men, jo, vi får da en udfordring i, 

at der (næsten) kun bliver én leverandør af biblioteks-

systemer i Danmark. OTOH kan man jo sige, at Axiell 

næsten var derhenne – der er ikke mange Integra-

biblioteker, og Dantek sad vist mest på skolerne...

Anne-Lise Andersen, den 24. februar
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PANELDEbAt, oPLæg, viDENDELiNg og mAssEr Af fEDE koNcErtEr På sPot fEstivAL 
På årets Musikbibliotekskonference sætter vi fokus på, hvordan man kan indtænke musikbibliotekerne 
i en større sammenhæng, f.eks. i forhold til musiklivet, talentudviklingen og den almene dannelse. 
Vi lægger op til debat om musikkens rolle i bibliotekernes tilbud og om fremtiden for bibliotekernes 
musikformidling.

Musikbibliotekskonferencen 2016 er arrangeret af:

NyE vEjE for bibLiotEkErNEs 
musikformiDLiNg?

Musikbibliotekskonferencen 2016

fredag den 29. april 2016 kl. 10.00 - 17.00 
på radisson blu scandinavia Hotel, margrethepladsen 1 i Aarhus

læs mere om konferencen på bf.dk/spot

Find arrangementer, som passer til dig, på bf.dk/arrangementer

Mange har allerede deltaget i vores  
faglige arrangementer. Har du?

For mig er Bibliotekarforbundets arrangementer  
en årlig vitaminindsprøjtning, som hjælper mig  
i mit formidlingsarbejde. 

 (Deltager ved Introduktion til bogsæsonen)

Kurset var meget konkret. Jeg tog en masse
med hjem, som kunne bruges direkte i 
mine arbejdsopgaver. 

(Deltager på kurset Layout med Indesign)

Jeg har fået aktualiseret min viden, og så har  
jeg fået gode tips og tricks.

(Deltager på Gå-hjem-mødet SEO –  
søgemaskineoptimering på dit website)

 

 Find arrangementer, som passer til dig, på bf.dk/arrangementer
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Palles Gavebod hedder fra den 11. april Biblo.dk. Sitet 
skifter look, navn og muligheder. Særligt er der lagt vægt 
på børns muligheder for at lave online interessefælles-
skaber. Håbet er, at bibliotekarerne vil tage sitet til sig 
som et redskab til at nå de 8- til 12-årige. 

a Palles Gavebod – bibliote-
kernes fælles børnesite – så 
dagens lys for seks år siden, så 
verden anderledes ud. 
   - I dag bruger børn deres 

mobiltelefon og tablet til at komme på net-
tet. Tingene skal gå hurtigere, og de vil gerne 
interagere med hinanden, siger projektleder 
for Palles Gavebod Line Røijen. 
   Det er især tre elementer, der har været i 
fokus i udviklingen af sitet: børnenes mulig-
hed for at dyrke interesser online i fællesskab 
med andre børn, en mere visuel måde at søge 
på, som appellerer til børn, samt en opfyl-
delse af børns behov for at det fysiske og det 
digitale spiller sammen for eksempel gennem 
formidling med landsdækkende kampagner, 
der binder det fysiske og det digitale sammen.

INTERESSEFÆLLESSKABER 

På Biblo.dk er det blevet lettere for biblioteka-
rerne at facilitere et community. Sitet minder 
om Facebook Groups og et almindeligt forum 
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– kombineret med bibliotekssystemerne. Børnene får mulighed 
for at søge hinanden i et trygt, lukket miljø, hvor de skal bruge 
deres skole-uni-login for at logge sig på. Børnene kan inspirere 
hinanden, og bibliotekarerne kan byde ind med nye perspekti-
ver og formidle direkte i interessefællesskaberne.
   - Erfaringerne fra Palles Gavebod har været, at børnene søger 
respons fra hinanden. Når de har skrevet en boganmeldelse, vil 
de gerne høre, hvad andre børn siger til det, de har skrevet eller 
til bogen. Bibliotekaren er spændende nok, men førstepriori-
teten er andre børn, siger Line Røijen, der sammen med sine 
kollegaer undervejs i udviklingen af sitet har sparret med Køge- 
og Roskilde Bibliotekerne. 
   - Grundideen med ét fælles nationalt børnesite er at skabe 
nogle rammer, som man kan fylde ud lokalt efter behov. Lo-
kalbibliotekerne kan eksempelvis selv vælge et tema for deres 
community på sitet. I Odense har de valgt at oprette et Harry 
Potter-community som opfølgning på deres Harry Potter-
festival i efteråret. 
   Og i Randers og Holbæk startede man i 2013 en fælles anmel-
derklub, som det er oplagt at bringe ind i et online fællesskab 
i form af »grupper« på Biblo.dk. Bibliotekerne får også bedre 
mulighed for at pulje ressourcer og samarbejde på tværs af 
kommunegrænserne.  

Gave – ikke 
ekstra opgave 

Nyt
navn

Navnet Biblo skal afspejle, 
at det er et bibliotekssite, 
og at vi er stolte af at være 
bibliotek, siger Line Røijen. 
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MERE VISUEL SØGNING 

Søgningen på Biblo bliver gjort mere visuel, fordi børn er mere 
visuelle i deres måde at søge på end voksne. Børn låner ofte bø-
ger ud fra forsiden, og de kan lade være med at låne en bog med 
et emne, der ellers interesserer dem, fordi forsiden ikke taler til 
dem. 
   - Vi håber, at den nye søgefunktion gør, at børnene bliver i 
bibliotekets database og søger, i stedet for, som vi har oplevet 
tidligere, at de hurtigt springer over til Google, der er mere visuel 
i sit søgeresultat, siger Line Røijen. Den nye søgefunktion bliver 
lanceret den 3. juni i forbindelse med kampagnen Sommerbogen.

NATIONALE KAMPAGNER 

En vigtig del af at have et nationalt børnesite er, at bibliotekerne 
kan være fælles om store nationale kampagner. Det er det tredje 
element, der har været fokus på i udviklingen af Biblo.dk, fordi 
børn har brug for et samspil mellem det fysiske og det digitale 
rum.
   - Vi kan se på vores statistik, at Palles Gavebod virkelig bliver 
brugt, når vi har en kobling mellem det digitale og det fysiske 
rum – for eksempel en kampagne i skolen eller på biblioteket, der 
opfordrer dem til at gå ind på sitet og skrive en anmeldelse. Vi 
kan give et langt mere kvalificeret tilbud, når hele biblioteksvæ-
senet går sammen. Det er også lettere at få et samarbejde med 
eksterne partnere, som for eksempel da Kronprinsesse Mary 
åbnede den nationale kampagne Sommerbogen i 2015. Andre 
samarbejder har blandt andet været en fælles national børneret-
tigheds-tegnekonkurrence i samarbejde med UNICEF Danmark 
og kampagnen Vild med film i et samarbejde med Buster Film 
Festival og avisen Kids News. 

Sitet bliver lanceret internt på bibliotekerne i starten 
af 2016. Blandt andet gennem en kursusrække for 
biblioteksansatte, hvor de får indsigt i sitet og børns 
medievaner og et generelt digitalt kompetenceløft.
Sitet får støtte af DDB under Slots- og Kulturstyrelsen 
frem til januar 2017 og er et af de tre nationale 
bibliotekssites, DDB har valgt at føre videre sammen 
med Litteratursiden og Biblioteksvagten. 

Både kampagnerne Sommerbogen og Vild med film er et sam-
arbejde med folkeskolerne, der også er en væsentlig samar-
bejdspartner, siger Line Røijen. 

