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Systematic tilbyder kurser til folkebiblioteker og pædagogiske lærings-
centre, som er med i det Fælles Bibliotekssystem. Vi har en række 
standardkurser, som du kan tilmelde dig på Systematics hjemmeside. 
Vi udvikler også kurser, hvis der for eksempel er emner, som ønskes 
gennemgået lidt dybere.

Undervisning er nøglen til at komme godt i gang med en ny løsning 
og sikre, at overgangen sker let og ubesværet. Det er Systematics 
erfaring, at undervisning leveret lige inden ibrugtagning, giver det 
optimale udbytte for vores kunder.

Tjek priser på vores hjemmeside. Kurserne foregår enten  
hos kommunen eller hos Systematic.

Systematic tilbyder kurser i 
det Fælles Bibliotekssystem

I øjeblikket udbyder vi superbrugerkurser i det  
Fælles Bibliotekssystem både i Aarhus og København. 
Kurserne målrettes henholdsvis folkebiblioteker 
og pædagogiske læringscentre. 

Hold jer opdateret på aktuelle kurser og tilmeld jer  
på www.systematic.com/library-learning
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Det er magisk...
…når en populær storsælger bliver

endnu bedre!
Book Tower – højdeeksponering, nu på hjul!

Flere eksponerings- og opbevaringsløsninger fremtryller 
vi på vores webshop www.eurobib.dk

www.eurobib.dkDrømmer du om at fremtrylle et magisk univers i dit bibliotek? 
Følg med på nye eventyr i 2016!
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Leg – også når 
det er svært 

Udviklingskonsulent på Dokk1 i Aarhus Louise Overgaard arbejder 

for at bringe en legende tilgang ind i bibliotekarernes arbejde. Det 

kræver, at vi nedbryder fordomme og udvider begrebet for, hvad det 

vil sige at lege. I april stod hun bag festivalen CounterPlay i Aarhus.  

Hvorfor mener du, at bibliotekarer skal være 
mere legende i deres tilgang?  
- Det er en god tilgang at have til sit eget 
arbejde. Bibliotekarer arbejder med systemer, 
der hele tiden ændrer sig, og skal være klar 
til at eksperimentere fagligt. Leg er ikke kun 
at klatre og spille fodbold. En legende tilgang 
til, hvordan man tilegner sig viden betyder, 
at man afprøver tingene, og hvis noget ikke 
duer, så går man bare en anden vej. Vi skal 
udvide begrebet for, hvad der er leg. Man kan 
lære seriøse ting gennem leg, fordi der ofte 
opstår fordybelse og koncentration, når vi 
synes, noget er sjovt og spændende. I forhold 
til brugerne, både børn og voksne, så skaber 
leg motivation, bedre læring, og er personligt 
udviklende.  

Hvad er legende biblioteksservices? 
- Det handler igen om tilgangen til servicen. 
Bibliotekaren skal ikke være eksperten, men 
en eksperimenterende medspiller, der skaber 
et trygt rum og dialog. Et eksempel er min 
kollega, der arbejder med »making«. Hun 
tager en 3D-printer, en lasercutter eller noget 
tredje med ud i biblioteksrummet og afprø-
ver tingene i fællesskab med brugerne. Det 
kræver mod ikke at have svarene, men det er 
lige præcis det, bibliotekerne kan. Vi behøver 
netop ikke at være målstyrede, fordi brugerne 
kommer frivilligt.
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Har du konkrete eksempler på legende bibliotekstilbud?  
- Et eksempel er teateret Børnekulissen, der holder kurset »Leg 
en bog«, hvor hele kroppen er med i litteraturforståelsen. Det, 
der er gået galt for mange svage læsere, er, at de ikke blev 
»fanget på det rigtige ben« og mistede motivationen, men 
netop motivationen kan legen understøtte. 
   I forhold til voksne handler det om at aktivere dem. På Dokk1 
afholder vi for eksempel et årligt Makerfair, hvor alle med en 
Ole Opfinder i maven kan vise deres opfindelser frem eller 
prøve at opfinde nye ting. 

Hvad er CounterPlay festivalen?  
- Det er en international festival, der dels skal skabe opmærk-
somhed om den legende tilgang og dels sprede erfaringer. 
Der var blandt andet oplæg af biblioteksleder Eli Leiburger fra 
USA, der bruger leg som organisationsudvikling på biblioteker 
og Megan Lots, leder af et forskningsbibliotek for kunst i New 
Jersey, hvor de bruger legoklodser som en del af undervisningen 
i informationssøgning. Under festivalen var der en kæmpe byg-
geplads med pap på biblioteket, så brugerne kunne bygge deres 
drømmelegeplads. Jeg arbejder med festivalen i min fritid, men 
det hænger godt sammen med det udviklingsperspektiv, jeg 
arbejder med til dagligt på Dokk1, hvor festivalen også blev 
afholdt.
   Temaet for festivalen var »Play when it’s difficult«, netop for 
at understrege, at leg ikke kun handler om underholdning og 
overskud, men også skal bruges, når det er svært og alvorligt. 
Eksempelvis at ældre lærer at jongelere, klovne der besøger 
flygtningelejre, legende læringsprogrammer for autistiske 
drenge og så videre.  



Louise Overgaard er i sin 
fritid også en del af Coding 
Pirates, der består af frivillige 
voksne, der skaber IT-kreative 
værksteder for 7-17-årige børn. 
   - Her er tilgangen også, at vi 
ikke på forhånd har planlagt, 
hvad de skal lære, men at vi 
sammen siger: Hvad kunne 
det være fedt at lave?

April 2016 · Perspektiv · 5



Ny politisk strategi med
fokus på BF’s politiske mål
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disse måneder arbejder Hovedbestyrelsen 
med at lægge grundstenene til de næste års 
politiske arbejde i BF. Generalforsamlingen 
nærmer sig. Her skal vi aflægge beretning 

for de sidste to år og drøfte de kommende års 
politiske arbejde. Derfor diskuterer Hovedbesty-
relsen nu, hvor vi politisk skal bevæge os hen i de 
kommende år. 
   Med andre ord arbejder vi med det, som vi sæd-
vanligvis kalder Princip- og arbejdsprogram. Et 
andet ord for det kunne være »Politisk strategi«. 
Og Politisk strategi er det, som vi påtænker at 
kalde det frem over. Samtidig ændrer vi på doku-
mentets form for at understøtte et fokus på de 
politiske mål fremfor en beskrivelse af driften.
   Derfor vil der blive skruet ned for arbejdspro-
grams-delen. Dette gør vi, fordi der er behov 
for en enkel og operationel strategi, der ikke 
består af en beskrivelse af en masse konkrete 
arbejdsopgaver, der allerede løses. Formand og 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

hovedbestyrelse skal i stedet være opmærksomme 
på, hvad der skal prioriteres, så vi kan samle vores 
kræfter om at løse det, som giver mest mulig værdi 
for medlemmerne af BF. Vi skal være ambitiøse og 
få mest muligt ud af de ressourcer, vi har.
   Fremtiden er svær at spå om, og derfor skal en 
politisk strategi give bestyrelsen et råderum til at 
navigere og omprioritere. For eksempel var der for 
to år siden ingen, der forudså, hvordan flygtninge 
og integration ville blive dagsordensættende i det 
omfang, vi ser i dag, og hvordan det ville trække 
ressourcer både i BF og i den resterende fagbevæ-
gelse.
   Som medlem af BF skal det være tydeligt hvilke 
politiske mål, vi sigter efter. Det er mit klare mål, 
at når vi samles til generalforsamlingen, skal vi i 
endnu højere grad drøfte, hvad der rører sig hos jer 
medlemmer, hvor vores fag er på vej hen og hvilke 
ønsker og krav, vi har til BF som fagforening frem-
adrettet. Vi skal på generalforsamlingen fokusere 
på, hvorfor vi skal prioritere noget fremfor noget 
andet, mere end på hvordan vi skal løfte opgaverne. 
    Som led i arbejdet tager jeg ud og besøger 
samtlige TR-kollegier og ansættelsesgrupper og 
har desuden også kontakt til flere af faggrupperne. 
Både for at introducere tankerne om en ny form på 
den politiske strategi, men også for at høre jeres 
input til de politiske fokusområder. Medlemmer-
nes stemme er for mig et essentielt grundlag for 
arbejdet.  
   Hovedbestyrelsen og jeg glæder os til, at vi mødes 
i Nyborg den 29. og 30. oktober til Generalforsam-
ling og Fagligt Landsmøde – en politisk og faglig 
weekend, hvor du som medlem kan være med til at 
drøfte politik og retning, blive opdateret på faglige 
aspekter og trends og ikke mindst være en del af 
det fællesskab og netværk, som BF også er. 
   Hold øje med BF’s nyhedsbreve og Perspektiv for 
yderligere information om program og tilmelding.
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5. april

Bibliotekerne mangler selvkritik

Biblioteksområdet er præget af mangel på kritisk selvrefleksion, skriver 
bibliotekskonsulent Elsebeth Tank i et blogindlæg. 
   »Der er hårdt brug for selvkritiske overvejelser, der kan hjælpe biblio-
tekerne, kommunerne og offentligheden frem til en afklaring af, hvem 
og hvad bibliotekerne egentlig skal være i et globaliseret, kriseramt, 
multikulturelt post-velfærdssamfund«, skriver Elsebeth Tank, der i sit 
indlæg beklager, at de selvkritiske refleksioner blandt andet udeblev på 
Bibliotekschefforeningens årsmøde i februar, hvor der ellers var lagt op 
til selvkritiske drøftelser.
    »Her går alt godt« synes at være oplevelsen hos cheferne, skriver 
Elsebeth Tank.   
   Hun mener, at bibliotekerne uden tvivl har spillet med i samfundsud-
viklingen og vist parathed til forandringer og nytænkning. Men udviklin-
gen kræver et nyt fælles bibliotekssprog, der er tættere på virkeligheden    
– blandt andet i forhold til nye fagligheder og krav om nye kompetencer 
på bibliotekerne.
   Elsebeth Tanks blogindlæg kan læses på etank.nu. 

 Mønsted

8 · Perspektiv · April 2016

29. marts

Stop den usunde brok

Der skal være plads til, at ens medarbejdere giver udtryk for deres 
utilfredshed – det er i reglen et tegn på engagement. Men der er stor 
forskel på løsningsorienteret brok og usund brok, skriver trivselseks-
pert John Harmsen på Lederweb.dk.

»Mange medarbejdere er sjældent klar over, hvor ødelæggende 
den usunde brok er. Det handler om at skabe en fælles forståelse for, 
hvordan og hvornår usund brok ødelægger arbejdsglæden.«

Mønsted

16. marts

Akademikerkampagnen besøger i dette forår
2700 private virksomheder – skal du med?

Er du ledig akademiker, så bliv en del af Akademikerkampagnen og 
få mulighed for at byde ind på nye jobs.

Mønsted

4. april

Festival skal lære os at lege

Den 14.-16. april 2016 afholdes CounterPlay-festivalen på 
Dokk1 i Aarhus. En festival, der hylder en legende tilgang – 
også til arbejde og læring – under overskriften Play when it’s 
difficult. 
   - CounterPlayestivalen sætter fokus på, hvor mange steder 
leg kan bruges, og hvor værdifuldt det er at have en mere 
legende tilgang i det daglige, siger udviklingskonsulent i ITK 
på Dokk1 Louise Overgaard, der som frivillig er med til at ar-
rangere den internationale festival. 
   Hun mener, vi skal væk fra en tankegang om, at leg hører 
overskud, fritiden og særligt børn til. 
   - Vi skal alle sammen have en legende tilgang til vores liv, 
arbejde og til læring, fordi det skaber motivation, siger hun. 
Festivalen byder ud over leg på oplæg fra folk fra hele verden, 
der arbejder med en legende tilgang i for eksempel undervis-
ning, organisationsudvikling og forskning. Blandt andet Bernie 
DeKoven, forfatteren til A Playful Path og The Well-Played 
Game og Tom Apperley fra University of New South Wales, der 
har forsket i »playfullness«. 

Læs interviewet med Louise Overgaard på side 4.
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11. marts 

Det kan være en øjenåbner at se sit barns glæde ved at 
kigge i en bog
 
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og 
Forskning, har gennemført en evaluering af »Bogstart« for at indsamle 
viden om de metoder, der kan styrke bibliotekernes indsats på området.
»Bogstart« har som formål at understøtte udviklingen af sprogkundska-
ber hos børn, der vokser op i udsatte boligområder. Ordningen består af to 
bibliotekarbesøg i hjemmet, når børnene er henholdsvis et halvt og et helt 
år gamle. 
- Man har set på, hvordan man kan opnå en god kontakt med familierne 
om læsning med førskolebørn. Det viser sig, at det er vigtigt at etablere 
en ligeværdig dialog med familierne, og at det er positivt at etablere 
kontakter til aktører som sundhedsplejersker eller sprogpædagoger, der 
allerede kender familierne, forklarer konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen 
Signe Thomsen.

 Lerche

April 2016 · Perspektiv · 9

16. marts

Har dit bibliotek fortjent årets formidlingspris?

Nu er der åbent for, at man kan indstille et bibliotek, der har udmærket sig 
ved sin formidlingsindsats i 2015, til Bibliotekernes Formidlingspris 2016. 
I år belønner prisen særligt et bibliotek, der har lagt vægt på formidlingen 
af litteraturtilbud på biblioteket.

Formidlingsprisen, som i 2015 gik til Varde Bibliotek, har til formål at 
sætte fornyet fokus på bibliotekernes formidlingsindsats og forsøg på at 
tiltrække nye brugergrupper.

Willer

klikkede på nyheden
»BF ansætter sekretariats-
chef«, bragt den 2. marts

klikkede på nyheden
»Sovekoncert trækker 
fulde huse«, bragt
den 1. marts.

Mest læse nyhed fra
Bibliotekarforbundet i marts:

Mest læste nyhed fra
Perspektiv i marts:

490 

426
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Hvorfor
markedsfører
vi ikke
bibliotekerne
nationalt?