GAVE – IKKE EKSTRA OPGAVE

Udfordringen for Biblo.dk er ifølge Line Røijen at få bibliote-
kerne til at bruge sitet som et fælles, nationalt redskab. Line 
Røijen og andre biblioteksfolk, der har arbejdet med Palles 
Gavebod, har oplevet, at sitet er blevet behandlet lidt som et 
stedbarn, og at bibliotekerne har set den som endnu en ting, 
de skulle oveni alle de andre opgaver. 
   - Men Biblo.dk er tænkt som en hjælp og et redskab, der 
kan gøre hverdagen lettere, fordi mange ting er lavet og så 
kan formes efter en lokal kontekst. Mit håb er, at sitet bliver 
tænkt naturligt ind som en ekstra dimension til den fysiske 
formidling – for eksempel i forhold til de klubber, der allerede 
eksisterer og nu kan få et socialt fællesskab på sitet. 
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I bogen BiblioTech: Why Libraries Matter More Than Ever in 
the Age of Google understreger amerikaneren John Palfrey, 
at det digitale og det fysiske bibliotek er afhængige størrel-
ser. Han opfordrer samtidig bibliotekarerne til at turde fejle 
for at udvikle bibliotekerne.

idligere juraprofessor og biblio-
tekschef for det juridiske biblio-
tek på Harvard University John 
Palfrey har siden 2010 arbejdet 
for et samlet digitalt bibliotek 
i USA kaldet The Digital Public 

Library of America. Han mener, at biblioteker 
er vigtigere end nogensinde, men skal de 
overleve transformationen fra at være fysiske 
til også at være digitale, er bibliotekerne nødt 
til at eksperimentere, tænke større og turde 
meget mere.
    »Der er for få folk i biblioteksregi, der arbej-
der med specialiserede og innovative digitale 
projekter, der virkelig kan betyde noget i en 
større skala«, skriver han i bogen BiblioTech: 
Why Libraries Matter More Than Ever in the 
Age of Google. 
   »Der er langt større chance for, at program-
mører og grafiske designere hos Amazon, Ap-
ple og Google finder frem til den næste store 
ting inden for information and knowledge ma-
nagement, end at nogle i bibliotekssektoren 
gør det«, skriver John Palfrey, der selvfølgelig 
godt ved, at økonomien bag bibliotekerne er 
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en helt anden end i de private virksomheder. Men hans pointe 
er, at selv om samfundet prioriterede pengene til bibliotekerne 
for at udvikle i stor skala, så er for mange bibliotekarer bange 
for at løbe en risiko. Han citerer en innovativ bibliotekar fra Fin-
land for netop at sige: »Vi skal ikke være så bange for at begå 
fejl. Vi kan ikke slå folk ihjel som på et hospital. Vi skal turde 
løbe en risiko og afprøve nyt igen og igen«.

DIGITAL SERENDIPITET

Bibliotekerne har en enorm berettigelse i den digitale tidsalder, 
mener John Palfrey. Men de skal noget andet end tidligere. 
Nøglen er at fokusere på, hvad digitale medier og internettet 

Vejen til et
globalt bibliotek

Tidligere juraprofessor John Palfrey på Berkman 
Center for Internet & Society, hvor han var leder 
fra 2002 til 2008. Da han blev tilbudt jobbet som 
bibliotekschef for verdens største juridiske bibliotek 
på Harvard University, vidste han ikke, hvordan et 
bibliotek fungerede. I dag mener han, at biblioteker 
er vigtigere end nogensinde. 
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gør muligt for biblioteket og finde de områder, 
hvor det analoge og det digitale supplerer 
hinanden. 
   »Vi har brug for både det fysiske og det digi-
tale bibliotek, der er afhængige størrelser og 
kan gøre hinanden mere effektive og værdi-
fulde«, skriver han.
   Som eksempel nævner han projektet Digital 
Commonwealth fra Boston Public Library, hvor 
ideen er at digitalisere kulturarven med hjælp 
fra borgere, der bidrager med gamle fotos af 
det lokale basketballhold, af fiskeindustrien 
og livet langs kysten samt gamle kort og så 
videre.
   Der er ting, der kan gå tabt, hvis man satser 
for meget på det ene frem for det andet, for 
eksempel den serendipitet, der sker, når man 
leder efter en fysisk bog på hylderne og støder 
på noget, man ikke vidste, man søgte efter. 
Den oplevelse skal brugerne også have i den 
digitale verden, men det kræver, at man arbej-
der mere med den digitale formidling. 

GLOBALT DIGITALT BIBLIOTEK 

Der er uanede muligheder i det digitale. 
Eksempelvis mener John Palfrey, at formår 
bibliotekerne at udnytte de digitale mulighe-
der for netværk og samarbejde optimalt, så 
er perspektiverne et globalt digitalt bibliotek, 
som ligner det nationale digitale samarbejde, 
hvor fælles digitale biblioteker mange steder 
er under udvikling. »It is not unlikely that a 

single global digital library will emerge«, 
som han skriver. 
 
SOCIAL INKLUSION

Den tidligere professor og bibliotekschef 
forsøger at råbe politikerne op, for hvis vi 
ikke som samfund investerer mere i biblio-
tekernes transformation fra det analoge 
til det digitale, sætter vi de essentielle 
funktioner over styr på et tidspunkt, hvor vi 
har mest brug for dem.
   »Mange har glemt, hvor essentielle biblio-
tekerne er. Det er den samme sang, vi hører 
over hele verden, når der skal forhandles 
lokale budgetter: Hvad er formålet med 
biblioteket i en digital verden? Og er biblio-
tekarer ikke en anakronisme i den digitale 
tidsalder?«.
   »Men biblioteket giver adgang til kom-
petencer og er med til at skabe lighed i 
samfundet. Biblioteket er der, hvor du som 
almindelig borger kan høre en professor 
tale om klimaforandringer, eller hvor et 
barn fra en mindre velstillet familie kan 
se et stykke af Shakespeare. Biblioteket 
har en høj grad af social inklusion, og når 
biblioteker forsvinder lokalt, påvirker det 
mange led i lokalsamfundet: børns chancer 
for uddannelse, indvandrere og flygtninges 
muligheder for hjælp til at finde sig til rette 
samt borgernes mulighed for at dele kultur 
og viden og få mere af det.« 

Harvards Herbert Smyth Library

Ti skridt mod
fremtidens bibliotek 

1. Biblioteker skal redefineres til at 
være knudepunkter i et forbun-
dent digitalt netværk og ikke små, 
konkurrerende enheder.

2. Biblioteker skal i højere grad 
samarbejde med arkiver, museer 
og andre kulturarvsinstitutioner.

3. Redefineringen af biblioteket 
skal ske ud fra brugernes behov.

4. Det fysiske og det digitale skal 
supplere hinanden.

5. Bibliotekarer skal drage fordel 
af, at de kun servicerer brugernes 
interesser, der er de »konkurrence-
dygtige«.  

6. Bibliotekarer skal finde fælles 
fodslag med forfattere og forlag. 
Det er et økosystem, hvor alle 
funktioner er værdifulde, selv 
om de kan ændre karakter i det 
digitale.

7. Skab biblioteksrum, hvor der er 
plads til, at brugerne selv inter-
agerer og skaber ny viden.

8. Bibliotekarer skal arbejde 
sammen på tværs og skabe en 
digital infrastruktur, som der skal 
investeres i. 

9. Det samlede globale biblioteks-
væsen skal arbejde for at udvikle 
langsigtet digital bevaring.

10. Samfundet skal være villigt til 
at betale for tranformationen af 
bibliotekerne. 
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EMNETAL 
38.61

Der er en lettere måde at få 
overblik på…

Under emnetal 38.61 kan du fi nde bøger 
om økonomisk sikring af alderdommen. 
Men du kan også vælge en lettere måde. 
Tilmeld dig PFA Kundeprogram, så får du 
en mail ca. otte gange om året med dine 
personlige nøgletal samt anbefalinger, 
der hjælper dig med at få mest muligt ud 
af din pension. Du tilmelder dig ved at 
udfylde din profi l på mitpfa.dk og sige ja 
til, at vi må kontakte dig.

Koncernsamtykke_Bibliotekar_215x270.indd   1 16/03/16   15:27
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Af Marianne Dybkjær, Produktkonsulent og kundeansvarlig
for bibliotek.dk hos DBC
Den 4. marts

Anbefalinger – Det er det, de unge vil ha’

Unge ønsker sig et bibliotek.dk, der ligesom Netflix kommer med forslag på 
baggrund af, hvad du netop har afleveret, og hvor du kan få anbefalet ma-
teriale og selv komme med anbefalinger. Ældre biblioteksbrugere er mere 
skeptiske. Det er et af de billeder, der tegner sig ud fra de brugerundersøgel-
ser, vi har foretaget af bibliotek.dk i 2015.

Af Katia Ben Semmane og Jim Højberg
Hhv. bibliotekar, Team Børn og Teamkoordinator – Børn, Vejle Bibliotek
Den 16. februar

Læselyst med TURBO

Med projektet »TURBODRENGE – LÆSELYST TIL DRENGE« har Vejle 
Børnebibliotek pirret til nysgerrigheden hos drenge, da vi er overbevist om, 
at netop nysgerrighed er den bedste motivation til at læse og lære.