TEKST ANETTE LERCHE ARKIVFOTO JAKOB BOSERUP
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ibliotekerne bør i den grad prøve 
at komme bredere ud, så de 
ydelser, vi tilbyder – ganske gra-
tis – kommer lige så maksimalt 
ud til eventuelle brugere som 

de kommercielle udbydere, hvor for eksempel 
Storytel kører massive buskampagner, der i 
bund og grund får folk til at betale for det, de 
allerede betaler for én gang over skattebillet-
ten, og som vi kan formidle og tilbyde dem 
ganske gratis på eller via biblioteket.«
   Sådan skrev Michael Jensen, bibliotekar på 
Glostrup Bibliotek, i et indlæg på Del Din viden 
i november 2015. Han efterlyser et biblioteks-
væsen, der samarbejder om at synliggøre sine 
tilbud i langt højere grad, end det sker i dag.
   Men kan det overhovedet lade sig gøre at 
markedsføre folkebibliotekerne samlet? Eller 
giver det bedre mening for det enkelte biblio-
tek at markedsføre sig lokalt? Det spørgsmål 
deler vandene i bibliotekssektoren, og det kan 
være en af forklaringerne på, at folkebibliote-
kerne ikke for længst er blevet enige om at gå 
sammen om en national bibliotekskampagne.
   I Slots- og Kulturstyrelsen, som biblioteker-
ne hører under, er der forståelse for ønsket om 

B»

»Der er behov for, at vi står sammen og 
markedsfører bibliotekerne i fællesskab.
Når teatre og højskoler bruger offentlige 
markedsføringskampagner, så skal vi da også.« 
Sådan lyder opfordringen i et indlæg
på Del Din Viden fra en bibliotekar, der
efterlyser fælles markedsføring af bibliotekerne. 
Perspektiv har set nærmere på mulighederne 
for en national biblioteks-kampagne.

en fælles kampagne. Og styrelsen har tidligere 
arbejdet med lignende tanker. Eksempelvis i 
2007, hvor den daværende Biblioteksstyrelse 
satte gang i en proces, der skulle munde ud i 
et fælles koordineret forum for markedsføring 
af bibliotekerne. Arbejdet fortsatte i 2008 
under overskriften »Fra bøger til brugere«.
   - Men for at styrelsen skal kunne vurdere 
mulighederne for, hvordan vi kan bakke op om 
en samlet indsats, kræver det en bred tilslut-
ning fra sektoren, siger Tine Vind, enhedschef 
i Slots- og Kulturstyrelsen.

SUCCES FOR HØJSKOLERNE

At det kan lade sig gøre for aktører, der er 
spredt over hele landet, at finde fælles fodslag 
i deres markedsføring, viser højskolernes 
nationale kampagne. Den tog sin begyndelse i 
2010, hvor højskolerne besluttede at gøre no-
get ved deres image. De hyrede kommunikati-
onsbureauet København, der udarbejdede en 
kommunikationsstrategi. Et af virkemidlerne 
i kampagnen var outdoor-medier – altså re-
klamer på busser og togstationer, hvor kendte 
danskere fortalte om, hvad et højskoleophold 
har betydet for deres liv. 
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Skuespiller Martin 
Buch tog på højskole 
og opdagede, at det 
var skuespilfaget, han 
brændte for. Om sit 
højskoleophold siger 
han blandt andet: ”Det 
er et frirum, som jeg 
personligt ikke havde 
oplevet andre steder, 
og som jeg godt kunne 
unde andre mennesker. 
Hvis man er meget 
i vildrede, fjoller lidt 
rundt og har brug for 
noget retning, kan 
det være en rigtig god 
ting.”

Højskolernes har 
siden 2010 arbejdet 
fokuseret på en fælles 
kampagne, som både 
er visuelt til stede i by-
billedet og på de sociale 
medier. Resultatet er 
et stigende besøgstal 
og et forbedret image.

Se eksempler på
kampagnen på
www.hojskolerne.dk/
inspiration/fortaellin-
ger-om-hoejskoleliv  
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- De kendte er godt blinkfang, konstaterer Jakob 
Bonde Rasmussen, kommunikationsmedarbejder i 
Folkehøjskolernes Forening. Men de kendte ansigter 
på plakaterne kan langt fra tage hele æren for, at 
højskolerne har oplevet en stigende interesse i de 
senere år, mener han.
   - Vi kører også en offensiv indsats på de sociale 
medier, og vi gør meget ud af informationerne på ek-
sempelvis vores hjemmeside og YouTube. I de fora er 
det også almindelige mennesker, der fortæller, hvor-
for det er fedt at gå på højskole, siger Jakob Bonde 
Rasmussen, der tilføjer, at de enkelte højskoler også 
er blevet bedre til at markedsføre og profilere sig.
   Finansieringen af den nationale kampagne er 
højskolerne fælles om, og det koster at markedsføre 
sig så massivt. Første kampagne, som var den med 
kendte danskere, der fortalte om deres højskole-
ophold, kostede i omegnen af 1,5 millioner kroner.  
De penge blev blandt andet brugt på workshops, 
betaling af kommunikationsbureauet, en Facebook-
app og en ekstraordinær annoncekampagne. Det 
at fortsætte kampagnen og være visuelt til stede i 
bybilledet, hovedsageligt på togstationer og i tog, 
koster højskolerne cirka 500.000 kroner om året.
   - Når man skal måle effekten af vores kampagne, 
kan det være svært at sige, hvad det præcist er, der 
har fået flere til at tage på højskole ud over, at vi 
selvfølgelig kan se, at besøgstallet på vores hjem-
meside går op, når vi kører vores kampagner.

FRA SVAGHEDSTEGN TIL MENINGSFULDHED

Sune Bang er partner i kommunikationsbureauet 
København, der blev hyret til at ændre højskolernes 
image. 
   - Højskolernes problem tilbage i 2010 var, at det i 
mange kredse ansås som et svaghedstegn at tage 
på højskole. Det viste, at man ikke vidste, hvad man 
ville og havde svært ved at finde sin rette hylde. Det 
image skulle en fælles kampagne rette op på, fortæl-
ler Sune Bang.
   Derfor handlede opgaven især om at finde ind til 
substansen af højskolernes værdi. Højskolerne deler 
oplagt et værdifællesskab omkring det at være 
frivillige skoler, selvom der er små og store højskoler, 
idrætshøjskoler, kreative højskoler, indremissionske 
højskoler og så videre, og derfor var det vigtigt at 
samle højskolerne for at få så mange input som 
muligt.
   Et spørgsmål, som Sune Bang stillede til højsko-
lerne, var: »Hvorfor skal man tage på højskole?«. 

Perspektiv har 
været i arkivet 
og genbrugt en 
fotoserie fra 2009, 
hvor redaktionen 
sendte en model 
en tur på Strøget 
i København iført 
et A-skilt med 
reklameslogans
for biblioteket.
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- Jeg fik blandt andet svaret: »Et højskoleophold kan ikke forkla-
res, det skal erfares«. Det var en fantastisk smuk formulering, og 
det er helt sikkert også rigtigt. Men det er også et svar, der gør en 
kommunikationsmand bange, for det gør det svært for andre end 
dem, der ved noget om højskoler i forvejen, at vælge et højsko-
leophold til. Derfor var det meget vigtigt at blive enige om, hvad 
der skulle siges og at sige det tydeligt. Det, vi kom frem til, var, at 
rigtig mange finder ud af, hvem de selv er, hvad de er gode til, og 
hvad de skal bruge deres liv og fremtid på i løbet af et højskoleop-
hold. 
   - Så det var løftet, vi kunne give til verden. At man på et højsko-
leophold får forløst sit menneskelige talent. Og finder det, man er 
god til.
   I mere konkret form blev det til plakater, der viste kendte men-
nesker, som troede, at de skulle være noget, men som gennem 
et højskoleophold fandt ud af, at de skulle være noget helt andet. 
Eksempelvis komikeren Jan Gintberg, der ellers havde en livsbane 
som landmand på familiegården i udsigt.
    - Og fordi vi brugte kendte mennesker, så kunne vi andre, når vi 
så plakaterne, tænke: »Gudskelov, at de tog på højskole, for nu har 
de beriget mit liv«. 

DER ER BEHOV FOR FORTÆLLING

En af de mange, der har bemærket højskolernes kampagner, er 
formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen. Han 
ser også et tydeligt behov for at fortælle, hvad bibliotekerne er for 
en institution. For afstanden mellem det, folk tror et bibliotek er, 
og det biblioteket reelt er, ser desværre ud til at vokse i disse år.
   - Tanken om en kampagne er bestemt ikke fremmed for mig. Det 
har Danmarks Biblioteksforening også tidligere været involveret i, 
men det er ikke noget, vi aktuelt arbejder på. Det er en større op-
gave, fordi vi skal fortælle historien om det »nye« folkebibliotek. 
Desuden vil en fælles kampagne kræve, at vi tænker grundigt over 
både økonomi og metode, siger Steen B. Andersen, der i øjeblikket 
er involveret i en proces, hvor Danmarks Biblioteksforening over-
vejer i debatindlæg i danske medier at fortælle om den transfor-
mationsproces, bibliotekerne er i, og hvor de er på vej hen.
   En af forhindringerne, som Steen B. Andersen ser for en decide-
ret fælles markedsføring, er, at folkebibliotekerne har hjemme i 98 
forskellige kommuner, hvor der eksempelvis er stor forskel på hvor 
mange penge, kommunalpolitikerne har lyst til at bruge på deres 
biblioteker.
   - Det vil nok være svært at samle alle kommuner om sådan et 
projekt – men man kunne udvælge nogle biblioteker til at fortælle 
den gode historie om deres bibliotek, siger Steen B. Andersen. 
Han mener, at det er oplagt, at man drøfter tanken i sektoren, 
og at det kunne være en ide, som Tænketanken for fremtidens 
biblioteker havde i baghovedet. Her er 25 biblioteker jo allerede 
blevet enige om at gå sammen. På europæisk plan findes desuden 
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fælles kampagner om literacy, altså den gavnlige 
effekt af læsning, og den indfaldsvinkel kan 
man jo også overveje i Danmark, siger Steen B. 
Andersen. 

DEN LOKALE MARKEDSFØRING

GIVER GOD MENING

Mogens Vestergaard, formand for Biblioteks-
chefforeningen og bibliotekschef hos Roskilde 
Bibliotekerne, er skeptisk over for ideen om én 
samlet national bibliotekskampagne. Han tror 
på, at markedsføring skal ske lokalt, men han 
ser oplagte gevinster ved eksempelvis at samar-
bejde om både kampagner og om kompetence-
udvikling i forhold til markedsføring.
   - Hvis vi taler om at lave en kampagne for 
at vise folk, at vi eksisterer, så ved folk det al-
lerede. Og hvis det handler om vores image – ek-
sempelvis, at vi er mere end bøger, så er det et 
langt og sejt træk, og det vil være dyrt og svært 
at måle effekten af. Jeg er skeptisk over for, om 
det kan lade sig gøre. Hvordan kan man sætte 
det at læse en roman på formel? Hvordan vil 
man vise, at det at læse en roman har forandret 
et liv? spørger Mogens Vestergaard.
   - Nationale imagekampagner kræver tid og 
mange penge for at batte.
   Det, han ser som den helt store barriere i 
forhold til en national indsats er, at bibliotekerne 
er kommunalt finansierede. Det vil sige, at det er 
kommunerne, der skal til lommerne. 
   - Og hvorfor skulle det så lige være for at 
fremme bibliotekerne? Det kunne lige så godt 
være andre kulturelle aktiviteter, der skulle 
fremhæves. Derfor tror jeg, at det skal ske 
lokalt, hvis man vil arbejde med en forandrings-
historie om biblioteket. Og det gælder om at 
være meget skarpe på at formulere en profil, 
der giver mening i en lokal kontekst, siger han 
og understreger, at han bestemt ser et behov 

for en mere fokuseret lokal indsats i en tid, hvor budgetterne 
fortsat beskæres.

DE LOKALE PROFILER ER VIGTIGE

I KL ser man også generelt et behov for at fortælle om bibliote-
kerne og have fokus på bibliotekernes omdømme. 
   - Det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler bibliotekerne og sørger 
for, at de fortsat er et naturligt samlingspunkt i kommunerne, 
siger formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg Anna Mee Al-
lerslev. 
   - Jeg ved ikke, om en national markedsføringskampagne løser 
udfordringerne. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi diskuterer 
bibliotekerne nationalt. Så jeg er helt enig i, at det er vigtigt, at 
bibliotekerne gør noget fælles. Derudover er der også brug for, at 
de lokale kræfter og det lokale bibliotek finder lokale løsninger 
sammen. Mange kommuner og biblioteker har allerede i høj grad 
fokus på at få flere folk til at bruge bibliotekerne. Og vi kan se, 
at der er stor succes med at lave særlige lokale profiler. Jeg vil 
opfordre bibliotekerne til at fremhæve nogle gode kommunale 
eksempler, så kommunerne kan blive inspireret af hinanden til at 
fremme fokus på bibliotekerne lokalt.

GLEM JER SELV OG HUSK BRUGERNE

Sune Bang kan ikke på stående fod vurdere, hvilket behov bib-
liotekerne kunne have i forhold til en national kampagne. Det vil 
være useriøst uden at have arbejdet mere med indholdet, mener 
han. Men helt generelt peger han på, at det er vigtigt at have en 
stærk fælles fortælling.
   - Hvis du står i en situation, hvor du eksempelvis har svigtende 
efterspørgsel, svigtende politisk opbakning eller er udfordret af 
besparelser, så skal du huske, at hvis du ikke selv laver fortæl-
lingen, så gør andre det for dig, og så er den fortælling sjældent 
hverken den rigtige eller særligt gavnlig, siger Sune Bang. 
   Grundlæggende er rådet, at man skal flytte blikket fra sig selv 
til sit produkt og kommunikere hvilken effekt og værdi, produk-
tet har for brugerne. Man skal være skarp i sin analyse for at nå 
frem til, hvad det er for en værdi, man tilfører den målgruppe, 
man gerne vil i kontakt med, og her er der helt bestemt en 
historie fra bibliotekerne, der mangler at blive fortalt tydeligt og 
interessant, lyder det fra Sune Bang.



Ledelse mellem ledelse
– Mellemledelse i organisationer

Forfattere: Birgit Ryberg m.fl.
Forlag: Systime, 2015
ISBN: 97887616833151
Sideantal: 163

Denne bog handler om en bærende ledelsesfunk-
tion i de fleste organisationer – mellemledelse. 
Mellemledelse er ikke bare interessant for organi-
sationens mellemledere, men har stor betydning 
for organisationens samlede ledelseskraft. 

Iværksættersamfundet: Vækst gennem
innovation og virkelyst

Forfattere: Mads Váczy Kragh, Søren Berg Jørgensen
og Christel Skousen Thrane
Forlag: Gyldendal Business, 2015
ISBN: 9788702164725
Sideantal: 250

Denne bog udforsker, hvad der skaber innovative iværk-
sættervirksomheder og undersøger hvilke kompetencer 
og styrker, der skal til for at blive en god iværksætter.

Becoming an Embedded Librarian:
Making Connections in the Classroom

Forfatter: Michelle Reale
Forlag: ALA Editions, 2016
ISBN: 9780838913673
Sideantal: 128

Denne bog introducerer og udforsker embedded 
librarianship og fokuserer især på bibliotekarer, som er 
forankret i fysiske (og ikke virtuelle) klasseværelser. 

Formidlingsstrategier – En grundbog
om kulturinstitutionernes formidling

Forfatter: Casper Hvenegaard Rasmussen 
Forlag: Samfundslitteratur, 2016 
ISBN: 9788759321713 
Sideantal: 223

Formidlingsstrategier introducerer til kulturformidling 
forstået som de bestræbelser, de offentligt støttede 
kulturinstitutioner sætter i værk for at brugerne kan få 
viden, oplevelser og muligheder for udfoldelse i relation 
til kunst og kultur. Med afsæt i kommunikationsteo-
rier skelnes der mellem tre forskellige strategier for 
kulturformidling.