Af Jim Højberg, Teamkoordinator – Børn, Vejle Bibliotek
Den 23. februar

»Krig« på biblioteket

Det væltede ind med drenge på Vejle Børnebibliotek i vinterferien. Først 
var der »Blå blink«, hvor brandbiler, ambulancer og politibiler blev vist frem. 
Mange drengedrømme blev opfyldt, når de fik lov til at sidde i en brandbil el-
ler en politibil – og når en hundefører fra politiet kunne fortælle og vise, hvor 
dygtig hunden Carlo var til at finde ting og sager, så var lykken gjort. Ferien 

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.

Digital Manager
Miniuddannelse i 6 moduler

Torsdag den 19. maj 2016 Onsdag den 25. maj 2016 Tirsdag den 31. maj 2016

Onsdag den 8. juni 2016 Onsdag den 15. juni 2016 Tirsdag den 21. juni 2016

Modul 1:
Start dit webprojekt med 
succes

Modul 2:
Informationsarkitektur 
– organisering, strukture-
ring og labelling

Modul 3:
UX (User Experience) 
– at skabe gode bruger- 
oplevelser

Modul 4:
HTML/CSS –  grundlaget 
for enhver webside

Modul 5:
Online tekster der virker 
– lær spillereglerne for 
at skrive til nettet

Modul 6:
Online Markedsføring 
– at være synlig digitalt

Læs Mere Og TiLMeLD Dig PÅ 
bf.dk/dIgITaLManagEr

Bibliotekarforbundet
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

Bibliotekarforbundet
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

bød også på andre aktiviteter – som et tredages forfatterværksted og en 
workshop i 3D-print. Men der, hvor det rigtigt rykkede for drengene, var 
lasergame i bibliotekets kælder. 
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Med naboer som TH. Langs HF og VUC, Silke-
borg Business College og Den Kreative Skole 
er Silkeborg Bibliotek mere end vant til besøg 
fra unge, som skal have hjælp til opgaveskriv-
ningen, finde et roligt sted til lektielæsningen, 
slappe af og hænge ud med vennerne i en 
mellemtime eller have et hyggeligt sted at slå 
tiden ihjel, inden de skal til guitarundervisning. 
Og snart bliver der forhåbentlig endnu flere af 
de unge brugere. 
   I sommeren 2017 bliver dørene slået op til en 
spritny campus-bygning på Bindslevs Plads 
i Silkeborg. Åbningen af den nye campus 
betyder, at elever fra ungdomsuddannelser 
og folkeskole får et sted, hvor de kan mødes 
og udveksle viden, idéer og kompetencer. 
Det betyder samtidig, at Silkeborg Bibliotek 
får en »tilbygning« på omkring 1500 m2 med 

TEKST KATRINE SIVESGAARD

tilhørende værtsrolle og hundredvis af potentielle unge bru-
gere. Det store spørgsmål er derfor nu, hvordan man på bedste 
vis kan lokke de unge til også engang imellem at gå fra campus 
og ind i biblioteket. 

MODELLER OG MOODBOARDS

For at finde svaret på dette spørgsmål inviterede Silkeborg 
Bibliotek sammen med konsulenterne Jørgen Rasmussen, de-
signer og lektor ved Arkitektskolen i Aarhus, og Christel Maria 
Jantzen, designer og cand.arch., en gruppe unge studerende 
fra TH. Langs HF og VUC og Silkeborg Business College til to 
workshops på biblioteket. Her skulle de studerende i fællesskab 
komme med deres konkrete bud på, hvordan man i fremtiden 
kan indrette og anvende biblioteket, så det bliver attraktivt for 
de unge brugere. Med udgangspunkt i de eksisterende rum i 
biblioteket designede og indrettede de studerende nye rum ud 
fra temaerne »café«, »fordybelse«, »oplevelse« og »projekt«. 
Beskrivelsen af rummene indeholdt alt lige fra placering og 

I sommeren 2017 bliver Silkeborg Bibliotek bygget sammen 
med en ny campus-bygning og kommer til at indgå i et tæt 
læringsfællesskab med en række af byens skoler og uddan-
nelsesinstitutioner. Dette fællesskab betyder, at biblioteket får 
en endnu tættere kontakt til byens unge. Men hvordan indret-
ter og anvender man biblioteket, så det bliver attraktivt for de 
unge brugere? Silkeborg Bibliotek inviterede en gruppe unge 
studerende til to workshops for at høre deres bud.

Et rum, man vil
dele med andre
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Om artiklens forfatter Katrine Sivesgaard er stud.mag. i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet 
og tidligere praktikant ved Silkeborg Bibliotekerne

indretning til mulige aktiviteter og markedsføring og blev illu-
streret via moodboards, modeller, tegninger og reklamemateria-
le. Forløbene var designet med basis i servicedesign-tænkningen.

DE UNGES DRØMMEBIBLIOTEK

Mens der blev arbejdet, gik en række deltagere fra biblioteket 
rundt mellem grupperne, hvor de svarede på spørgsmål og 
deltog i diskussionerne. Men især sugede de til sig af de unges 
forslag og idéer. For Silkeborg Bibliotek var det primære formål 
med de to workshops nemlig at afdække den unge målgruppes 
ønsker, behov og værdier, og dem fik de masser af eksempler på.
   Kendetegnende for de unges beskrivelser af deres biblioteks-
rum var, at de både beskrev dem abstrakt med ord som »mang-
foldighed«, »fleksibilitet«, »tilgængelighed« og »innovation«, 
men samtidig også gav konkrete bud på, hvad disse beskrivelser 
ville betyde i praksis. Når de unge ønskede sig mangfoldighed, så 
påpegede de, at unge er meget forskellige i deres måder at arbej-
de på og derfor har brug for forskellige typer rum med forskellige 
møbler, belysning og stemning. Når de ønskede sig fleksibilitet, 
så påpegede de, at rummene skal kunne tilpasses den enkelte 
gruppe eller det enkelte individs behov; de vil have transforma-
tive rum, som de kan gøre til deres egne, og hvor de kan høre 
deres egen musik i højtalerne og se deres egne billeder og film på 
skærmene. Når de ønskede sig tilgængelighed, så påpegede de, 
at det skal være nemt at bruge biblioteket. Rummene skal være 
selvinstruerende, og de ønsker sig masser af skraldespande og 
stikkontakter og et minimum af bureaukrati i form af for eksem-
pel indviklede booking-systemer og lange lister med regler. Og 
når de ønskede sig innovation, så påpegede de et ønske om den 
nyeste teknologi i form af for eksempel smart film, chromecast, 
trådløs strøm og bluetooth.

ET RUM FOR ALLE

Derudover ønskede de unge først og fremmest at føle sig 
velkomne, og at biblioteket skulle være et sted, hvor man havde 
lyst til at være. Derfor stod blandt andet masser af farver, flotte 
vægmalerier, lækre møbler, grønne planter, orden og rene omgi-
velser også højt på ønskelisten. »Biblioteket skal være for alle,« 
forklarede en af de unge deltagere. »Det rum, vi har designet, er 
et sted, som man gerne vil dele med andre.«
   Vil du vide mere om Silkeborg Biblioteks deltagelse i Campus 
Bindslevs Plads? Så besøg campusbindslevsplads.dk.

Artiklen blev bragt på bf.dk/deldinviden den 24. februar.

Der brainstormes

Farvestrålende moodboard hos én af grupperne

Et konkret eksempel på de unges idéer til fremtidens biblioteksrum
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Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
T: 38882233
E: bf@bf.dk
www.bf.dk
Ekspedition:
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Statens Institut for Folkesundhed har udgivet en publikation, som bygger på et australsk 
forskningsprojekt, som nu er »oversat« til danske forhold. 
   Forskere i udlandet og i Danmark har øget fokus på befolkningens mentale sundhed 
– særligt forbundet med, at antallet af psykiske lidelser over en længere årrække har 
været støt stigende. Forskere mener, at vi på samfundsniveau bliver nødt til at investere 
i og prioritere mental sundhedsfremme ved siden af forebyggelse og behandling. 
   Forskerne definerer mental sundhedsfremme som »indsatser, der fremmer menne-
skers trivsel, evne til at håndtere dagligdagens udfordringer og deltagelse i menneskeli-
ge fællesskaber«. Der er fokus på at skabe rammer, der er mentalt sundhedsfremmende.  
Mental sundhedsfremme retter sig mod alle mennesker, uanset om de har en psykisk 
lidelse eller ej. 