Samle, formidle, dele. 75 år med bibliotekarutdanning

Redaktør: Ragnar Audunson (red.)
Forlag: ABM-Media, 2015
ISBN: 9788293298120
Sideantal: 178

ABM-rapport 2015. Det er 75 år siden, at Statens 
Biblioteksskole i Norge startede. Biblioteks- og arkivud-
dannelserne videreføres i dag af Højskolen i Oslo og 
Akershus. I denne bog diskuteres problemstillinger knyt-
tet til forskellige dele af uddannelsens og professionens 
historie. Videre inviteres der til debat om bibliotekerne 
og bibliotekarernes rolle i dagens samfund.

Narrativitet – mellem sprog, handling og selv

Forfatter: Bettina Perregaard
Forlag: Samfundslitteratur, 2016
ISBN: 9788759322093
Sideantal: 206

Bettina Perregaard præsenterer de videnskabsteoretiske 
positioner, der er relevante for den narrative teoridannelse 
(den realistiske, socialkonstruktionistiske, socialkonstruk-
tivistiske, hermeneutiske og fænomenologiske position) 
og giver mange eksempler på mundtlige fortællinger, der 
fortolkes og analyseres i overensstemmelse med interakti-
onsanalytisk praksis.
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anbefaler seks 
nye bøger. 
Du kan se hele 
listen over, hvad 
biblioteket køber 
på iva.ku.dk/
bibliotek
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Brug
biblioteket og få bedre    karakterer

Roskilde Universitetsbibliotek 
har undersøgt effekten af de 
studerendes brug af Book1Bib-
liotekar, og resultatet er klart:
Når de studerende bruger biblio-
teket, får de højere karakterer. 

»Det er ikke nok at tjekke 
kvaliteten af vores services. Vi skal 
kunne dokumentere den reelle 
værdi af det arbejde, vi udfører på 
fag- og forskningsbibliotekerne, 
fordi vi er afhængige af penge 
til at gøre det, vi gør,« sagde 
seniorkonsulent i den amerikanske 
organisation ACRL (Association 
of College and Research 
Libraries) Kara Malenfant på 
Danske Fag-, Forsknings- og 
Uddannelsesbibliotekers årsmøde 
tilbage i 2014. Hun er citeret 
i artiklen Hvis du ikke bruger 
biblioteket, er der 7 gange så stor 
sandsynlighed for, at du ikke får 
din eksamen. 7,19 for at være 
præcis, Perspektiv nummer 9, 
2014, hvor du kan læse mere om 
de internationale undersøgelser.

et kan godt være, du tænker: »Det kunne jeg da 
godt have fortalt dig«. Men ikke desto mindre er 
det første gang, at der i Danmark er lavet en så-
kaldt impact-undersøgelse af universitetsbiblio-
tekets betydning for de studerendes karakterer.  

I en tid, hvor fremdriftsreform og omprioriteringsbidrag 
tvinger universiteterne til at vende hver en sten for at få de 
studerende effektivt gennem studiet, bør denne undersøgelse 
få politikere og ledelser på landets universiteter til at få øjnene 
op for bibliotekernes rolle og betydning. For her taler vi ikke 
om et forsigtigt bud på, at biblioteket gavner samfundet, men 
sort-på-hvid-dokumentation for, at det helt konkret giver 
bedre eksamensresultater, når de studerende bruger bibliote-
ket under deres uddannelse. 
   Roskilde Universitetsbibliotek (RUB) har lavet undersøgelsen 
som en del af DEFF-projektet Library Impact, der også har Syd-
dansk Universitet med ombord. Projektets formål er at komme 
med en eller flere modeller for, hvordan universitetsbibliote-
kerne fremover kan måle deres impact. 
   Kort fortalt har biblioteket sammenkørt data fra forskel-
lige eksaminer. De har set på hvilke studerende, der har brugt 
Book1Bibliotekar og hvilke karakterer, de har fået. Det er sam-
menholdt med det samlede antal studerende og den gennem-
snitlige karakter. Til en eksamen i 2015 fik gruppen af stude-
rende, der ikke havde brugt Book1Bibliotekar, 8,8 i gennemsnit, 
mens de 1.059 studerende, der havde brugt Book1Bibliotekar i 
løbet af semesteret, fik 9,02 i gennemsnit. 

D
MARKANT FORSKEL

Kritikere kan hævde, at det er de stærke 
studerende, der bruger biblioteket og dermed 
også lettere får højere karakterer. Det kan 
bibliotekschef på Roskilde Universitetsbiblio-
tek Claus Vesterager Pedersen ikke hundrede 
procent udelukke. Men forskellene er statistisk 
signifikante, som det hedder. 
   - Vi kan konstatere en markant forskel på de 
studerendes gennemsnitskarakter, hvilket er 
en stærk indikation på, at der er en sammen-
hæng mellem det at bruge biblioteket og ens 
karakter, siger Claus Vesterager Pedersen.
   Desuden bygger RUB’s undersøgelse oven på 
internationale undersøgelser, hvor biblioteker 
i USA, England og Australien længe har haft 
fokus på at dokumentere deres værdi. Univer-
sitetsbiblioteket i Huddersfield i England har 
blandt andet påvist, at de studerende har syv 
gange større chance for at gennemføre deres 
studie, når de bruger biblioteket. Det austral-
ske Wollongong Universitetsbibliotek har 
undersøgt effekten af deres tilbud om ekstra 
vejledning på biblioteket for studerende, der er 
i risiko for at droppe ud af studiet. Resultatet 
var et mindsket frafald på 14 procent.
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få bedre    karakterer

Læs mere om DEFF-projektet Library
Impact på www.projekter.kulturstyrelsen.dk/
projekt/undersogelse-af-biblioteksimpact 

Traditionen for impact-undersøgelser i udlandet beror på, at de 
i langt højere grad er afhængige af private donationer. Men for 
Claus Vesterager Pedersen er det vigtigt, at det danske biblio-
teksvæsen også kommer i gang med at lave impact-undersø-
gelser, fordi det både har en effekt udadtil og indadtil.  
   - Udadtil kan vi vise, at vores arbejde har en effekt og værdi, 
og indadtil er det motiverende at se sort på hvidt hvilken værdi, 
vores arbejde har. 
    På RUB har det for eksempel sat en fed streg under, at 
metoden med én bibliotekar til en gruppe på op til seks-otte 
studerende giver bonus. 
   - Jeg har selv som chef stillet spørgsmålet, om vi »nursede« 
de studerende for meget, for det er en eksklusiv måde at 
undervise de studerende på. Men det betaler sig altså til fulde, 
siger Claus Vesterager Pedersen. 

IDEER TIL FLERE UNDERSØGELSER

De studerende, der booker en bibliotekar, lærer, hvordan de 
opretter søgeprofiler og hvilke databaser, der er relevante for 
netop deres projekt. Og det er en vigtig pointe, at undervisnin-
gen i informationskompetencer kædes sammen med en spe-
cifik opgave. Undersøgelser af klasseundervisning i generelle 
informationskompetencer viser nemlig entydigt, at det ikke 
styrker de studerendes evner udi søgning og kildekritik, hvis 
ikke de studerende oplever det som relevant på det tidspunkt.    
Det er RUB’s publikumschef, Peter Søndergaard, og forsk-
ningsbibliotekar Søren Møller, der har stået for undersøgelsen. 

Claus Vesterager Pedersen håber, at biblioteket får midler til 
at fortsætte med at lave impact-undersøgelser, og at forskere 
inden for uddannelsessektoren får lyst til at forske videre i 
bibliotekernes impact. 
   Nye ideer er for eksempel at undersøge sammenhængen 
mellem brug af bibliotekarernes faglighed til forskningsansøg-
ninger og et positivt svar på ansøgningen eller eksempelvis 
størrelsen af bevillingen. Det kan også være brug af biblioteket 
og forskningsartiklens kvalitet målt ud fra i hvilket tidsskrift, 
de bliver publiceret.   
  
MASSIV STIGNING I OPHOLDSTID

RUB undersøger også hvor længe, de studerende opholder sig 
på biblioteket. Det er vigtig viden i forhold til at dokumentere 
hvor central en rolle, universitetsbiblioteket spiller for studie-
miljøet. Den gennemsnitlige opholdstid er steget fra 9 minut-
ter pr. besøg i 2002 til 90 minutter i 2015. RUB registrerer også, 
hvor de studerende befinder sig i rummet, hvilket medarbej-
derne så bruger til at indrette biblioteket efter de studerendes 
behov. Alt dette har således fået biblioteket til at indrette 
mange flere arbejdspladser og holde åbent fra klokken 07.00 til 
24.00 hver dag – også i weekenden. 
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     Hvor godt 
beskytter du dit
privatliv på nettet?

Test

Tag testen og få svaret 
på næste side.

2

3

4

1
Når du skal søge på internettet, hvad gør du så?

a) Jeg bruger kun én søgemaskine/browser, fx Google

b) Jeg skifter mellem et par søgemaskiner/browsere

c) Jeg har installeret en alternativ søgemaskine/browser, 
fx Tor, som skjuler min IP-adresse

Du har taget et billede af dit barn med din smartphone 
og vil gerne dele det. Hvad gør du?

a) Jeg lægger det ud på Facebook/Instagram eller lignende

b) Jeg lægger det kun ud, hvis GPS’en var slået fra, da jeg 
tog billedet

c)  Jeg lægger aldrig billeder ud af mine børn

Hvad deler du på de sociale medier?

a) Jeg begrænser ikke mig selv i, hvad jeg 
deler

b) Jeg deler en del private ting, men ikke 
rejseplaner og lignende

c)  Jeg deler kun ting, som jeg ville kunne 
sige i TV-avisen

Du har downloadet en app, som vil 
have adgang til en række oplysninger. 
Hvad gør du?

a) Jeg godkender al adgang

b) Jeg godkender kun adgang til rele-
vante oplysninger

c)  Jeg er meget kritisk og vurderer 
hver gang, om tjenesten er dét værd
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5
På Facebook kalder jeg mig…

a) … mit eget, fulde navn

b) Jeg bruger et pseudonym 
(men lægger stadig private 
ting ud)

c)  Jeg bruger et falsk navn
(og deler ikke private ting)

7

Cookies og historik…

a) … sletter jeg aldrig

b) … sletter jeg jævnligt

c)  … har jeg slået helt fra

9

10
Tredjepartscookies…

a) … bekymrer jeg mig umiddelbart 
ikke om

b) … har jeg blokeret i min browsers 
indstillinger

c)  … blokeres af det program, jeg har 
installeret – fx Privacy Badger

8
Min e-mailadresse…

a) … tøver jeg ikke med at opgive

b) Jeg har flere e-mailadresser, 
jeg veksler imellem (udover min 
arbejdsmail og lignende)

c)  … bruger jeg kun til kommu-
nikation via et mailprogram. Jeg 
bruger en engangsadresse på 
sider, jeg ikke har tillid til (fx fra 
fakenamegenerator.com)

Når jeg skal finde vej…

a) … bruger jeg Google Maps eller en anden korttjeneste

b) … bruger jeg Google Maps eller en anden korttjeneste og slår søgehistorik fra

c)  … bruger jeg en korttjeneste, der aldrig husker mine tidligere placeringer, og 
som ikke sælger lokalitetsoplysninger videre, fx openstreetmaps.org eller Nokias 
Here Maps

Din smartphone er…

a) … ulåst

b) … låst med kode

c)  … udstyret med en 
app, der sletter mine 
data, hvis min telefon 
bliver stjålet
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Flest A’er

Flest B’er

Flest C’er

Dit privatliv er dårligt beskyttet, når du er på internettet

Av… Dine private oplysninger er frit tilgængelige på internettet. Virksomheder, privatpersoner og internetkriminelle kan misbruge dem. 
Du bør sætte dig ind i farerne ved at færdes på nettet og handle derefter (se nyttige råd på modsatte side). Første skridt kunne være at 
overveje, hvilke ting du lægger ud på sociale medier. Del aldrig noget, du ikke ville have sagt til hele verden. Brug eventuelt et pseudonym på 
sociale medier. Hos www.fakenamegenerator.com kan du få en komplet online-identitet, som du kan bruge på websteder, du ikke har tillid til. 
   Har du en Twitter-konto, men bruger den ikke? Slet alle de konti, du kan undvære. Lad www.accountkiller.com hjælpe dig.
   Vær opmærksom på, hvilke spor du sætter – fx gennem Google Maps og din browser, hvor du jævnligt bør slette historik og cookies,
eller – endnu bedre – installere et program, som forhindrer tracking (se tips på modsatte side).

Dit privatliv er lidt beskyttet, når du er på internettet

Du er opmærksom på dit privatlivs udsathed på internettet, men der er stadig meget, du kan gøre for at beskytte dine personlige oplysninger.
Du bør installere en browsertilføjelse, som forhindrer overvågning – det kan fx være Adblock Plus eller Privacy Badger, som desuden stopper 
Facebook i at overvåge dig via like-knapper forskellige steder på nettet (Det sker også, selvom du ikke trykker på knappen).
   Firefox-browseren er langt bedre end Google Chrome, Internet Explorer og Safari, da den ikke ejes af nogen, men udvikles af private og udgi-
ves af en fond. Andre gode alternativer er Startpage og DuckDuckGo. Se flere tips på modsatte side.

Dit privatliv er forholdsvist godt beskyttet, når du er på internettet

Bravo! Du tager dine forholdsregler, når du færdes på internettet. Men eftersom dit elektroniske privatliv aldrig kan blive fuldstændigt beskyt-
tet, er der en lang række af ting, du kan gøre.
   NoScript er en Firefox-tilføjelse, som kun tillader websider, du har tillid til (fx netbank), at bruge JavaScript, Java og Flash.
Beskytter også mod XXS (Cross-site scripting) og klik-kaprings-angreb. Med Lightbeam (virker kun på Firefox) kan du se, hvem der tracker dig.
   VPN (Virtual Private Network) skjuler din IP-adresse, fordi dataudveksling sker via en krypteret tunnel. Prøv fx Private Internet Access,
hidemyass.com eller PureVPN.

Ordbog
Big data: Indsamling, opbevaring, analyse og fortolkning af 
enorme mængder af data.

Cookies: En cookie er data, der bliver gemt på din computer, når 
du besøger et websted. Siden kan så huske dig, næste gang du 
klikker ind. Det kan være en hjælp, at siden kan huske, hvad du for 
eksempel købte sidst, men cookies bruges også af annoncefirmaer 
og statistikmoduler til at holde øje med din adfærd på nettet.

Algoritmer: Små mekaniske programmer, der gemmer,
sorterer og leder efter informationer.

IP-adresse: Et unikt nummer, som netværksenheder
som fx computere bruger til at kommunikere med.
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      Guide til mere 
privatliv på nettet

guide

Mere på nettet 

Tjek din smartphone
Tjek på din smartphone, hvilke apps der bruger 
din placering, kalender, mikrofon, fotos, kontakter 
og så videre. Slå lokalitetstjenester fra, hvor det 
ikke er nødvendigt. På iPhone gør du det under 
Indstillinger ¦ Anonymitet.

Nyttig viden: cookies og tracking
Tredjepartscookies er et andet ord for tracking 
cookies, der følger dig rundt på nettet og kan 
huske, hvad du har lavet før. Du kan slå dem fra 
under Indstillinger i din browser. Cookies stammer 
ofte fra annoncerne på sider, du besøger. Du har 
altså ingen kontrol over, hvem der får data om 
dig. 
   Device fingerprinting, også kaldet supercookies, 
betegner det, at information om din enhed (fx 
en smartphone) indsamles og kombineres på en 
måde, så man efterfølgende kan identificere en-
heden eller brugeren. Dette sker uden, at du ved 
det, og selvom du har slået cookies fra. ”Finger-
aftrykkene” kan opsamles og arkiveres af private 
virksomheder og bruges til at spore dig rundt på 
internettet.

Browserbeskyttelse
Disconnect forhindrer, at virksomheder som 
Google og Facebook bruger dine data til at tjene 
penge. Samtidig beskytter Disconnect dine per-
sonlige oplysninger, maskerer din IP-adresse, for-
hindrer ondsindet tracking og blokerer uønskede 
spioner. www.disconnect.me
   Adblock Plus og Ghostery beskytter dit privatliv 
og skjuler samtidig reklamer, når du er på nettet. 
Programmerne modvirker også dataindsamling, 
der sker fra browseren. adblockplus.org og
www.ghostery.com 
   Tor er en browser, der beskytter dig mod net-
værksovervågning og trafikanalyse. Browseren 
forhindrer, at oplysninger om geografisk placering 

og browsing-vaner slipper ud. Med Tor opnår man forbindelse 
gennem en række af virtuelle tunneller i stedet for gennem 
direkte forbindelse. www.torproject.org 

Google
Brug alternativer til Googles søgemaskiner, fx 
duckduckgo.com eller startpage.com.
   Brug Apple Maps i stedet for Google Maps. 
Apple tjener penge ved at sælge telefoner og 
indhold, mens Google lukrerer på personlige 
data, som de sælger videre til virksomheder, 
der dermed kan målrette deres reklamer. Endnu 
bedre er Nokias HERE Maps og openstreet-
maps.org.
Vil du helt ud af Google, har selskabet lavet en 
tjeneste kaldet Takeout, hvor du kan få alle dine 
data ud og derefter lukke din konto.
   Se også Googles egen privatlivsguide: 
myaccount.google.com/intro/privacy
   

Tjek Pernille Tranbergs hjemmeside digital-identitet.dk

Under artiklen Guide til mere
privatliv på nettet på

www.perspektiv.dk finder du direkte 
links til steder på nettet,
hvor du kan blive guidet

til at begrænse dine
digitale fodspor.
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Replik af kommunikationsmedarbejder i Thisted, Martin Arthur 

Andersen til Weekendavisens artikel om biblioteker og bibliotekarer 

»De overflødige« bragt i uge 36, 2015

Weekendavisens Pernille Stensgaard gik i sommer på agurketids-

strandhugst i bibliotekernes online-annaler og kradsede lidt i overfladen 

af nogle af de lidt mindre bibliotekers arbejde. Ved hjælp af løse citater 

og kontekstløse betragtninger er det som bekendt nemt at bedrive hyg-

gemobning. »Ingen taler om at skære ned på antallet af bibliotekarer,« 

beretter Steensgaard. På Tarm Bibliotek er der sikkert ikke mange, der 

er uenige i det. Der er nemlig ikke rigtig nogen, der kan mene noget – 

biblioteket har været uden personale siden 2012. Situationen i den lille 

vestjyske by er ekstrem, men der er næppe en filial i kongeriget, der ikke 

har personalebesparelser tæt inde på livet – Thy er ingen undtagelse.

I det følgende skal vi ud på en lille rejse, der transcenderer tid, rum – og 

bibliotekspanik. Måske bliver vi faktisk lidt klogere på, hvad der sker i 

de små borgernære maskinrum. Weekendavisen bryster sig af at levere 

velskrevet viden. Nuvel, det er også en ganske selektiv viden – her er et 

appendiks. 

Reaktionerne på bibliotekernes transformationsprocesser kan være 

ganske intense, og det er interessant, da det egentlig burde være fra-

været af tilpasning, som skulle vække bekymring og udløse de heftigste 

ramaskrig. Vejen til erkendelse er brolagt med eksperimenter – ja, tit er 

afgørende nye opdagelser funderet i rendyrket serendipitet og happy go 

lucky-tilgange.

Derfor er det fantastisk at se, at en i udgangspunktet konservativ insti-

tution, som biblioteket bestemt er, begynder at røre gevaldigt på sig. 

Men først et retrospektivt ekspres-vue i bogsamlingernes genealogier: 

De danske folkebiblioteker har indtil for kort tid siden næppe afveget 

væsentligt fra for eksempel biblioteket i Alexandria (grundlagt ca. 280 

f.Kr.). At kalde et bibliotek for en klassisk institution er vel nærmest en 

underdrivelse, for på Aristarchos’ tid (den gode græker var en overgang 

leder af det sagnomspundne egyptiske lærdomscenter) var biblioteks-

institutionen skam allerede et tudsegammelt koncept. Selvfølgelig har 

udvikling altid fundet sted; i oplysningstiden blev udlånstjeneste (for de 

privilegerede få) en del af biblioteksporteføljen, og løbende er der blevet 

Inside-causerier fra et udkantsbibliotek på Thy

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

fyldt på CV’et. Dog har den direkte oversættelse 

af det græske ord »bibliotheke« (boglager) været 

overvejende dækkende indtil for ganske nylig. I dag 

giver det mere mening at tale om lokale kreative 

vækstcentre end statiske opbevaringsetablisse-

menter.    

Thy til ord. Thy til pløjning. Thy til…

Undertiden sender vi personale på rockfestival, 

kystlivrednings-camp og til VM i pløjning. Det er 

ikke et desperat forsøg på at undgå overflødighe-

dens stigmata; det er en del af fremtidens modus 

operandi. Hardcore tilpasning og nordvestjysk 

snusfornuft. Der famles ikke i blinde, men hvis vi 

· Perspektiv · April 201624

Martin Arthur Andersen er 
kommunikationsmedarbejder i 
Thisted Kommune.



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

kun gør det, vi ved, der virker, er vi nu en køn flok niddinger. Arbejdet 

skal ses som en omni channel-strategi, der har et konkret output 

og myriader af metarelationer til de traditionelle tilbud – det er bare 

sjældent, vi italesætter det præcist sådan.

Som bibliotek har man nemlig ikke en chance for at blive en del af den 

lokale ånd, hvis man ikke selv er deltagende – også på for eksempel 

Thy Rock, som Steensgaard brugte som et af udgangspunkterne 

for sin kritik. Lokalkalibrering er én del. En anden ting handler om 

indholdet; at det, der bliver taget med på for eksempel en festival, 

jo ikke bare er lir og tomme kalorier til husarerne. Det er vel ikke 

utænkeligt, at man har inspireret en håndfuld festivalgæster til at 

fylde lidt ekstra paratviden i vadsækken efterfølgende? Sidste del af 

tretrinsraketten går ud på at møde de mennesker, der af forskellige 

årsager ikke kommer på biblioteket. Det er jo rigtig fint, hvis det er 

et aktivt valg, men det kan også være et ikke-valg, der er funderet i 

socioøkonomiske årsager eller rene tilfældigheder. Og det er ærger-

ligt! Biblioteksarbejdet på en festival er altså grundlæggende ikke et 

kaniner-op-af-hatten-stunt, men det er ikke forbudt at have det lidt 

sjovt. Og der er bestemt ingen grund til at parafrasere en tid, der ikke 

længere er. Rigtig mange af aktiviteterne har stadig en relation til lit-

teraturen, om end den kan være subtil. Det må dog aldrig være et mål 

i sig selv; lekture er ikke noget guddommeligt, men et superprosaisk 

medium, der trods alt bare har været mere levedygtigt end runesten 

og pergamentruller.    

I Thy havde vi i år også en lille håndfuld bibliotekarer med til VM i 

pløjning i Thisted. Her fik de blandt andet introduceret vores udmær-

kede, om end lidt slidte, bogbus for oplandets almue. Prins Joachim, 
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der er protektor for eventen, var der skam også. Det 

undrede imidlertid vores personale, at de var de eneste 

repræsentanter fra kommunen, når nu moderorganisa-

tionen støtter arrangementet så generøst. Lad det her 

være et empirisk kuriosum; men man hører jo historier 

om fremmedgjorthed over for det offentlige. Måske 

er problemet ikke, at biblioteket insisterer på at være 

en deltagende aktør i den offentlige sfære – måske er 

problemet, at mange instanser ikke har den fjerneste 

ide om, hvordan man kommer i sync med de menne-

sker, man er sat i verden for at betjene. Sådanne reflek-

sioner opstår – derude i virkeligheden, hvor almindelige 

mennesker mødes.     

Forkortet af redaktionen. 

Læs hele indlægget på Del Din Viden.

MÅSKE ER PROBLEMET 
IKKE, AT BIBLIOTEKET 
INSISTERER PÅ AT VÆRE EN 
DELTAGENDE AKTØR I DEN 
OFFENTLIGE SFÆRE – MÅSKE 
ER PROBLEMET, AT MANGE 
INSTANSER IKKE HAR DEN 
FJERNESTE IDE OM, HVORDAN 
MAN KOMMER I SYNC MED DE 
MENNESKER, MAN ER SAT I 
VERDEN FOR AT BETJENE.”
 

 ”
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Månedens ord

Alex Kipman: A futuristic vision 
of the age of holograms (TED, 15 min) 

Thomas Vigild
Fast skribent på 
gadgetsiderne i
Perspektiv. 
Formand for Dansk
Spilråd – leder af
Vallekilde Game Academy
– cand.mag. i musikviden-
skab, datalogi og
computerspil.

- Optegnelser og information om en persons dagligdag og livsvaner – oftest indfanget mere eller mindre automatisk via senso-

rer, kameraer, smartphones eller websider. 

Glemmer du, så husker computeren alt. Dette er essensen bag ordet lifelogging, som ganske vist ikke er nyt, men som i disse 

år får større udbredelse i takt med, at vores smartphones og computere lagrer og ordner større mængder af information om os. 

Grundlæggende handler lifelogging om, at computersystemer bliver vores automatiserede »backup-hjerne«, der husker hele 

vores liv for os ned til de mindste detaljer: fra de websider, vi har set, og de mennesker, vi har mødt på gaden, til optagelser 

af vores telefonsamtaler eller de bøger, vi har læst. Dedikerede lifeloggers kan sågar i dag købe kameraer såsom Microsofts 

SenseCam, der automatisk tager et billede hvert minut og gemmer det hele i et personligt digitalt arkiv. I dette arkiv kan du 

dykke ned for at gense hele din fortid, og på den måde vil du – i teorien – aldrig glemme noget igen. 

Oftest er lifelogging et frivilligt valg, omend kritikere mener, at vi alle i en vis grad ufrivilligt er lifeloggers, fordi vores smartpho-

nes allerede i dag indsamler enorme mængder præcise data omkring vores liv og vaner. Data, som andre kan opsnappe og 

misbruge, selvsagt. Lifelogging fører også til nye ord som lifestreaming, der betyder, at man bevidst livestreamer hele sin 

dagligdag på en offentlig webside. 

Kilde: MacMillan Dictionary

Det handler ikke om teknologi, men om mennesket. Det er ingeniøren Alex Kipmans budskab 

i dette foredrag, hvor han live på scenen fremviser et af Microsofts hotteste bud på fremtidens 

computer: HoloLens. Dette er en hjelm, der minder mere om Google Glass end »lukkede« virtual 

reality-hjelme som Oculus Rift, fordi brugeren med HoloLens stadigvæk ser verden omkring sig, 

men igennem en gennemsigtig computerskærm. Via denne skærm kan brugeren forene den virtu-

elle og den fysiske virkelighed. 

Se foredraget fordi: Kipman mener, at vores nuværende måde at bruge computere og smartpho-

nes med 2D-skærme er lige så primitiv som stenalderens hulemalerier, fordi det låser os mennesker 

fast i en digital 2D-verden. Men lærer vi i stedet computere at interagere, arbejde og udnytte men-

neskets tredimensionelle verden, så udvider vi både vores egne sanser, men får også teknologien til 

at tilpasse sig os og ikke omvendt.

www.ted.com/talks/alex_kipman_the_dawn_of_the_age_of_holograms

Lifelogging
Hver måned vil Perspektiv beskrive et nyt ord, der opstår 
i kølvandet på ny teknologi og digitale tendenser. 

Inspirations-gnisten Perspektiv anbefaler et foredrag 
eller en video, der viser, perspektiverer eller nytænker 
vores måde at tænke på i det digitale samfund.
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www.oculus.com

Perspektiv tipper om apps,
spil, websider eller gadgets,
der formidler vores digitale

kultur eller hjælper til at
formidle selvsamme på

nye måder. 

TIPS!

Fotodeling

Upshot

Udkommet til iOS og Android. Gratis. 
Udviklet af Generic Ventures Limited.
Web: www.upshotapp.co

»Kan du ikke lige sende mig dine billeder 
fra festen i går?« Det kan oftest være 
et hyr efterfølgende at indsamle de 
gode billeder, som bliver knipset fra 
vennernes eller familiemedlemmernes 
forskellige smartphones under fester 
eller hyggestunder. Det problem løser 
den nye app Upshot på en smart måde, 
fordi alle, der har app’en installeret, 
nu automatisk og ganske trådløst 
deler de billeder, som er taget inden 
for en bestemt tidsperiode. Ganske 
som om man tog alle billederne fra kun 
én smartphone. Upshot virker over-
raskende nemt, sparer afgjort tid og 
fungerer også på tværs af Android-
og iPhone-telefoner. 

Interaktiv matematik

DragonBox Numbers

Udkommet til iOS, Amazon og Android. 
Pris: 59 kroner (iOS).
Udviklet af We Want To Know. 
Web: dragonbox.com/numbers

Hvordan giver man børn en mere fysisk 
fornemmelse for tal og matematik? Den 
nød knækker matematik-spillet Dragon-
Box Numbers elegant, idet det levende-
gør hvert nummer mellem et og ti som 
en »Noom« – et aflangt dyr, hvor både 
farven og højden viser tallets værdi. 
På den vis kan børn i indskolingen lege 
med Noom’erne, sætte dem sammen og 
trække dem fra hinanden, og dermed 
lærer de via leg og eksperimenter, at tal 
er mere end bare symboler. DragonBox 
Numbers er fremtidens matematik-
læring og alle pengene værd, fordi det 
respekterer både matematikkens grun-
dregler, og hvordan børn lærer og leger. 