ABC (Act-Belong-Commit) oversættes til dansk med: »Gør noget aktivt! 
Gør noget sammen! Gør noget meningsfuldt!«.

Læs mere om projektet og modellen, og få mulighed for at teste
dig selv på www.abcmentalsundhed.dk.

 Lone Rosendal

Forskelsbehandling
på arbejdsmarkedet
er forbudt

ABC for
mental sundhed  

Lov om »Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv.« forbyder 
enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund 
af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, 
handicap og national, social og etnisk oprindelse jævnfør lovens § 1, stk. 1.

Forbuddet mod forskelsbehandling gælder ved ansættelse og afskedigelse, for-
flyttelse, forfremmelse og med hensyn til løn- og arbejdsvilkår mv.

Loven finder ikke anvendelse i det omfang, en tilsvarende beskyttelse mod 
forskelsbehandling følger af kollektiv overenskomst. 

Sag med påstand om overtrædelse af forskelsbehandlingsloven kan alt efter 
omstændighederne anlægges ved de almindelige domstole, føres i det fagretlige 
system eller indbringes for Ligebehandlingsnævnet, der er en uvildig klagein-
stans. BF kan i visse tilfælde være partsrepræsentant i sager, der indbringes for 
Ligebehandlingsnævnet.

Vi vil opfordre dig til at kontakte BF, hvis du føler, at du bliver eller er blevet 
forskelsbehandlet.  

Helle W. Andersen
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Hvis du ikke ønsker eller ikke har mulighed for at afholde al din ferie inden den 1. maj 2016, kan du 
aftale med din arbejdsgiver, at du overfører ferie til næste ferieår. Der er dog fastsat en minimums-
grænse på 20 dage (fire uger), som den ansatte skal holde hvert år. Er der tale om feriehindring 
(sygdom, barsel eller lignende), gælder der dog andre bestemmelser.
   Hvis du ønsker at overføre ferie, skal du indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver. Aftalen skal 
være indgået senest den 30. september efter ferieårets udløb.
   Det er vigtigt, at aftalen om overførsel af ferie er så præcis som muligt blandt andet omkring 
hvordan og hvornår, ferien efterfølgende skal afvikles. 
   Aftalen kan godt omfatte overførsel i flere på hinanden følgende år. På denne måde kan man 
efter aftale med arbejdsgiveren akkumulere antallet af ferieuger – for eksempel:

• 2015/2016: Ret til 5 ugers ferie, holder 4 uger og overfører 1 uge
• 2016/2017: Ret til 6 ugers ferie, holder 4 uger og overfører 2 uger
• 2017/2018: Ret til 7 ugers ferie, holder 4 uger og overfører 3 uger

Du får din fast påregnelige løn under ferie på det tidspunkt, hvor den overførte ferie afholdes.
   Hvis det ikke ved overførslen er aftalt, hvornår den overførte ferie holdes, gælder de almindelige 
varslingsregler. Overført ferie skal afvikles før optjent ferie fra det forudgående kalenderår.

Ulla Thorborg

Den 1. april 2016 hæves pensionsprocenten i kommunerne fra 17,82 procent
(regionen: 17,97 procent) til 18,29 procent (regionen: 18,46 procent) som bereg-
nes af alle løndele for de overenskomstansatte. 
   For tjenestemændene stiger pensionsprocenten tilsvarende. Her beregnes 
supplerende pension af tjenestemændenes tillæg (og ikke løntrin). 
   Det betyder samtidigt, at den del, som medarbejderne kan vælge at få udmøn-
tet som løn, stiger til 1,89 procent (regionen: 2,06 procent). Ønsker den ansatte 
at gøre brug af fritvalgsmuligheden og få løn i stedet for pension, så er tillægget 
ikke pensionsgivende, og der ydes ikke særlig feriegodtgørelse af tillægget. Der 
foretages valg for mindst et år ad gangen. Hvis en medarbejder ønsker omvalg, 
sker det efter medarbejderens eget initiativ og tidligst efter et år. 

 Lone Rosendal

Lønstigning
i staten

Overførsel af ferie

Pensionsprocenten stiger 
i kommune og regioner

Jeg er ansat i en kommune og er netop blevet indkaldt til en tjenstlig samtale med min chef. Har jeg ret 
til at optage samtalen på min mobiltelefon? Jeg vil gerne være sikker på, at jeg får alle oplysninger med.

SVAR Der foreligger ikke retsregler, der regulerer spørgsmålet om, hvornår man som ansat kan optage en tjenst-
lig samtale. 
  Det er din arbejdsgiver, der i kraft af ledelsesretten fastsætter rammerne for, hvorledes en tjenstlig samtale 
inden for kommunen skal afvikles, herunder om du må optage en tjenstlig samtale på din mobiltelefon. Du bør 
spørge din arbejdsgiver, om det er i orden, at du optager samtalen.
  Hvis din arbejdsgiver siger nej, må du rette dig efter dette, da du ellers kan risikere at blive bortvist på grund af 
lydighedsnægtelse. Dette har en netop afsagt domstolsafgørelse i øvrigt fastslået. 
Hvis der foreligger helt særlige omstændigheder, vil det dog kunne være usagligt at nægte optagelse.
  Du har i øvrigt ret til at have en bisidder med til den tjenstlige samtale, og der bliver skrevet et referat fra mø-
det, som du får lejlighed til at kommentere. Bisidder vil ofte være din tillidsrepræsentant. Du er altid velkommen 
til også at drøfte din problemstilling og søge rådgivning i BF. 

 Helle W. Andersen

Pr. 1. april 2016 stiger lønnen i staten med 
0,8 procent. Stigningen er aftalt ved over-
enskomstforhandlingerne i 2015. 
  Der vil ikke denne gang ske en regulering 
af lønnen på grund af reguleringsordningen. 
Denne er blevet suspenderet i 2016, idet 
Finansministeriet er af den opfattelse, at 
de offentligt ansatte har et lønforspring i 
forhold til den private lønudvikling.

Ulla Thorborg
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Pia Charlotte Olsson
Nørrebro Bibliotek
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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
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BF’S HOVEDBESTYRELSE

Regnskabet
godkendt

TEKST ANETTE LERCHE

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

Hovedbestyrelsen holdt møde den 24. februar. Perspektiv bringer et udpluk 
af de vigtigste emner på dagsordenen. Du kan læse mødereferatet på bf.dk 
under menuen Om Os/Om Hovedbestyrelsen.

Ny sekretariatschef
En enig hovedbestyrelse godkendte 
på sit møde den 24. februar ansættel-
sen af forbundets nye sekretariats-
chef, Torben Jensen, der kommer fra 
en stilling som organisatorisk chef i 
Danske Bioanalytikere. Torben Jensen 
starter i sin nye stilling den 1. maj.

Hovedbestyrelsen god-
kendte regnskabet for 
2015. Årets resultat gav 
et underskud på knap 1,7 
millioner kroner, hvilket 
skyldes hensættelse til 
løn til den tidligere direk-
tør. Uden denne om-
kostning var forbundets 
slutresultat gået i nul.

3 spørgsmål
til Kristine Højen,
studerende på IVA 
Vest og studenter-
observatør i HB

I bestyrelsens debat om kontingentnedsættelse pegede du på, at det ikke nødven-
digvis kun er det økonomiske, der betyder noget for de studerende, når de melder 
sig ind i en fagforening. Hvad får dig til at tænke det?
- Det er fornemmelse, men jeg har faktisk også spurgt på IVA’s facebookside, og 
mange af dem, der er medlemmer af en fagforening, har ikke truffet et reflekteret 
valg. De ved ikke helt, hvad det er, de betaler til. Begrundelsen for at melde sig ind i 
en fagforening er mest billige forsikringer og gratis kurser.  

Hvad var din egen grund til at blive medlem af BF?
- For mig handler det om at være medlem af en organisation, der kæmper for bib-
lioteket som institution og for vores faglighed. Vi er mange studerende, der har en 
oplevelse af, at det er svært at formulere, hvad det er, der gør os sejere og adskil-
ler os fra mange andre akademikere. Vi er ikke gode nok til at sætte ord på vores 
kompetencer. Jeg kan virkelig godt lide bibliotekerne, og jeg vil gerne give vores 
faglighed en stærk stemme i debatten. Det kan vi gøre sammen gennem BF. 