Hvem kan bygge det højeste tårn af 
plastik-dyr, før det hele kollapser? Det 
er målet med det kommende semi-
digitale legetøj og brætspil Fabulous 
Beasts, hvor én til fire spillere skiftes 
til at stable fysiske dyreklodser. 
Twistet er dog, at alle dyrene har 
indbyggede sensorer, så de samtidig 
registreres af et spil på en tablet. Her 
skal spillerne lege videre med dyrene, 
da deres position i det fysiske tårn på 
bordet påvirker dyrenes liv i den digi-
tale verden. Den slags sammensmelt-
ninger mellem fysiske og digitale spil 
vinder frem disse år, og firmaet bag har 
via Kickstarter indsamlet 1,6 millioner 
kroner til at udvikle prototypen, som 
er på hylderne efter sommerferien. 

Efter adskillige år på udviklingsstadiet er virtual reality-com-
puterbrillen Oculus Rift nu på hylderne, og særligt spilbran-
chen rykker massivt ind for at støtte lanceringen med 30 
VR-spil klar ved lanceringen. Prisen er landet på 599 dollars, 
hvilket er 4.000 danske kroner, og brillen kræver en nyere 
Windows-computer med godt grafikkort for at fungere. 
   Anmelderne er positive og ser dette som fremtidens måde 
at spille spil på, men kritiserer, at prisen endnu er for høj, og 
at Oculus Rift kræver en god computer for at virke optimalt. 

Klodsmajor
med dyr

går digitalt

www.playfabulousbeasts.com

Virtual reality-brillen
Oculus Rift er udkommet
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- Vi kommer ikke udenom de digitale medier, sagde medieforsker 
Stine Liv Johansen ved Aarhus Universitet under sit oplæg på Bog-
forums Faglige Fredag om digitale mediers betydning for børn og 
unge i november 2015. Hun mener, at børns medieforbrug grund-
læggende er naturligt og udviklende, men at børnene skal guides. 
   - Børns liv i dag er meget mere kontrolleret end tidligere. Vi kører 
dem til og fra skole og fritidsinteresser, og de leger ikke frit med 
vejens større børn. De nye medier har givet dem nye lege. Der kan 
de synge sammen med Justin Bieber på YouTube, spille spil og 
være i kontakt med hinanden. De bruger dem også til afslapning 
og opdatering. Unge i dag ser for eksempel flere nyheder end for ti 
år siden, siger medieforskeren, der ikke er så bekymret for børn og 
unges forbrug af digitale medier. 

LEG ER NOGET, VI GØR

- Legen er det vigtigste i et barns liv – det er der, hvor de skaber 
relationer, øver sig og fordyber sig. Og vi skal huske, at leg er en 
praksis – noget vi gør, mens medier som en iPad er en ting, man 
kan bruge i legen. Så man kan ikke sige, at en iPad er godt eller 
skidt for børns leg. Vi må se på hvordan, den bliver brugt, siger 
Stine Liv Johansen, hvis råd til fagpersoner, der arbejder med børn 
og digitale medier, er altid at tage udgangspunkt i det pædagogi-
ske mål, så man ikke lader sig styre af enhver smart app. 
   - Leg handler om at forlænge øjeblikket – skabe en stemning, 
man har lyst til skal fortsætte. Men børn lærer ved at lege. Når 
drenge spiller computerspil, gør de det ikke for at tilegne sig 
hurtighed eller øve strategi, men det træner de ikke desto mindre, 
mens de leger, siger Stine Liv Johansen, der ser de digitale medier 
som en udvidelse af børns legekultur. 
   - Du kan spille Fifa med din bedste ven, selv når han er i udlan-
det, eller sidde tæt sammen i sofaen og spille Mindcraft. På You-
Tube kan du både se seje videoer og selv lave dem, siger Stine Liv 
Johansen. Hun understreger, at de »nye« medier ikke er spor nye 
for børn. De er et grundvilkår – vores børn og unge er generation 
touch, og de har ikke den reservation, som voksne ofte har over for 
den nye teknologi. Børn tænker: »Nå, hvad kan jeg ellers bruge den 

TE
K

S
T S

A
B

R
IN

E
 M

Ø
N

S
TE

D
  A

R
K

IV
F
O

TO
 JA

K
O

B
 B

O
S
E
R

U
P
 

90 procent af alle danske børn har adgang til tablets. Ifølge medieforsker 
Stine Liv Johansen udfylder de digitale medier et hul i legekulturen og har 
ikke taget pladsen fra noget andet, som mange forældre ellers frygter, når 
børnene sidder med næsen i iPad’en.

Generation 
touch 

her iPad, telefon eller computer til«.
   Stine Liv Johansen er dog ikke blind for, at 
de digitale medier også kan betyde nye risici.   
Børn kan møde fremmede på nettet, og det er 
afgørende, at vi gør børn media literate, siger 
hun. 
   - Mange børn er heldigvis relativt med 
på, hvordan de skal begå sig på nettet. Min 
bekymring er faktisk mere deres fysik, den 
bøjede nakke og de små fingre samtidig med, 
at vi fragter dem rundt til alting, siger Stine 
Liv Johansen.

Læs mere: Stine Liv Johansen: Barns liv og lek 
med medier. Cappelen Damm, 2015. 
Stig Hjarvad: Medialisering
– Mediernes rolle i social og kulturel
forandring. Hans Reitzels Forlag, 2016.
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Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv.

BiBliotekarForBundet er
bibliotekarernes stemme i debatten om…

F r e M t i d e n s 
B i Bl ioteker

saMarBejde MelleM Folke-
skole og FolkeBiBlioteker

digital dannelse

ForMidling

inForMationsvidenskaB
FRIVILLIGE DEt akaDEmIskE aRbEjDsmaRkED

E-bøGER FoRREtnInGsmoDELLER på boGmaRkEDEt

LæsELyst ophaVsREt sELVbEtjEntE bIbLIotEkER

      FaGLIGt       FæLLEsskab boRGERsERVIcE

DIGItaLIsERInG DEmokRatI oG DannELsE  

viden kulturLæRInG
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Der skal en
målrettet ind-
sats til, hvis alle 
børn skal bruge 
biblioteket,
mener finske 
Marjukka
Peltonen. I
finske Espoo er 
samarbejdet 
mellem skoler 
og Espoo City 
Library derfor 
forfinet i løbet af 
de seneste ti år. 

”Vi kan ikke
overlade det til
forældrene, hvis vi 
vil have børn til at 
bruge biblioteket”

De finske biblioteker har 
hidtil prioriteret indsatsen 
omkring børn og læsning 
højest. Men den digitale 
dannelse vil komme til at 
fylde mere og mere, forudser 
Marjukka Peltonen.
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Marjukka Peltonen 
regner med, at flere 
og flere bibliotekarer 
vil komme til at 
arbejde med børn, 
læselyst og digital 
dannelse. – I takt 
med at de voksne 
brugere bliver mere 
selvhjulpne, vil det 
være naturligt at 
bruge de frigjorte 
ressourcer på 
børneområdet, 
mener hun.

en finske bibliotekslov siger, at alle skal have fri 
adgang til og være i stand til at bruge bibliote-
ket. Men hvis man vil have børn til at bruge bib-
lioteket, kan du ikke overlade det til forældrene, 
for så ser vi kun børn af forældre, der selv bruger 

biblioteket, siger finske Marjukka Peltonen. 
   Den logik har fået hende til sammen med sine kolleger i bør-
nebiblioteket på Espoo City Library at opprioritere bibliotekets 
indsats over for skolerne i de seneste ti år.
   - I skolerne er vi sikre på at møde alle børn, og derfor bruger 
vi mange timer på skolerne og på samarbejdet med skolerne, 
forklarer Marjukka Peltonen.

FOKUS PÅ LÆSELYST

Det er især booktalks, der er i fokus i arbejdet med skolerne. 
Typisk kommer skoleklasserne på biblioteket, men biblioteka-
rerne er også ofte ude på skolerne.
   - Børns fritid er fyldt op med ting, de kan gøre eller gå til, og 
læsningen glider let i baggrunden, hvis man ikke minder børn 
om den og pirrer deres nysgerrighed, siger Marjukka Peltonen.
   Lærernes tilbagemeldinger er, at det virker med booktalks. 
Det øger børnenes læselyst, men kun for en begrænset tid. 
Herefter er der igen brug for et nyt besøg af en bibliotekar.
   - Jeg overvejer at supplere med online-booktalks, så jeg kan 
ramme endnu flere og gøre det mere fleksibelt at bruge.
   I Espoo forsøger biblioteket at nå skolebørnene på 3., 5. og 
7. klassetrin. Men har opgivet at sætte det i system, for det 
fungerer bedst, at lærerne kan benytte biblioteket, som det 
passer dem. Og det er tydeligt, at nogle lærere er mere ivrige 
brugere af bibliotekets tilbud end andre, men generelt er bib-
lioteket fuldt booket. 

IKKE ALTID BØRNEBIBLIOTEKAR

Marjukka Peltonen har været bibliotekar i mere end 20 år, men 
startede ikke som børnebibliotekar. 
   - Det blev jeg, da jeg selv fik børn. Så gik det op for mig, at 
det er her, det mest meningsfyldte arbejde gøres, siger hun. 
Og selv om Espoo City Library ikke har tal, der viser, at der 
kommer flere børn på biblioteket på grund af bibliotekets mål-
rettede indsats, så kan Marjukka Peltonen konstatere, at når 
hun har været ude i en klasse, så kommer der børn på bibliote-
ket, som hun ikke har set tidligere.
   - Børn har som regel en ide om, hvad de kan på et bibliotek. 
Men den idé er forældet, så det gælder om at vise dem alt det, 
vi også kan, så de kommer igen. 
   Tiltagene er de samme som i Danmark. Makerspaces og 3D-
printere og arbejdet med innovation appellerer eksempelvis til 
drengene – og så skader det jo ikke at supplere et biblioteksbe-
søg med at finde en god bog til den enkelte, mener Marjukka 
Peltonen.

D
TEKST ANETTE LERCHE

POLITISK FOKUS

Marjukka Peltonen forudser, at flere bibliotekarer kommer til at 
arbejde med skolerne i løbet af de kommende år. 
   - I takt med at de øvrige brugergrupper vil kunne gøre mere 
og mere selv, vil vi kunne frigøre ressourcer til det her arbejde, 
hvor det også meget handler om at være på og kunne bruge sig 
selv i forhold til børnene, siger hun. 
   Politikerne i Finland bakker op om denne tankegang, for de 
ser også bibliotekets arbejde med børnene som den vigtigste 
biblioteksopgave og er forsigtige med at spare på netop børne-
området.

LÆSELYST OG DIGITAL DANNELSE

I bibliotekets arbejde med skolerne er både læselyst og digital 
dannelse vigtige. Hidtil har det været læsedelen, der har fået 
mest opmærksomhed, men det ser ud til at ændre sig i frem-
tiden.
   - Den digitale dannelse bliver mere og mere vigtig, fordi vi 
ser en stigning i ekstremistiske ideer, nye medier på nettet og 
meget andet, hvor børn har behov for at lære at begå sig.
   Det er en problemstilling, man også fra de finske skolers side 
er opmærksom på. Marjukka Peltonen har netop holdt møde 
med rektorerne for skolerne i Espoo, og de gav alle udtryk for, 
at de regnede med at komme til at bruge biblioteket mere, 
og når de finske læringsplaner skal fornyes i det kommende 
efterår, er det allerede meldt ud, at der vil være mere fokus på 
informationssøgning og kildekritik.
   - Lærerne siger selv, at de har mere brug for biblioteket end 
nogensinde, så jeg tænker, at vi slet ikke er nok til at løfte 
opgaverne. For de her kompetencer opbygger man ikke ved et 
enkelt besøg af en bibliotekar. Det vil kræve mange besøg, hvor 
man skridt for skridt trænes i at tænke kildekritisk. 
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er er energi i det nye litteraturblad! Jeg sidder 
med de to første numre af Texas Longhorn 
foran mig. Forsiden skriger »BREAKING NEWS«, 
og man kan næppe lade være med at samle et 
nummer af Texas Longhorn op, når man ser det. 

For hvad er det egentlig? 
   Texas Longhorn er landets første litteraturblad pakket ind 
som en tro kopi af Se og Hør, og det er primært her, bladet 
skruer forventningerne i helt andre retninger, end vi er vant til 
i bøgernes verden. Der leges med de gængse forestillinger om, 
hvad et litteraturmagasin er, men på den anden side også med, 
hvad et billedblad er. Texas Longhorn placerer sig midt imel-
lem. Det kan læses som en sarkastisk og ironisk kommentar til 
begge genrer eller som et optimistisk forsøg på at favne begge 

DTexas
Longhorn
– et frisk pust 
af litterær 
energi

Kan litteratur i nye klæder få flere til at læse den? Perspektiv 
har bedt Thomas Vang Glud, bibliotekar på Vejle Bibliotekerne 
og temaredaktør på Litteratursiden, om at dykke ned i det
litterære billedblad Texas Longhorn og give sin vurdering. 
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målgrupper og dermed få flere til at læse. Texas Longhorns 
erklærede mål er da også at bringe ny og eksperimenterende 
litteratur ud til folket. 

BILLEDER UDEN PERSONFIKSERING

Billederne har den effekt, at man kan bladre og kigge på bille-
der, læse de fremhævede tekststumper og nærme sig tek-
sterne langsomt ved at surfe hen over dem. Bladr, bladr, bladr. 
Ideen om, at Texas Longhorn er et litteratur-billedblad og ikke 
et magasin eller et tidsskrift, er vel-iscenesat og løber gennem 
bladet som en rød tråd – dog uden at følge genrens indholds-
mæssige dogmer med personfiksering i både tekst og billede, 
sladder og kendte personer. Selvom vi 
hører om Helle Helles drømme, flan-
keres drømmene ikke af et paparazzi-
billede af Helle Helle i privaten. 