Hvad oplever du er gode argumenter for at være medlem af en fagforening,
når du taler med dine medstuderende?   
- Jeg starter nok med de billige forsikringer, og så håber jeg, at de kommer til nogle 
arrangementer efterfølgende. Jeg var blandt andet med til at arrangere, at en 
del fra IVA Aalborg deltog i seneste Fagligt Landsmøde. Vi havde en virkelig god 
oplevelse af den faglighed og samhørighed, der opstår, når man er med til de større 
arrangementer og konferencer i BF.    

?
Kristine Højen
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Kim Jesper Josefsen
Roskilde Handelsskole 
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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 
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Bibliotekerne 
Tlf: 51 20 59 80
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BF’s Princip- og arbejdsprogram for 2017 og 2018 
skal have mere fokus på det politiske indhold og 
visioner, erklærede formand Tine Jørgensen, da 
hun præsenterede hovedbestyrelsen for sit oplæg 
til en fornyelse af Princip- og arbejdsprogram-
mets form. Tine Jørgensen understregede, at det 
nye program skal have medlemmerne i fokus. 
   Der vil desuden i programmet blive beskrevet 
en række principper, som både bestyrelsen og 
sekretariatet skal arbejde ud fra for at sikre, at 
alle aktiviteter sker med udgangspunkt i medlem-
mernes behov og en fornuftig brug af forbundets 
ressourcer. Til gengæld skal beskrivelsen af Biblio-
tekarforbundets daglige drift ikke fylde så meget 
i arbejdsprogrammet.
   - Det betyder ikke, at det arbejde ikke bliver 
gjort og udviklet løbende. Bibliotekarforbundet er 
i høj grad en driftsorganisation, hvor rådgivningen 
af medlemmerne i forhold til løn- og ansættel-
sesforhold, karriererådgivning, relevante arrange-
menter og Perspektiv fylder rigtig meget. Derfor 
er det vigtigt, at de udviklingsprojekter, vi sætter 
i gang, er de helt rigtige, og det skal Princip- og 
arbejdsprogrammet sikre og tydeligt formidle til 
medlemmerne, sagde Tine Jørgensen.
   Bestyrelsen tog godt imod de nye tiltag. Blandt 
andet sagde Andreas Damsbo Brix, Sundby 
Bibliotek:
   - Det er godt, at vi fornyr programmet. Denne 
form bliver mere overskuelig for vores medlem-
mer. Jeg tror også, at denne form vil betyde, at vi 
får nogle mere overordnede og interessante dis-
kussioner på vores generalforsamling senere i år.
I første omgang skal hovedbestyrelsen arbejde 
videre med det politiske indhold på et strategise-
minar i marts. 

Kontingentstruktur 
sendt til hjørne

Især læserne af dagbladet Politiken har kunnet følge et øget fokus på bib-
liotekernes fremtid i spalterne. Men artiklerne har manglet forståelse for 
bibliotekernes rolle og har i for høj grad handlet om kassation, mente flere 
HB-medlemmer.
   - Det er som om, at folk ikke forstår, at hvis vi skal have nye titler på et 
bibliotek, skal vi også kassere bøger. Et bibliotek er ikke et bogmuseum. Det 
kan godt være, at der er forvirring omkring, hvad bibliotekerne skal, men det 
ville da være forfærdeligt, hvis bibliotekerne ikke var i rivende udvikling, når 
samfundet er det, sagde Peter Brandsborg, Vesthimmerlands Biblioteker. 
   Andreas Damsbo Brix, Sundby Bibliotek, pegede på, at der er behov for en 
mere nuanceret debat om fremtidens biblioteker. 
   - Man ser jo, at de ændrer sig på mange områder, og især på det politiske 
plan er der brug for en debat om, hvad bibliotekerne skal rumme. 
   Hovedbestyrelsen bakkede formand Tine Jørgensen op i, at det er vigtigt, at 
hun fortsat giver BF en stemme i debatten. 

Biblioteksdebat uden nuancer
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Fornyelse af
Princip- og
arbejdsprogrammet

Bestyrelsen vedtog i slutningen af 2015 at diskutere forbundets 
kontingentstruktur i løbet af 2016. Derfor var muligheden for at 
sætte kontingentet ned for dimittender og ledige til debat. Besty-
relsen så på flere modeller, men formand Tine Jørgensen vurderede, 
at man ikke var klar til at træffe en beslutning endnu.
   John Holmgaard Larsen, Islands Brygge og Christianhavns Bib-
liotek, støttede varmt ideen om at sætte kontingentet ned for de 
ledige. 
   - Det er et godt signal at sende til de ledige og alle andre, at vi 
tænker på dem, der har det svært, for det er en af de stærkeste 
værdier, vi har i et fagforbund, sagde han og lagde stor vægt på 
betydningen af solidaritet.
    Kim Josefsen, Roskilde Handelsskole, understregede, at for ham 
var det vigtigt, at der var en klar plan for, hvorfor kontingentet 
skulle sættes ned for dimittender eller ledige. 
   - Er det for at være solidariske, eller er det for at rekruttere nye 
medlemmer? Jeg kan ikke stemme ja til noget, før jeg kan se, at der 
er en plan for, hvorfor vi gør det, sagde han.
   I den model, bestyrelsen diskuterede for eventuelle kontingent-
nedsættelser, var det muligt at gøre en eventuel kontingentned-
sættelse til en forsøgsordning. På den måde kunne man få erfarin-
ger på området, inden en endelig beslutning blev truffet. 

Februar 2016 · Perspektiv ·
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Relationer
sælger varen
Som bibliotekar og selvstændig konsulent har Sussi Nyled ét 
mål: at få bibliotekerne til at »sælge« flere materialer. Det mener 
hun skal gøres via en positiv relation til brugeren. Her fortæller 
hun om det relationsbaserede værtskab.

ibliotekerne har en udfordring 
i, at der er fald i udlånet. Det er 
ikke nyt for nogen. Det nye er, at 
der findes en metode til at vende 
spiralen. Det handler om at prak-

tisere relationsbaseret værtskab. På mange 
biblioteker har man, lidt firkantet sagt, længe 
haft en idé om, at så længe man lægger bø-
gerne på nervøs velour, sælger de sig selv. Men 
sådan er det ikke mere. Det er ikke nok bare 
at stille materialer til rådighed. Det handler i 
dag om at »sælge varen« og personalets evne 
til at skabe en god biblioteksoplevelse, og den 
er baseret på relationer og ikke primært på 
materialer, mener bibliotekar og selvstændig 
konsulent Sussi Nyled. 
   - Som bibliotekarer taler vi tit om kernekom-
petencer, hvor formidling er en af dem, men 
når man kigger på det, der foregår på biblio-
tekerne, er der ikke særligt mange, der aktivt 
formidler. Som biblioteksansatte sidder vi ofte 
bag computeren. Det kan godt være, at vi er 
til rådighed, men det opleves ikke sådan. Jeg 
kommer rundt på mange biblioteker, og det 
kan tælles på en hånd, hvor mange gange, jeg 
er blevet mødt af en ansat med et: »Du ser 
søgende ud. Kan jeg hjælpe dig med noget?«. I 
stedet står personalet i skranken og venter på, 
at borgerne henvender sig. Men som ansatte 
på biblioteket er vi nødt til at have førertrøjen 
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på, når det kommer til at indgå i en dialog med borgerne. 
Vi skal huske, at det stadig er den situationsbestemte 
samtale og nærværet, som mennesker efterspørger. Det 
er behovet for social kontakt, der driver alle mennesker. 
Det glemmer vi nogle gange i en travl hverdag.