NØGNE TEKSTER

På tekstsiden er sagen en anden. 
Indenunder den farverige indpak-
ning, som mest af alt handler om at 
bryde med fordommen om, at det 
er svært at læse ny dansk litteratur, 
er teksterne nøgne. Der er ingen 
blonder, lingeri eller sex, og de nøgne 
tekster fremstår 100% ærlige i deres 
ambition om netop at være tekster. 
Tekster, der ikke skal forføre nogen. 
Trods formeksperimentet med en 
ny indpakning er ny dansk litteratur 
stadig ny dansk litteratur, og nøgen-
heden er stadig overvældende for 
den læser, som er vant til Jussi, Doerr 
og de letpåklædte erotica-heltinder. 
Når det er sagt, kan teksterne læses 
af alle. De er hverken svære at læse 
eller forstå, men ligesom mennesker 
fortæller de ikke altid sandheden. De 
er ærlige, men også fulde af løgn og 
iscenesatte erindringer. Teksterne, 
som i og for sig ikke bør læses uden 
de tilhørende billeder, kræver op-
mærksomhed. 
   Udover at give en slags bladre-ef-
fekt eller visuel genkendelighed er billedsiden i Texas Longhorn 
svært til bens. I sig selv er den mindst lige så abstrakt som 
teksten, og man skal lede indgående efter sammenhængen. 
Der, hvor man får en lille smule synergi, er fx i teksten »Too 

Much Reality« af Niels Christian Bredholt i første num-
mer. Teksten vinder ved, at jeg’et etableres som spedalsk 
gennem billedsiden. Det gælder også Lars Bo Nørgaards 
tekst »Statister«, som er et sandt Bollywood-eventyr tilsat 
turistbilleder. Men det er en hårfin grænse. Hvis teksten er 
abstrakt, er billedsiden med sikkerhed udfordret, og alt for 
ofte opstår der en nærmest ironisk distance mellem billede 
og tekst. 
   Ironien indfinder sig også i de let-spiselige koncepter som 
for eksempel »REAL LIFE«, »Helle Helles ni drømme« og 
»Christina Hagens 17 dumme spørgsmål«, fordi de aldrig for 
alvor bliver pirrende, sensationelle eller egentligt afsløren-

de. De er velmenende, men igen hoved-
sageligt formmæssige tiltag, der ikke 
formår at tage indholdssiden med over i 
den folkelige grøft og bruge formen til at 
gøre litteraturen mere tilgængelig.
   Der skal altså arbejdes på at få foto og 
tekst til at hænge bedre sammen. 

LITTERÆR SALTVANDSIND-

SPRØJTNING 

Når det er sagt, så er Texas Longhorn 
et frisk pust af litterær energi, som ikke 
må fordømmes blot fordi, indholdet er 
komplekst. Der er fare for, at indpak-
ningen kan give én en følelse af at blive 
snydt, når man læser indholdet. Men hele 
konceptet bag Texas Longhorn er en salt-
vandsindsprøjtning i det stivnede forhold 
mellem folket og den smalle litteratur, 
som bliver læst i frygteligt snævre kredse. 
Æstetikken er rå, autentisk, uden filter 
og til tider direkte grim. Texas Longhorns 
mission er at give læseren et godt gam-
meldags chok og skubbe vedkommende 
ud over sin litterære angst, få læseren 
til at bladre løs med en voksende pan-
derynke og i sidste ende til at læse et af 
bidragene, som den fremhævede tekst i 
skriggule blokke lokker en ind i. 
   Den litterære kvalitet er til stede i Texas 
Longhorn – og hatten af for forsøget på 
at få ny dansk litteratur ud til folket. På 

bundlinjen er Texas Longhorn nok stadig lidt indspist og for 
de allerede indviede læsere, men al vanebrydning er svær 
og kaotisk i starten. So far er Texas Longhorn et rigtig godt 
forsøg på at ændre tingenes tilstand.  

Forlaget Gladiator står bag Texas Longhorn. Det udkommer hvert kvartal i 12.000 eksemplar. Det ligger gratis i boghandlere, 
cafeer og biografer i hele landet. Forlaget Gladiator er finansielt støttet af Skagenfondene.
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Lad os slå fast, at bibliotekerne stadig er den 
kulturinstitution, hvor der kommer flest men-
nesker – og flest forskellige mennesker: fra 
hjemløse til Hellerup-fruer. 
   Men bibliotekerne er i en omstillingsproces 
sat i gang af forskellige tendenser i samfundet 
og helt konkrete udfordringer som faldende 
udlån, færre brugere blandt børn og unge, 
flere brugere med anden etnisk baggrund, fili-
allukninger og nedskæringer. Og så står de i et 
vadested mellem det fysiske og det virtuelle, 
mener lektor på IVA Henrik Jochumsen. 
   - Bibliotekets formål var tidligere at gøre 
individet i stand til at deltage i demokratiet 
gennem oplysning og dannelse. I dag er det 
ikke entydigt, hvad oplysning og dannelse er, 
siger Henrik Jochumsen og henviser til socio-
loger som Jean-François Lyotard, der taler om, 
at vi ikke længere har én fælles sandhed, og 
Anthony Giddens, som taler om et »aftraditio-
naliseret« samfund, hvor alt er til diskussion. 
   Tendenser som det multikulturelle samfund 
samt videns- og oplevelsessamfundet præger 
også bibliotekerne, der forventes at under-
støtte integration og livslang læring samtidig 
med, at de skal være et frirum, hvor man ikke 
behøver at foretage sig noget bestemt. Biblio-
tekerne skal balancere mellem »fordybelse og 
oplevelser« og mellem »autenticitet og iscene-
sættelse«, ligesom den teknologiske udvikling 
stiller nye krav til bibliotekarerne, der møder 
brugere med nye kompetencer og krav.

TE
K

S
T S

A
B

R
IN

E
 M

Ø
N

S
TE

D
   A

R
K

IV
F
O

TO
 JA

K
O

B
 B

O
S
E
R

U
P
 

LØBER VI EFTER PØLSEPINDE?

Bibliotekerne er i en ny konkurrencesituation, mener Henrik 
Jochumsen, hvor grænserne mellem sfærer i samfundet er 
under opløsning. En »afdifferentiering«, hvor kultur og forret-
ning smelter sammen. Vi drikker kaffe i boghandlen, og der er 
wi-fi på cafeerne. Café og boghandel opfylder altså de samme 
funktioner. 
   Spørgsmålene bliver, hvad der skal legitimere bibliotekerne i 
den udvikling: Hvad skal de tilbyde, hvordan skal de se ud, og 
hvad skal deres kvalitetsmål være? 
   - Udefra kan det nok se ud som om, man løber efter alle pøl-
sepinde i jagten på svaret, og at bibliotekernes projekter er lidt 
som panik før lukketid, som journalist Pernille Stensgaard fra 
Weekendavisen mener i en artikel om bibliotekerne, siger Hen-
rik Jochumsen. Derfor er det vigtigt, at bibliotekerne fortæller, 
hvad de kan – og hvad de vil.

Fra introvert til 

ekstrovert 
Flere samfundstendenser udfordrer bibliotekerne. Henrik Jochumsen, 
lektor på Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns
Universitet, gav i januar BF’s hovedbestyrelse et rids over biblioteks-
udviklingen og udvalgte tendenser set med  hans øjne. 

Sociologisk
blik på

biblioteks-
udviklingen: 

Henrik Jochumsen 
peger på flere 
kompetencer, 
der er brug for på 
bibliotekerne. Her 
ses han i en debat 
om bibliotekernes 
service arrangeret af 
Perspektiv i 2015.
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- Vi ser »inspirationsrummet« brede sig, så der pludselig også er 
modeshow i biblioteksrummet. »Læringsrummet« udvider sig 
med tiltag som »Læs op for en familiehund«. »Møderummet« er 
nu også lytteklubber, hvor man sammen lytter til musik, og i det 
»performative rum« understøtter man brugernes egne ideer med 
Fab Labs og Demoteker, siger lektoren. 
   Der er også en »afinstitutionalisering« af biblioteksrummet i 
gang – igen en opløsning af sfærer, hvor biblioteket ikke er af-
hængigt af sit fysiske rum – som for eksempel et bibliotekstelt på 
Roskilde Festival, på arbejdspladser og så videre. Fokus er på syn-
liggørelse, brugerinddragelse og brugerdreven innovation, på det 
kreative og kulturelle vækstlag, entreprenørskab og partnerskaber, 
mener Henrik Jochumsen. 

BIBLIOTEKET SOM BRIK I BYUDVIKLING

I Herning og Kolding har Henrik Jochumsen arbejdet sammen med 
bibliotekerne og Handelsstandsforeningen om projektet »City-
udvikling«. Og det er en tydelig global tendens, at bibliotekerne i 
langt højere grad tænkes ind som en del af byudviklingen. 
   - Det fysiske bibliotek har fået en renæssance, hvor der over hele 
verden bliver bygget store, spektakulære biblioteker, siger Henrik 
Jochumsen, der nævner Dokk1 i Aarhus, Library of Birmingham i 
England og et planlagt biblioteksbyggeri i Oslo i 2019. 
   De udviklingstendenser, Henrik Jochumsen ser for bibliotekerne, 
peger i retning af nogle overordnede kompetencer, der er behov for 
hos bibliotekarerne. Han nævner blandt andet:

1  evnen til at skabe relationer
2  at være innovativ og ligefrem entreprenant
3  at kunne styre processer
4  at sætte sin faglighed ind i forskellige kontekster
5  formidling

– Kort sagt: fra introversion til ekstroversion.

Tilmeld dig på 
bf.dk/arrangementer

Hør om nogle af de seneste 
megatendenser inden for 
webteknologier og få opdateret 
dine digitale kompetencer. 

•	 Tirsdag	den	10.	maj	2016	
kl.	16	-	18	i	Aarhus

•	 Onsdag	den	11.	maj	2016	
kl.	16	-	18	i	Aalborg

•	 Fredag	den	13.	maj	2016	
kl.	9	-	11	i	København

Vi	kigger	i	den	digitale	krystal-
kugle	og	får	et	bud	fra	det	
digitale	konsulenthus	Novicell	
på,	hvad	der	bliver	de	vigtigste	
trends	her	i	2016,	når	det	gæl-
der	web	og	digitale	løsninger.

Oplægsholder	er	enten	Asger 
Laursen,	IT-arkitekt	eller	Adam 
Peter Nielsen,	Teknologichef	
fra	Novicell.

Webtendenser,
							buzzwords
          og mobile check-up

Alle	medlemmer	af	BF	er	
velkomne.	Der	er	gratis	adgang.

Læs	mere	på	bf.dk
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DELDINVIDEN

WWW

DELDINVIDEN
WWW.

.DK

TEKST MARIANNE DYBKJÆR

Som input til den fortsatte udvikling af bibliotek.dk har vi gen-
nemført forskellige former for brugerundersøgelser i løbet af 
2015. Her er lidt om, hvad vi har fået ud af dem.
   Vi gennemførte den årlige brugerundersøgelse af bibliotek.dk 
i oktober og november 2015. 904 svarede på hele undersøgel-
sen og et lidt større antal på dele af den.

MEST POPULÆRT ER IKKE SÅ POPULÆRT

Vi spurgte blandt andet, om bibliotek.dk-brugerne kunne 
tænke sig personligt tilpassede søgeresultater og anbefalinger 
baseret på brugeradfærd. Resultatet viser størst interesse for 
anbefalinger ud fra interesser, tidligere lån og netop afleverede 
materialer, mens for eksempel interessen for at få anbefalinger 
ud fra, hvad der er mest populært lige nu, er væsentligt mindre.

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

Anbefalinger
– Det er det,
de unge vil ha’
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Om artiklens forfatter Marianne Dybkjær er produkt-
konsulent og kundeansvarlig for bibliotek.dk hos DBC

skønlitteratur og bruger det sociale medie Good-
reads til at anbefale og læse andres anbefalinger, få 
inspiration og sætte sig mål for, hvad hun vil læse. 
Film finder de på Netflix, hvor de både kan anbefale 
og få anbefalet film. Det præger deres ønsker til, 
hvad et bibliotekssite skal kunne: »Åh, kunne vi ikke 
få det til biblioteket? Så kunne man få forslag ud 
fra, hvad man lige har afleveret« lød det. »Eller man 
kan krydse af, hvad man kan lide ved bogen«. »Eller 
give likes!«.
   I DBC eksperimenterer vi med data science for 
at optimere søgedialogen med bedre rankering og 
brug af anbefalinger. Blandt andet arbejder vi på en 
række anbefalere, som kan rankere søgeresultater-
ne ud fra, om brugeren ønsker at se »lignende mate-

rialer«, »materialer, som lignende brugere har lånt«, »bibliotek-
sanbefalede materialer« eller »mest populære«. Til forskel fra 
kommercielle søgemaskiner skal selektionen være transparent, 
og man skal kunne fravælge anbefalingen, hvis man ønsker en 
neutral søgning. Samtidig anvendes data science til at under-
støtte metadata-produktionen samt til at opnå større viden om 
bibliotekernes brug.

ANDRE INPUT

Nogle af de andre ting, gymnasieeleverne gav input til, var:
• Biblioteker kan med fordel slå på at have ikke bare det nye, 
men også materiale, man ikke finder andre steder. I forbindelse 
med en af de opgaver, gymnasieeleverne skulle løse, blev en af 
dem meget begejstret over at finde pc-spillet Bjergkøbing Grand 
Prix, som hun kendte fra sin barndom.
• De unge foreslår, at bibliotek.dk i højere grad tilbyder målrette-
de indgange som for eksempel »Skal du på ferie? Her er rejsebø-
gerne« og »Skriver du opgave?«.
• De vil også gerne have vejledningsvideoer til de forskellige 
funktioner.
   Vi har siden lagt en artikel på bibliotek.dk om at søge artikler 
til opgaveskrivning og vil lave flere af den type målrettede og 
aktuelle tiltag. Derudover er vi dels i gang med at producere 
introduktionsfilm, som publiceres i starten af 2016, dels udbyder 
vi et kursus om bibliotek.dk og betjening af gymnasieelever.
   Vi spørger løbende vores brugere til råds, både i den årlige 
brugerundersøgelse og i mindre undersøgelser og brugertests, 
når vi har behov for at høre brugernes mening om nye funktioner 
med mere.
   Den årlige brugerundersøgelse, som DBC foretager af bibliotek.
dk, har været en del af aftalesættet siden lanceringen i år 2000 
og er nu en aftale mellem DDB og DBC.

Artiklen er kortet af redaktionen, men kan læses i sin fulde længde 
på Bf.dk/DelDinViden, hvor den blev bragt den 4. marts 2016.

SKEPSIS STIGER MED ALDEREN

Trods interessen var der også kritiske kommentarer: »Jeg er 
vildt modstander af, at nogen ’tror’ de ved, hvad jeg vil« og »I 
skal ikke begynde at samle oplysninger om mine interesser osv. 
Den slags overvågning er der rigeligt af på nettet«.
   Billedet er, at skepsis over for denne type anbefalinger er 
større, jo ældre respondenten er. Set i forhold til alder ser tal-
lene således ud:

GYMNASIEELEVER BRUGTE OPERATION

DAGSVÆRK PÅ BIBLIOTEK.DK

At unge lader til at være positive over for anbefalinger på bag-
grund af brugeradfærd og/eller personalisering understøttes af 
en langt mindre undersøgelse, vi lavede som en del af Opera-
tion Dagsværk den 4. november 2015.
   Her havde vi inviteret seks elever fra 3.g på Ørestad Gym-
nasium til at løse en række opgaver på bibliotek.dk og på den 
baggrund give os et indblik i, hvordan de gerne vil bruge sitet.
Eleverne huskede at have set bibliotek.dk før, men in-
gen af dem brugte det. En af pigerne læser en del engelsk 
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Det er nu muligt at nedsætte den obligatoriske dødsfaldsdækning. Forsikringen har en 
standarddækning på 500.000 kr. som et engangsbeløb for alle, der træder ind i pensi-
onsaftalen.
   Dækningen ved død kan som noget nyt efter den 1. april 2016 nedsættes til 50.000 kr. 
Det kunne ikke lade sig gøre før. 
   Dødsfaldsdækningen er en forholdsvis billig forsikring, så Bibliotekarforbundet anbefa-
ler, at man sætter sig grundigt ind i de mulige konsekvenser af at nedsætte dækningen. 
PFA kræver blandt andet tilfredsstillende helbredsoplysninger fra dig for at kunne sætte 
den op igen. Erfaringsmæssigt glemmer man også typisk at ændre sine forsikringer, når 
ens familiemæssige forhold ændrer sig, eller når man stifter gæld med en ægtefælle/
samlever.
   Påtænker du at nedsætte dine forsikringsdækninger, kan du få rådgivning fra PFA ved 
at ringe på tlf. 70 12 50 00.

 Lone Rosendal

Introduktionsstillinger blev indført i 2013 på det offentlige område som en ny type 
uddannelsesstilling. Målgruppen er ledige, herunder særligt dimittender, som gen-
nem uddannelsesstillingen erhverver sig nye og aktuelle kompetencer, således at de 
efterfølgende på mere lige vilkår kan søge og komme i betragtning til ordinære jobs. 

For at kunne søge en sådan stilling skal man have en ledighedsperiode bag sig på 
mindst et år. Stillingen er etårig, men der optjenes både fuld dagpengeret og fuld 
lønanciennitet, som medregnes ved en efterfølgende ordinær ansættelse på det 
offentlige arbejdsmarked. 

Da stillingen er en uddannelsesstilling, kan man påregne at udføre ordinært arbejde 
i ca. 80 procent af tiden, mens ca. 20 procent af tiden skal bruges på uddannelse og 
oplæring. Lønnen i uddannelsesstillingen udgør 80 procent af den overenskomst-
mæssige begyndelsesløn. Et stillingsopslag vil være tydeligt mærket Introduktions-
stilling.

 Lone Rosendal

Sygedagpenge til alvorligt syge

Ændring af PFA-pensions-
aftale for offentligt- og
privatansatte bibliotekarer  

Introduktionsstillinger

Pr. 1. januar 2016 blev sygedagpengeloven ændret således, at personer med livs-
truende alvorlig sygdom, som opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, 
fik udvidet deres ret til sygedagpenge, uanset om de har modtaget sygedagpenge 
i mere end 22 uger i de forudgående ni måneder. Vurderingen af, om en person har 
en livstruende sygdom, skal foretages af en læge. Bestemmelsen er i første om-
gang midlertidig og løber fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017. I somme-
ren 2017 skal der foretages et skøn af målgruppens størrelse til brug for drøftelser 
af, om ordningen skal gøres permanent. Ændringen betyder også, at en eventuel 
arbejdsgiver bevarer en højere refusion end ellers. 

Lone Rosendal
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Rådgivning om
psykisk arbejdsmiljø

Jeg er på femte år ansat som bibliotekar i en privat virksomhed. Der er nu forlydender om, at hele
virksomheden eller en del af denne skal overgå til en ny ejer. Hvorledes vil jeg i givet fald være stillet? 

Kan jeg lovligt opsiges på grund af ejerskiftet? 

SVAR Når en virksomhed eller en del af virksomheden, for eksempel den afdeling du arbejder i, overdrages fra 
en ejer til en anden, kan der være tale om en virksomhedsoverdragelse, som efter en konkret vurdering kan være 
reguleret af virksomhedsoverdragelsesloven. Loven sikrer, at lønmodtagernes løn- og ansættelsesvilkår som 
udgangspunkt er uændret efter overdragelsen.
   Udgangspunktet er, at du både har ret og pligt til at følge med over til den nye arbejdsgiver. Hvis du ikke vil 
acceptere din nye arbejdsgiver, må du opsige din stilling med dit opsigelsesvarsel. Kun i særlige tilfælde vil selve 
virksomhedsoverdragelsen betyde en så væsentlig ændring af dit ansættelsesforhold, at du kan betragte dig som 
opsagt af virksomheden, for eksempel hvis du får et nyt arbejdssted i en anden by med betydelig længere afstand 
til følge. Om der er tale om en væsentlig ændring vil bero på en konkret vurdering.
   Du fortsætter derfor dit arbejde hos den nye arbejdsgiver på fuldstændigt samme vilkår som hidtil. Den nye 
arbejdsgiver kan overordnet set kun ændre i dine ansættelsesforhold på samme måde og med samme varsler som 
din nuværende arbejdsgiver har kunnet. 
   Den nye ejer skal sikre, at du som lønmodtager som minimum får de samme vilkår, herunder din anciennitet, som 
var gældende hos din tidligere arbejdsgiver. Den nye ejer skal, hvis der er overenskomst i den gamle virksomhed, 
opfylde overenskomstens bestemmelser over for dig, indtil den ville være udløbet i den gamle virksomhed.
   Hvis du i din gamle virksomhed er omfattet af en overenskomst, har den nye arbejdsgiver mulighed for ikke at 
tiltræde overenskomsten. Frister for frasigelse af overenskomsten fremgår af loven. 
   Din arbejdsgiver skal i øvrigt i rimelig tid inden overdragelsen orientere berørte medarbejdere eller deres repræ-
sentanter om årsagen til overdragelsen og de juridiske, økonomiske og sociale følger og påtænkte foranstaltninger 
for lønmodtagerne. 
   Du kan sagligt blive opsagt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Men arbejdsgiveren skal bevise, at 
opsigelsen er rimeligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold. Ellers kan du alt efter om-
stændighederne blive tilkendt en godtgørelse for usaglig afskedigelse.  

Kontakt BF, hvis du får behov for rådgivning.                                                                                            Helle W. Andersen

Som opfølgning på OK-15 har Danske Regioner og For-
handlingsfællesskabet (tidligere KTO) indgået en aftale, 
så de regionale arbejdspladser fra den 1. april 2016 til den 
31. marts 2018 kan rekvirere ekspertrådgivning og inspira-
tion til et bedre psykisk arbejdsmiljø. Det vil ske efter, at 
Hovedudvalget har truffet beslutning, om man i regionen 
vil sætte fokus på et eller flere temaer i en fælles strate-
gisk indsats, eller om de regionale arbejdspladser frit kan 
rekvirere inspiration eller rådgivning. Der er særligt fokus på 
1) organisatoriske forandringer, 2) faglige forandringer og 3) 
vold og trusler. Når Hovedudvalget har truffet beslutning, 
skal lokale TR’er, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere ori-
enteres. Det er så de enkelte lokale MED’er, ledere, TR’er og 
arbejdsmiljørepræsentanter, der kan rekvirere bistand efter 
»først til mølle«-princippet.  

Lone Rosendal
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Pia Charlotte Olsson
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Formand 
Tine Jørgensen
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Næstformand 
Jette Fugl
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BF’S HOVEDBESTYRELSE

POLITISK STRATEGI
2017-2018

TEKST SABRINE MØNSTED 

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

Hovedbestyrelsen holdt møde den 30. marts. Perspektiv bringer et udpluk 
af de vigtigste emner på dagsordenen. Du kan læse mødereferatet på bf.dk 
under menuen Om Os/Om Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen holdt seminar den 14. og 
15. marts, hvor de foreløbige linjer for de 
næste års politiske arbejde blev lagt. Der 
blev arbejdet ud fra en ny form på Princip- 
og arbejdsprogrammet, der fremover 
kommer til at hedde »Politisk strategi«, og 
som skal være en mere overordnet politisk 
rettesnor end et detaljeret arbejdsprogram 
for forbundets sekretariat. 

De emner, der blev diskuteret som mulige 
politiske fokuspunkter i 2016 og 2017, var 
blandt andet: 

•  Hvordan tillidsrepræsentanternes rolle 
forandrer sig i disse år, og hvordan den 
kan styrkes.

•  Bibliotekarforbundet som en faglig stem-
me i blandt andet den offentlige debat.

•  Employability, der handler om, hvordan 
medlemmerne kan holde deres kompe-
tencer og ansættelsesværdi ved lige. 

Hovedbestyrelsen vil i samarbejde med se-
kretariatet arbejde videre med at udforme 
den endelige politiske strategi, der skal 
fremlægges og vedtages på generalforsam-
lingen i oktober 2016. 

Op til generalforsamlingen vil formand Tine 
Jørgensen og næstformand Jette Fugl i et 
interview i Perspektiv forklare mere om 
tankerne bag BF’s kommende Politiske 
strategi.   

Læs også lederen på side 6, hvor formand 
Tine Jørgensen skriver om udarbejdelsen af 
den politiske strategi. 

Hvilke emner mener du er særligt vigtige for BF at have fokus på i den politiske 
strategi for 2017-18? 
- Der er især to områder, som det er vigtigt at have fokus på. Det ene er TR-
rollen, som vi skal have defineret og styrket på arbejdspladserne. Og den anden 
handler om, at BF skal være en stærk faglig stemme i den offentlige debat om 
medlemmernes fremtidige rolle på arbejdsmarkedet. BF skal være med til at 
præge debatten og arbejde for en reel national bibliotekspolitik.  

Hvordan oplever du udfordringerne på de områder?
 - Jeg er selv TR og kan se hvor meget, en god dialog mellem TR og ledelsen be-
tyder på arbejdspladsen. Det går meget lettere, når man opfatter hinanden som 
samarbejdspartnere i stedet for at grave grøfter. 
   I forhold til BF som en faglig stemme i debatten er der behov for, at politikerne 
tager bibliotekerne alvorligt. Den måde, kommunerne driver bibliotekerne på, 
stikker i øst og vest. Der er brug for fælles fodslag og en national biblioteksstra-
tegi med overordnede rammer for, hvor vi skal hen.
 
Hvad kan BF gøre for at understøtte de her områder?    
- BF skal gå sammen med andre interessenter som Bibliotekschefforeningen 
og Danmarks Biblioteksforening for at komme i dialog med kulturministeren og 
kulturudvalget. Vi skal være aktive, når debatten om bibliotekerne kører i medi-
erne. BF er bibliotekarernes stemme, og vi skal tydeliggøre hvilken forskel, vores 
medlemmer gør og hvilke konsekvenser, besparelser får. Vi skal desuden klæde 
medlemmerne på til at tage debatten lokalt.      
   I forhold til TR skal vi i dialog med for eksempel Bibliotekschefforeningen og 
sammen fortælle den gode historie om TR’s rolle og vise, hvad den kan bruges 
til på arbejdspladsen.
   

?
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3 spørgsmål til
Andreas Damsbo Brix 
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Hovedbestyrelsen blev enig om, at beslutningen om en eventuel 
kontingentændring udskydes til næste generalforsamlingsperiode.  
Begrundelsen er, at det er vigtigt at få analyseret hvilke økonomiske 
konsekvenser, en kontingentnedsættelse vil have for Bibliotekarfor-
bundet, »så generalforsamlingen i 2018 kan træffe en beslutning på 
et grundigt gennemanalyseret grundlag,« lød det fra formand Tine 
Jørgensen.    
   Det har tidligere været drøftet i Hovedbestyrelsen at nedsætte 
kontingentet for dimittender, og Kim Jesper Josefsen så gerne, at man 
hurtigere end næste generalforsamlingsperiode så på netop kontin-
gentet for de nyuddannede.
   - Ellers risikerer vi at vente for længe, da en eventuel nedsættelse 
først vil gælde fra 2019, mente han. 
   Peter Brandsborg understregede, at han var gået til valg på at se 
på forbundets kontingent, men at det var afgørende at få undersøgt 
konsekvenserne ordentligt.
   - Så vi efterfølgende kan forklare, hvorfor vi beslutter det, vi gør, 
sagde han. 
   Simon Friberg ville forpligte den næste hovedbestyrelse på at gen-
nemføre analyserne og træffe en beslutning omkring kontingentet.
For næstformand Jette Fugl skal fokus være på BF’s tilbud.
   - For mig handler kontingentet ikke kun om kroner og ører. Det hand-
ler om hvilket fagligt indhold, vi ønsker i BF. Jeg er ikke modstander 
af, at vi skal betale lidt mindre i kontingent, men det vigtigste er, at vi 
hele tiden arbejder for vores medlemmer. Fastholdelse og hvervning 
drejer sig ikke kun om kontingentets størrelse, sagde hun. Studenter-
observatør Kristine Højen var enig.
   - I mine samtaler med de studerende handler fravalget af et med-
lemskab hos en fagforening mest om, at de ikke ved, hvad de betaler 
for. Det er ikke, om det koster 100 kroner mere eller mindre i kontin-
gent, sagde hun. 

ARBEJDSGRUPPE OM
VEDTÆGTSÆNDRINGER

25. MAJ
– VIDENDELING 
HOVEDBESTYRELSEN MØDES

MED ANSÆTTELSESGRUPPERNE DEN 
25. MAJ. MÅLET ER AT HOLDE

HINANDEN ORIENTERET OM DET
ARBEJDE, DER FOREGÅR I
FORSKELLIGE BF-REGIER.
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Analyse af kontingent

Hovedbestyrelsen besluttede på sigt at nedsætte en 
arbejdsgruppe, der skal gennemskrive forbundets ved-
tægter, da der efterhånden er flere mindre områder, der 
skal rettes til. Rettelserne skal dog ikke vedtages ved 
den kommende generalforsamling, men først i 2018. 
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ÅBENT HUS I BF

BF inviterer medlemmer og
samarbejdspartnere til åbent hus
torsdag den 26. maj kl 15.30-18.00 

Kom og se vores nye lokaler
i Akademikerhuset, Peter Bangs 
Vej 30, 2000 Frederiksberg.

Kom og mød forbundets nye 
sekretariatschef, Torben Jensen.

Der serveres en let forfriskning.
Vi glæder os til at se jer.