GØR MØDET TIL EN GOD OPLEVELSE

Når man arbejder med personalets modvilje eller frygt for 
at invadere brugerens intimzone, opstår der en mulighed 
for mere formidling, mener Sussi Nyled. 
   - Lad os tage eksemplet med en borger, der kommer 
og siger: »Nu har jeg læst alle krimier. Hvad skal jeg nu 
læse?«. Der kan man som biblioteksansat gå i panik, fordi 
man ikke ved, hvad man skal foreslå. Men hvis man er 
relationskompetent, bliver materialet underordnet. Hvis 
borgeren går ud med en fornemmelse af at have mødt et 
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»Det kan godt være, 
at vi er til rådighed, 
men det opleves 
ikke sådan« Sussi Nyled 



Kort om Sussi Nyled
Sussi Nyled er uddannet bibliotekar DB og cand.scient.bibl. Som selvstændig konsulent arbejder hun blandt andet med 
det relationsbaserede værtskab. Derudover er hun deltidsansat på Greve Bibliotek. Læs mere på Sussi.Nyled.dk
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menneske, der lyttede og udviste anerkendelse 
og ægte professionel interesse, går borgeren 
hjem og tænker, at det var en fantastisk samtale, 
og så gør det ikke så meget, hvis han ikke kom-
mer hjem med den helt rigtige bog. Til gengæld 
kommer han tilbage, fordi han har oplevet 
relationsbaseret værtskab. Og hvis alle bibliotek-
sansatte på biblioteket er relationskompetente 
og evner at lytte, skal borgerne nok også få de 
rigtige bøger på et tidspunkt. 
   Hvis man som borger møder et personale, som 
ikke viser en, at man er velkommen eller invite-
rer til samtale, vil de fleste opleve at være holdt 
udenfor. Hjernen registrerer den oplevelse som 
dårlig. Det kan godt være, at man har fået den 
rigtige bog, men det har ikke været rart at få 
den. Og i virkeligheden var det måske kun et smil 
eller et nik, der ville gøre det til en god oplevelse, 
forklarer Sussi Nyled. 

HVAD HVIS DET ER PINLIGT?

- Forud for al form for faglighed ligger en relati-
onskompetence. Derfor handler relationsbaseret 
værtskab også om professionalisme, altså om 
at gå på arbejde som hele mennesker med alt 
det, vi har oplevet og alle de kompetencer, vi 
har, og være i stand til at indgå i en ligeværdig 
dialog baseret på borgernes behov. Der er ingen, 
hverken biblioteksansatte eller andre, der skal 
lære relationskompetence – dem er vi født med. 
Men nogle af os skal mindes om dem, fordi vi med 
tiden har aflært dem og derfor bliver pinlige, når 
vi skal tage kontakt og måske lader være, fordi vi 
er bange for at blive afvist.
   Når jeg på mine kurser siger, at relationsbaseret 
værtskab også kan bestå af berøring, stritter det 
for mange. Men hvis man for eksempel lige læg-
ger et par fingre på borgerens arm og siger: »Jeg 
ved præcis, hvilken bog du skal have« eller sætter 
sig ned og tager fat i et barns albue, mens man 
viser, hvor det skal gå hen, er det også relations-
kompetencer. 
 
GOD SERVICE ER IKKE VÆRTSKAB

Der er stor forskel på værtskab og service. God 
service er, når rammerne er i orden: når der er rene 
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lokaler, computerne virker, tømte skraldespande og så videre. 
Godt værtskab er, når den biblioteksansatte kigger borgerne 
i øjnene og med et smil siger »tak for i dag« eller »kom godt 
hjem«. Det er opmærksomheden, dialogen i øjenhøjde og 
tilpasningen af ens adfærd til borgerens behov, der skaber den 
gode biblioteksoplevelse.
   Der er bibliotekarer, der siger: »Jeg er introvert, jeg kan ikke 
yde godt værtskab«. Men godt værtskab handler ikke om at 
være introvert eller ekstrovert. Det handler om at udvise noget 
engagement og tage ansvar for atmosfæren og stemningen. 
Og det handler om at være god til at have et samspil, og her 
kan alle få øjnene op for, hvad der virker, og så gøre det på 
deres egen måde. 
   Relationsbaseret værtskab er gammel vin på nye flasker, får 
jeg nogle gange at vide. Og ja, det er det måske, men det er 
bare interessant, at når jeg kommer ud, så sidder der 40 men-
nesker, der har brug for at høre det. Og de går revitaliserede 
derfra, fordi det relationsbaserede værtskab er noget, man let 
glemmer i hverdagen, hvor det hele går op i drift. 
   Værtskab kan blive for meget, når det er påtaget. Når du for 
eksempel oplever personalet i supermarkeder sige præcis det 
samme til alle kunder. Det er fuldstændig misforstået. Relati-
onsbaseret værtskab skal afstemmes til den enkelte.



Den humane vending: En antologi

Redaktører: Marius Gudmand-Høyer,
Sverre Raffnsøe og Morten Raffnsøe-Møller
Forlag: Aarhus Universitetsforlag, 2015
ISBN: 9788771241518
Sideantal: 440

I denne antologi undersøger otte forskere, hvordan 
vendingen mod mennesket som et selvstændigt, 
selvfortolkende og kulturbærende væsen gør sig 
gældende inden for erhvervsøkonomi og værdi-
skabelse, klima og miljø, medicin og biologi samt 
psykiatri, politisk teori og velfærdsstatsforskning.

The Cybrarian’s Web 2: An A-Z Guide to Free Social 
Media Tools, Apps and Other Resources

Forfatter: Cheryl Ann Peltier-Davis
Forlag: Information Today, 2015
ISBN: 9781573875127
Sideantal: 384 

Andet bind af Peltier-Davis’ populære guide giver dig 
61 nye teknologiske værktøjer og viser dig, hvordan de 
anvendes med succes på biblioteker og i informationscen-
tre. Bogen er skrevet til informationsprofessionelle, der vil 
skabe, forbedre og nytænke biblioteksservice.

Bedre videndeling – Teoretiske
og praktiske perspektiver

Redaktør: Peter Holdt Christensen
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2015
ISBN: 9788741261140
Sideantal: 317

Med bidrag fra 11 forskere giver antologien opdateret 
viden om væsentlige muligheder og udfordringer ved 
videndeling og berører en lang række områder som fx 
arbejdsrum, distancearbejde, dovenskab, HRM, ledelse, 
møder og netværk, der alle netop påvirker – og er 
påvirket af – videndeling.

Cryptoguide for journalister
– Håndbog i digitalt selvforsvar

Forfatter: Freja Wedenborg
Forlag: Ajour, 2015
ISBN: 9788792816924 
Sideantal: 248

Bogen gennemgår 20 enkle, gratis værktøjer trin 
for trin og giver samtidig grundlæggende viden om 
overvågning, sikkerhedsbevidsthed og jura. Kan bruges 
af alle, der har brug for at kommunikere fortroligt og 
undgå den digitale overvågning.

Sted

Redaktører: Janne-Marie Mai og Dan Ringgaard 
Forlag: Aarhus Universitetsforlag, 2015 
ISBN: 9788779343801 
Sideantal: 225

Sted introducerer til stedets teori og beskriver dens 
udvikling fra 1970'erne og frem. Studiet af stedet er 
udpræget tværfagligt og sætter begreber som landskab, 
rum og topografi i spil med fx kosmopolitisme, økologi, 
identitet, urbanisering og hjemstavn.

Litteratur- og kulturformidling
– Nye analyser og perspektiver

Redaktører: Tonje Vold og Helge Ridderstrøm
Forlag: Pax Forlag, 2015
ISBN: 9788253037967 
Sideantal: 395

I denne bog bruges perspektiver fra biblioteks- og infor-
mationsvidenskab, litteraturvidenskab, medievidenskab 
og pædagogik til at undersøge formidling som begreb og 
praksis. Formidlingsstrategier drøftes i forbindelse med 
blandt andet børnelitteratur, klassikere, lyrik, film, land-
skab, kunst og historie.
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Vejle Bibliotekerne søger fra 1. juni 2016 fire nye engagerede 
kollegaer med følgende fire profiler:

• Bibliotekar til Vejle Bibliotek - specialopgaver
• Bibliotekar til Vejle Bibliotek - litteraturformidling
• Bibliotekar til Vejle Bibliotek - læring og undervisning 
• Bibliotekar til Vejle Bibliotek og Børkop Kulturhus - børneopgaver

Vejle Bibliotekerne er et levende og udviklingsorienteret 
centralbibliotek med fokus på værtskab og moderne biblioteks-
funktioner i det digitale samfund.

Vi søger nye kolleger, som er opsøgende og møder bibliotekets 
brugere i øjenhøjde.

Se de fulde stillingsopslag på vejlebib.dk

BIBLIOTEKARER TIL
VEJLE BIBLIOTEKERNE

Holbæk bibliotek søger
2 BØRNE-bibliotekarer 
Stillingerne er årsvikariater

På Holbæk børnebibliotek har vi fokus på arbejdet med early litteracy, 
dialogisk læsning og læselyst. Vi har de sidste år bl.a. arbejdet med 
projektet ”Find fidusen med Læsefidusen” og lavet anmelderklubber 
for 5-klasser. Vi søger derfor 2 medarbejdere som ikke er bange for 
at flytte sig fra ”de vante rammer” og tør møde børn, unge og deres 
voksne i øjenhøjde.

Vi forventer at du: 

•  er uddannet Bibliotekar DB, cand. scient. bibl., eller har en anden 
biblioteksrelevant uddannelse

•  har viden om og lyst til at arbejde med early literacy og dialogisk 
læsning

•  kan formidle børne- og ungdomslitteratur via booktalks o.l.
•  ikke er bange for at stille dig op foran en stor forsamling af 

børn og unge
•  er opsøgende og udadvendt og kan netværke 
•  er god til at sætte dig selv i spil i formidlingssituationer og altid 

kan se muligheder 

Kort sagt: Du brænder for børnelitteratur/-kultur og betjening 
af børn i alle aldre.

Arbejdsområder: 

• Læsefidusbiblioteker 
• Sprog & leg
• Biblioteksorienteringer 
• Læselystposer
• Diverse aktiviteter og projekter
• Udstillinger i udlånet
• Udlånsvagter (også i lokalbiblioteket i Jyderup)

Ansættelsesvilkår:
Stillingerne er årsvikariater på 37 timer om ugen inkl. 1 ugentlig 
aftenvagt og vagt hver 4. lørdag. Stillingerne ønskes besat pr. 1. maj 
2016 eller snarest derefter. 

Øvrige oplysninger

Ansøgningsfrist er den 15. april 2016
Samtaler afholdes i uge 17.

Holbæk Kommune modtager kun ansøgninger elektronisk via
kommunens hjemmeside - ledige stillinger – Holbæk bibliotek søger
2 BØRNE-bibliotekarer – Link: Send ansøgning

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte faglig konsulent på 
børneområdet Signe Johansson Jørgensen, e-mail sigth@holb.dk,
tlf. 72 36 70 48 eller leder af hovedbiblioteket Rikke Rørbeck Drustrup, 
e-mail rrc@holb.dk, tlf. 72 36 70 44.

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

Nr. 04-2016: Udgivelsesdato 1.07
Bestillingsfrist 13.06 kl. 12
Materialefrist 16.06 kl. 12

Nr. 05-2016: Udgivelsesdato 27.05
Bestillingsfrist 9.05 kl. 12
Materialefrist 11.05 kl. 12

Nr. 06-2016: Udgivelsesdato 27.05
Bestillingsfrist 9.05 kl. 12
Materialefrist 11.05 kl. 12

NYE STILLINGER

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



47Marts 2016 · Perspektiv ·

Personnyt
Anders Nørgaard Didriksen, tidligere Det Kongelige 
Bibliotek, er ansat som Project Coordinator
- Data Asset Manager hos Pandora. 

Frederik Nielsen er pr. 1. februar ansat ved Køge 
Bibliotekerne. 

Ditte Hertzum, tidligere Varde Bibliotek, nu ansat 
som børnebibliotekar ved Ikast-Brande Bibliotek.

Maja Lisa Hansen, tidligere ansat på Brandts
– Museum for kunst og visuel kultur, er pr. 1. marts 
2016 ansat på Svendborg Bibliotek som procesorien-
teret medarbejder.

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.

ÅBENT HUS I BF

Kom og se vores nye lokaler
i Akademikerhuset

BF inviterer medlemmer og
samarbejdspartnere til åbent hus 
torsdag den 26. maj kl 15.30-18 i
vores nye lokaler i Akademiker-
huset, Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg.

Vi glæder os til at se jer

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

Buster arbejder i dag på 
Gladsaxe Bibliotekerne.

A
nnonce

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

Karriere-
rådgivning 

hjalp Buster
i job.

BRUG DIT MEDLEMSKAB
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FAGLIGE
ARRANGEMENTER OG 
EFTERUDDANNELSE

ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

VÆRKTØJSKURSER

Kursus: Brøndsøgning i 
Brønd 3 – formater, funktio-
ner, CQL-søgning m.m.
Hands-on kursus med ud-
gangspunkt i Brønd 3, med 
en grundig introduktion til 
formater, visning, søgeindek-
ser m.m.
7. april 2016 i Ballerup
24. maj 2016 i Aarhus

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

Digital Manager: Start dit 
webprojekt med succes
Hvordan vælger man den 
bedste proces for din orga-
nisation og for et digitalt 
projekt? Hvad skal der til for 
at igangsætte et webprojekt, 
så det bliver succesfuldt?
Torsdag den 19. maj 2016 i 
København

Digital Manager: Informati-
onsarkitektur – organisering, 
strukturering og labelling
Lær at anvende en række 
’best practise’-værktøjer til 
at organisere information og 
opbygge en funktionel navi-
gation, grundlaget for en god 
brugeroplevelse.
Onsdag den 25. maj 2016 i 
København

Temadag:
Stadig vild med data
Bibliotekarforbundets
Privatgruppe og Statsgruppe 
afholder temadag om data
og metadata.
8. april 2016 i København

Temadag:
Battle in e-learning
B!NKO 2.0 og Coursera MOOC 
– hvad er de didaktiske over-
vejelser, fordele og ulemper? 
FaBuLær og Privatgruppen 
afholder temadag om netba-
seret undervisning i informa-
tionssøgning.
11. april 2016 i København

Gå-hjem-møde: Hvordan 
kan bibliotekarer bidrage til 
at understøtte og forbedre 
Wikipedia?
IT-faggruppen inviterer til gå-
hjem-møde med formanden 
for Wikimedia Danmark.
13. april 2016 i København

Morgenmøde for ledere: 
Have a nice conflict
Hvordan kan du  håndtere og 
udnytte de konflikter, som 
opstår i et ethvert samar-
bejde, så de danner grundlag 
for positive dynamikker, der 
styrker teamsamarbejdet?
14. 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 feedbackteknik-
ker 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

Webinar: Service med
salgspsykologi
Service og salg er to sider af 
samme sag og benytter sig af 
mange af de samme værk-
tøjer. Forstå salgets DNA, 
så I får borgerne, lånerne, 
kunderne, kollegerne osv. til 
at komme igen.
27. april 2016 kl. 9.00 – 10.00

Torsdagsuniversitetet
Kompakt 2016
Konference med tre aktuelle 
foredrag: Vi ser på kultur- og 
formidlingsstrategier og 
konkret på litteraturformid-
lingen, og vi tager fat på, 
hvordan bibliotekarerne ser 
på deres brugere!
28. april 2016 i Vejle

Musikbibliotekskonferencen 
2016: Nye veje for bibliote-
kernes musikformidling?
Hvorfor er man så usikker på, 
hvilken rolle musikken skal 
have i bibliotekernes tilbud? 
Paneldebat, oplæg, vidende-
ling og masser af koncerter 
på SPOT Festival.
29. april 2016 i Aarhus

Webtendenser 2016
Hør om nogle af de seneste 
megatendenser inden for 
webteknologier.
10. maj 2016 i Aarhus
11. maj 2016 i Aalborg
13. maj 2016 i København

Årsdag for ledere 2016: 
Fremtidens ledelsesud-
fordringer – om dilemmaer, 
handlerum og grænser for 
ledelse
I samarbejde med en række 
andre akademikerorganisa-
tioner inviterer BF til årsdag 
for ledere, hvor vi sætter 
fokus på fremtidens ledelse, 
dilemmaer i forhold til loyali-
tet og ledelse i velfærdssam-
fundet.
20. maj 2016 i København

Webinar: Content Creation 
– 10 tips
Få 10 solide tips til, hvordan 
du finder nye vinkler på dit 
indhold, så brugerne stadig 
har lyst til at følge dig på de 
sociale medier.
26. maj 2016 kl. 9 - 10
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer 
og aktiviteter, du som medlem af Bibliotekarforbundet kan 
deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel oversigt over 
arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORER

JOB OG KARRIERE

TR-KURSER KURSER FOR
STUDERENDE

Kursus: Præsentations-
teknik – 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

Gå-hjem-møde:
Kvinde kend din pension
Økonomi er alt for vigtig 
til, at det kan overlades til 
mænd! Få gode råd til, hvor-
dan du kan sikre din fremtid 
økonomisk.
2. maj 2016 i København

PFA 50+ kursus med fokus 
på fleksibel tilbagetræk-
ning fra arbejdsmarkedet
Hør om de muligheder, du 
har for at planlægge en 
fleksibel tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet. 
26. maj 2016 i København
7. juni 2016 i Aalborg

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 jobsøgnings-
kurser fyldt med floskler og 
alt for meget salg? Work-
shop hvor du får praktiske 
eksempler på hvordan, du 
kan præsentere dig selv, og 
inspirerende ideer, der virker.
9. og 14. april 2016
i København

TR-uddannelse Modul B 2016
En introduktion til de væ-
sentligste emner indenfor 
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, lønpo-
litik, budgetforståelse, for-
handlingsteknik og –træning.
8.-10. juni 2016 i Middelfart

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

Digital Manager:
UX (User Experience) – at 
skabe gode brugeroplevelser
Få de grundlæggende 
kompetencer inden for UX, 
som du kan trække på i 
udviklingsprocessen og i det 
løbende webarbejde.
Tirsdag den 31. maj 2016
i København

Digital Manager: HTML/
CSS –  grundlaget for enhver 
webside
Lær hvordan HTML/CSS er 
bygget op, og hvordan du 
bruger det i praksis, så du kan 
styre formatering og layout 
mere sikkert og præcist.
Onsdag den 8. juni 2016 i 
København

Digital Manager: Online 
tekster der virker – lær
spillereglerne for at skrive 
til nettet
Lær de særlige kendetegn 
ved digitale tekster og de 
helt specifikke teknikker, der 
bruges, når det gælder til 
skriveteknik på nettet.
Onsdag den 15. juni 2016
i København

Digital Manager:
Online Markedsføring
– at være synlig digitalt
Lær at arbejde med søge-
maskinemarkedsføring, få 
redskaber til markedsføring 
på social media platforme og 
til at kunne lave effektive og 
berigende nyhedsbreve. 
Tirsdag den 21. juni 2016
i København

TR-uddannelse Modul D 2016
Et 2 dages kursus opbygget 
hhv. som workshopmodul og 
temadag.
16.-17. november 2016
i Middelfart

PFA 50+ gå-hjem-møde
med fokus på fleksibel
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet
Hør om de muligheder, du har 
for at planlægge en fleksibel 
tilbagetrækning fra arbejds-
markedet.  
24. august 2016 i Vejle
20. september 2016
i København



-

Navn: Anders Nørgaard Didriksen
Uddannelse: Cand.scient.bibl., 2009
Karriere: Tidligere ansat ved Frederiks-
berg Bibliotek samt Frederikssund 
Bibliotek og senest tre år på Det 
Kongelige Bibliotek
Stilling: Project Coordinator 
– Data Asset Manager hos Pandora A/S 
pr. 1. februar 2016    
Alder: 35 år

Hvad skal du lave hos Pandora?    
- Jeg er blevet ansat i en nyoprettet stil-
ling, hvor jeg har ansvaret for Pandoras 
Library System, hvor jeg skal uploade 
for eksempel produktinformationer. Jeg 
har kun været ansat i få dage, og jeg har 
fået en grundig introduktion til Pandoras 
marketing- og PR-afdeling, som er den 
afdeling, jeg er ansat i. Det er dokumen-
ter omkring Pandoras produkter, jeg skal 
systematisere og formidle, så de bedre 
kan genfindes – eksempelvis når Pandora 
skal have produkter ud på de større 
markeder. Fordi stillingen er ny, er det 
meget åbent, hvordan den vil udvikle sig. 
Der kan komme alle mulige opgaver til, 
videndeling eksempelvis, så der er meget 
potentiale i stillingen.  
 

Hvor så du jobopslaget?  
- På LinkedIn, hvor jeg er medlem af BF’s 
Privatgruppes LinkedIn-gruppe. Da jeg 
så opslaget, tænkte jeg, at den stilling 
var helt unik, og at jeg havde den rigtige 
profil i forhold til det, Pandora havde brug 
for, og så skrev jeg en ansøgning. 

Hvad var det i stillingsopslaget, der 
gjorde, at du kunne se, at du havde den 
rigtige profil?
- Pandora skrev ikke, at de søgte en bib-
liotekar. Men de brugte ord som struktur, 
metadata, at holde styr på informationer 
og dokumentstyring, så det var tydeligvis 
en bibliotekar, de havde brug for. Så i min 
ansøgning satte jeg mine bibliotekariske 
kompetencer i spil i forhold til det, de 
søgte. Pandora havde brug for én, der ville 
kunne navigere i kaos – forstået på den 
måde, at der ikke ville være nogen faste 
regler eller traditioner, man skulle følge. 
Man skulle selv påvirke arbejdsopgaverne 
og komme med input i forhold til, hvad der 
var brug for, og det appellerede meget til 
mig. 

Du er skiftet fra Det Kongelige Bibliotek, 
hvor du havde mange kollegaer med 
samme faglige baggrund til et sted, hvor 

du er den eneste. Hvilke tanker gør 
du dig om det?
- I sådan en situation er det godt at have 
sin fagforening og et fagligt netværk. For 
jeg kan jo komme til at sidde med udfor-
dringer, som der ikke er andre i min organi-
sation, der har fagligheden til at løse. Jeg 
ser det som en spændende udfordring. 

Du har skiftet spor flere gange og har 
arbejdet både på et folkebibliotek, i sta-
ten og nu i det private. Er det planlagt?
- I virkeligheden handler det om, at man 
får nogle chancer, som man griber. Jeg har 
ikke planlagt en karriere, hvor jeg skulle 
skifte spor. Det handler mere om, at jeg 
ser et job, der er så unikt, at jeg ikke kan 
lade være med at søge det. Nu hvor jeg så 
er kommet over i den private sektor, kan 
jeg se, at det er fuldstændig anderledes 
end noget, jeg har prøvet før. I en tid, hvor 
der spares meget i det offentlige, er det 
rart at komme et sted, hvor der er højt til 
loftet. Når man er på en stor arbejdsplads 
med en lang historie, er der mange ting, 
man gør på en bestemt måde, og det 
kan være svært at ændre. I Pandora er 
der mange flere muligheder for at gøre 
tingene på en ny måde. 
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Her er højt 
til loftet



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

MØD OS PÅ 
BIBLIOTEKSPOLITISK TOPMØDE I HORSENS

AXIELL - DET ER OS MED BIBLIOTEKSSYSTEMET 
Mød os og Bibliotheca på Bibliotekspolitisk Topmøde den 14. og 15. april.

Vi står parate på stand 20 og 22 - og glæder os til at fortælle om vores 
mange spændende løsninger og videreudviklingen af DDElibra:

• Du kan bl.a. selv teste personalets nye super værktøj: DDElibra GO  
i kombination med den effektive hyldelæser fra Bibliotheca 

• Og se den nye miniautomat, der anvendes til Popup-biblioteker 

• Se også “Bogskabets” nye muligheder for udlån af andet end bøger  

Husk at udstillingsområdet er åbent for alle interesserede! 

Vi glæder os til at se dig!

Perspektiv_Årsmødet_2016.indd   1 3/15/2016   9:03:41 AM

Oktober 2013 · Perspektiv · 51

Vi slipper magien løs ...

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK

Drømmer du om at fremtrylle et magisk univers i dit bibliotek? 

Vi skaber unikke, inspirerende og fleksible biblioteksmiljøer til både læring og leg. Med 
moderne møbler og specialdesignede løsninger skaber vi rum, der giver varige indtryk.

Se hvad vi kan fremtrylle på vores stand 9 + 10 på DBs Bibliotekspolitiske Topmøde i 
Horsens den 14. og 15. april 2016 og få inspiration til fornyelse af dit bibliotek. 

Besøg vores univers på www.lammhultsbiblioteksdesign.dk og www.eurobib.dk.

MØD OS PÅ DBs BIBLIOTEKSPOLITISKE TOPMØDE
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N
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Systematic har udgivet en temaavis  
om det Fælles Bibliotekssystem.
I denne kan man blandt andet læse om 
visionerne og planerne for fremtiden.

Download Library & Learning News på 
www.da.systematic.com

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?
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DIGITAL
ARKIVERING GIVER 

UDFORDRINGER  

SKAB RELATION 
TIL BRUGERNE

PALLES GAVEBOD 
SKIFTER NAVN

JOHN PALFREY: 

BIBLIOTEKER ER 
VIGTIGERE END 

NOGENSINDE

TEMA

Cheferne vil have 
mentalt robuste 
medarbejdere