Mvh Bibliotekarforbundet
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Vi skal lære
af hinanden
Vi har brug for hinanden for at kunne lære, mener læringsfor-
sker Lene Tanggaard. I en ny bog kommer hun med sit bud på, 
hvordan vi kan skabe en bedre læringskultur på arbejdspladsen.

en på eftermiddagen bliver 
øjenlågene tunge, og opmærk-
somheden flimrer. Det har væ-
ret en lang dag på kursus, og dit 
fokus skifter fra undervisningen 

til tanken om middagen og den hyggelige snak 
med fagfæller og det glas rødvin, der venter. 
Og når du kommer hjem til hverdagen på 
arbejdspladsen, får du ikke rigtigt anvendt din 
nye viden. Du husker faktisk bedre buffeten 
og den fantastiske dessert. Og snart venter et 
nyt kursus ude i horisonten.
   »Kursusfælden« er ikke en af de syv lærings-
fælder (se boks, red.), som professor Lene 
Tanggaard beskriver i sin nye bog med den op-
fordrende titel Lær! – Effektiv talentudvikling 
og innovation. Men hun blæser til kamp mod 
kurser og konferencer som det saliggørende 
svar på spørgsmålet om, hvordan medarbej-
dere skal lære nyt.
   - Kurser kan selvfølgelig give mening både 
fagligt og socialt. Men der er gået automatik i 
de her kurser, og selvom vi måske lærer noget 
nyt, så kommer vi ofte hjem og fortsætter, 
som vi plejer. Kurser er gode til personlig ud-
vikling, men hvad får fællesskabet og arbejds-
pladsen ud af det? Som leder kunne man godt 
stille krav om, at du kommer hjem og undervi-
ser dine kollegaer, når du har lært noget nyt på 
et kursus, foreslår Lene Tanggaard.
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HVERDAGEN ER VIGTIGST

Men glem nu kurserne og den rare rødvin for en stund. For 
selvom det lyder næsten lidt for ligetil, så er det faktisk i 
hverdagen på arbejdspladsen, at vi lærer mest.
   - 75 procent af vores læring er praktisk læring i hverda-
gen. Det er her, vi har fingrene nede i dejen og står med 
en konkret opgave, der skal løses, eller en kunde eller en 
borger, der skal have opfyldt sit behov. Her har vi brug for 
kollegaerne at læne os op ad. Her har vi brug for at lære af 
hinanden og suge af hinandens erfaring, mener Lene Tang-
gaard.
   Det er altså i løsningen af de praktiske arbejdsopgaver, at 
læring for alvor kommer i spil. Derfor mener Lene Tang-
gaard, at vi skal hive mesterlæren helt frem og give den 
klassiske læremetode en respektfuld renæssance inden for 
alle områder.
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»Læring er ikke en 
ensom foreteelse. 
Vi har brug for at 
blive guidet og 
skubbet lidt« 
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- Mesterlære i bred forstand, for det er ikke 
kun tømrerlærlinge, der lærer af deres mestre. 
Det kan lige så godt være pædagogen, sy-
geplejersken eller bibliotekaren, der lærer fra 
sig med udgangspunkt i fagets traditioner og 
essentielle indhold. For inden for alle fagområ-
der er der en eksisterende viden, der er værd at 
bygge videre på, siger Lene Tanggaard.

HVAD SKAL JEG LÆRE?

Genindførelsen af mesterlæren i bred forstand 
skal ifølge Lene Tanggaard være et modsvar 
til den dominerende kultur, der har fokus på 
boglig uddannelse, og som sætter individets 
indre lyst til læring i centrum.
   - Læring er ikke en ensom foreteelse. Vi har 
brug for at blive guidet og skubbet lidt til, når 
vi skal lære nyt. Alt det her med at tage an-
svar for egen læring giver jo ikke mening, hvis 
du ikke ved, hvad du skal lære, pointerer hun.
    For ofte ved vi faktisk ikke, hvad vi skal 
og bør lære. På mange arbejdspladser ligger 
der store mængder tavs viden eller knowhow 
gemt i de erfarne medarbejderes vaner og 
arbejdsgange og i selve arbejdspladskulturen. 
Det handler derfor om at få skabt en dynamisk 
læringskultur på arbejdspladsen, så værdifuld 
viden og læring ikke forsvinder ned i hullet 
mellem nye og erfarne medarbejdere.
Men hvordan gør vi det?
- Først og fremmest skal ledelsen skabe gode 
betingelser for læring på arbejdspladsen. For 
eksempel ved at organisere mentorrelationer 
og ved at belønne de erfarne medarbejdere, 
der giver sig tid til at lære fra sig, siger Lene 
Tanggaard.
   Et tilbagevendende problem på mange 
arbejdspladser er nemlig, at det i en travl 
hverdag kan være svært for den erfarne 
medarbejder at bruge tid på oplæring. Og hvis 
man som erfaren medarbejder føler, at den 
ekstra indsats ikke bliver værdsat af ledelsen, 
så kan det være svært at finde motivationen. 
Især hvis man også føler en frygt for at blive 
overhalet indenom af de nyansatte, der for 
eksempel »kan alt det her med ny teknologi«.   
   - Hvis du inviterer de nye medarbejdere ind, 
så får du også iltet din egen viden. Derfor 
gælder det om at slippe angsten og være 
nysgerrig. Hvis du har været på et bibliotek i 
30 år, så har du et enormt brugerkendskab og 
en stor praktisk funderet viden. Det er guld, 
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som det ville være tosset at smide ud. Det skal deles, pointerer 
Lene Tanggaard.

UDNYT MULIGHEDERNE

Selvom ledelsen skal og bør vise vejen, venter der også en 
fælles opgave i at skabe en frugtbar læringskultur på arbejds-
pladsen. Og alle har mulighed for at bidrage. Det gælder først 
og fremmest om at se og udnytte de læringsmuligheder, der er 
i hverdagen.
   - Læs en fagbog eller en relevant artikel og diskuter den med 
dine kollegaer. Spørg din kollega om, hvad hun egentlig lærte 
på det der kursus sidst. Er det noget, I kan bruge i hverdagen?   
Sæt et projekt i gang sammen med andre, hvor I er nødt til at 
lære noget nyt, og sørg for at arbejde sammen på tværs af køn, 
alder og faglighed om en konkret opgave, foreslår Lene Tang-
gaard. 
   Det kan også være værd at gå i detaljer med de umiddelbart 
små ting. Hvordan sidder vi, og hvordan vender vores borde? 
Sidder den nyansatte for eksempel tæt på en erfaren medar-
bejder, der er god til at lære fra sig? 
   Konsekvenserne af en ufrugtbar læringskultur er store for 
både den enkelte og for arbejdspladen. Dels risikerer man, at 
de erfarne medarbejderes viden fordamper ud i kontorluften 
uden at blive opsuget af den næste generation. Og dels risi-
kerer man, at nyansattes viden og kunnen ikke bliver brugt på 
arbejdspladsen. 
   - Hvis man ikke får vist de andre, hvad man kan, risikerer man 
som nyansat at få de forkerte opgaver. Det giver frustrationer 

»Hvis man som 
erfaren medarbej-
der føler, at den 
ekstra indsats ikke 
bliver værdsat af 
ledelsen, så kan 
det være svært 
at finde motiva-
tionen« 
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Lene Tanggaard, professor 
i pædagogisk psykologi på 
Aalborg Universitet, forsker i 
kreativitet og læring. Forfat-
ter til en række udgivelser 
om læring, innovation og 
kreativitet. Bogen Lær! – 
Effektiv talentudvikling 
og innovation er skrevet i 
samarbejde med forsknings-
assistent Tue Juelsbo og ud-
kom på Gyldendal Business i 
november 2015.

og fremmer ikke ligefrem motivationen og lysten til 
at blive, siger Lene Tanggaard.  
   Omvendt giver en dynamisk læringskultur ifølge 
Lene Tanggaard grobund for både innovation og 
kreativitet:
   - Hvis ledelsen har fokus på hele teamets læring i 
stedet for et snævert fokus på den enkeltes perfor-
mance, så frigiver det et rum til, at medarbejderne 
tør være mere kreative og legende. I en dynamisk 
læringskultur er man også bedre til at sige nej og til 
at være åben omkring, hvad der ikke dur. Det frigiver 
et overskud, der kan investeres i udvikling.  
   Som leder er det også vigtigt at arbejde med »de 
ømme punkter« for at skabe en god læringskultur. 
Har både ledelse og medarbejdere den tillid, der skal 
til for at være åbne omkring det at lære af sine fejl? 
Eller gemmer der sig gamle intriger under det kaf-
feplettede kontortæppe, som hindrer videndeling i 
hverdagen?

TALENT PÅ TRES

I bogen gør Lene Tanggaard op med talentbegre-
bet, som ifølge hendes vurdering er blevet alt for 
entydigt:
   - Det er selvfølgelig godt, at vi i Danmark endelig er 
begyndt at tale om, at nogen er gode til noget. Men 
talentprogrammer i virksomheder bliver nemt meget 
snævre. Hvorfor skal et talent være en 30-årig mand 
i jakkesæt og ikke hende på 60, der har været ansat i 
virksomheden i flere årtier?
   Ifølge Lene Tanggaard bør virksomhederne satse på 
gode talentmiljøer frem for individuelle talenter, for 
talenter kommer kun til udtryk, hvis miljøet under-
støtter dem på en konstruktiv måde. 
   - Det her med, at det er forbeholdt nogle få enere 
at være enormt kreative og talentfulde, er en ud-
bredt misforståelse. Selv de største genier har jo ikke 
bare fået deres ideer ud af den blå luft. Vi glem-
mer, at der ligger masser af hårdt arbejde bag. Og vi 
glemmer, at deres resultater også bygger på andres 
arbejde, pointerer hun.
   Det bedste argument for en bred genindførelse af 
mesterlæren er måske, at mange Nobelprismodta-
gere faktisk har været elever hos andre Nobelpris-
modtagere. Og hvis eminente forskere avler nye 
eminente forskere, mon så ikke også rigtigt gode 
bibliotekarer avler nye dygtige bibliotekarer? Hvis vi 
ellers formår at lære fra os, så det ikke ender som 
med italienske Antonio Stradivari, der byggede 
strengeinstrumenter af ypperligste kvalitet, men 
aldrig fik givet sin kunnen videre til en lærling. Bare 
ærgerligt, ikke?
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Syv læringsfælder
 
1  Tænk ud af boksen. Det er en »romantisk fælde« at tro, at krea-

tivitet blot handler om at tænke ud af boksen. I stedet for at få 
en masse gode ideer, skal vi arbejde systematisk med at udvikle 
det, der allerede eksisterer.

2  Skynd dig videre. Vi er blevet for dårlige til at fordybe os og 
suser fra projekt til projekt. Stor udskiftning af medarbejdere 
og individuel karrieretænkning er en af de største hindringer for 
læring. 

3  Bliv ved med at gøre det, de andre gør. Mesterlæren rummer 
en læringsfælde, hvis man ikke får skabt den nødvendige afstand 
mellem sig selv og sin læremester. Det er vigtigt, at man ikke kun 
lærer ved at kopiere, men også ved selvstændigt at tage fat og 
finde sit eget udtryk.

4  Talentet, der aldrig kom videre. Hvis man bliver udpeget som 
et talent, risikerer man at komme til at hvile på laurbærrene. Det 
er vigtigt, at man altid kan se formålet med at blive ved med at 
øve sig og gøre sig umage.

5  Specialisternes viden forsvinder. Mange specialister vil gerne 
lære fra sig, men har svært ved at sætte ord på deres viden. 
Andre specialister holder med vilje på deres viden for at fastholde 
deres position og status. 

6  Evaluering frem for læring. Målstyring og evaluering med 
skarpt fokus på individet gør det uattraktivt for den enkelte at 
bruge tid på at lære fra sig og indgå i et lærende team.

7  Innovation? Det er de andres ansvar. Som medarbejder kan 
man nemt få den opfattelse, at innovation mest af alt er et 
modeord, som ledelsen dyrker, i stedet for et resultat af læring. 

Kilde: Lær! – Effektiv talentudvikling og innovation 
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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.

ER DU DEN NYE TEAMLEDER 
FOR FAMILIER OG BØRN PÅ 
HOVEDBIBLIOTEKET I DOKK   ?1

SE STILLINGSOPSLAG PÅ
WWW.DOKK1.DK  

 

Benyt dig af vores gratis tilbud om onlinekurser og styrk dine kompetencer, når du vil, og hvor du vil!
Prøv f.eks. de tre kurser i sociale medier:
Job, karriere og netværk på de sociale medier
Hvordan kan du bruge de sociale medier til personlig branding og i forbindelse med jobsøgning, 
karriereudvikling og til at opbygge et personligt netværk, som kan gavne dig professionelt?
Markedsføring på de sociale medier
Brug de sociale medier, når du vil skabe mere omtale af et produkt, en service eller et tilbud. 
Hvordan producerer man godt indhold, som fungerer i markedsføringen? 
Sociale medier på mobile enheder
Bliv introduceret til, hvordan de sociale medier fungerer på mobiler og tablets: Facebook, Twitter,  
Google+, LinkedIN, Instagram og Vine. 
Undervisningen består af trin-for-trin-vejledninger med en blanding af tekst, video og opgaver, som kan 
passes ind både i arbejdstid og fritid. Du kan gå til og fra et kursus, som det passer dig - du fortsætter 
bare næste gang, du er logget ind. 
Tilbuddet er gratis for alle medlemmer af Bibliotekarforbundet.

Onlinekurser til BF’s medlemmer: 
Kom godt rundt om de sociale medier

Tilmeld dig på bf.dk/onlinekurser Bibliotekarforbundet
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere



47April 2016 · Perspektiv ·

Få personlig sparring
på dine overvejelser om 
karriere og kompetencer.

Kontakt
Bibliotekarforbundets
karriererådgivning,
og book en tid:
karriere@bf.dk

Har du brug
for en vikar?

Brug BF’s
vikariatmail bf.dk/
vikariatmail og få en
vikar med de rette
kompetencer.

I henhold til vedtægterne for
Bibliotekarforbundet bekendtgøres
det herved, at Bibliotekarforbundets 
Generalforsamling 2016 finder sted: 
Lørdag den 29. oktober på Best
Western Nyborg Strand på Fyn.

Forslag til vedtægtsændringer, som 
ønskes behandlet på Bibliotekarfor-
bundets Generalforsamling, skal være 
forbundets sekretariat i hænde senest 
3 måneder før generalforsamlingen, 
hvilket vil sige fredag den 29. juli 2016.

Øvrige forslag, som ønskes behandlet 
på forbundets generalforsamling, skal 
være forbundets sekretariat i hænde 
senest 6 uger før generalforsamlingen, 
hvilket vil sige fredag den 16. septem-
ber 2016.

Det henstilles, at eventuelle forslag 
formuleres så kortfattet som muligt
og begrundes.

Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse

INDKALDELSE
TIL BIBLIOTEKAR-
FORBUNDETS
GENERALFORSAMLING
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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, funk-
tioner, CQL-søgning m.m.
Hands-on-kursus med ud-
gangspunkt i Brønd 3 med 
en grundig introduktion til 
formater, visning, søgeindek-
ser m.m.
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 practice’-værktøjer til 
at organisere information og 
opbygge en funktionel navi-
gation, som er grundlaget for 
en god brugeroplevelse.
Onsdag den 25. maj 2016 i 
København

Webtendenser, buzzwords 
og mobile check-up’s
Hør om nogle af de seneste 
megatendenser inden for 
webteknologier og få opdate-
ret dine digitale kompetencer.
10. maj 2016 i Aarhus
11. maj 2016 i Aalborg
13. maj 2016 i København

Gå-hjem-møde: Knæk koden 
– skoledating og sprog-
fitness
Få inspiration til samarbejder 
med skoler og ny viden om 
forskning i børns sprog på en 
levende måde. BØFA inviterer 
til gå-hjem-møde.
10. maj 2016 i København

Morgenmøde for ledere: 
Hvordan håndterer du mel-
lemlederrollen anno 2016?
Hvilke paradokser skal du 
kunne håndtere som leder i 
2016? Bliv opmærksom på 
dine blinde pletter og lær at 
se nye handlemuligheder for 
din lederrolle.
11. maj 2016 i København

Årsdag for ledere 2016: 
Fremtidens ledelsesudfor-
dringer – om dilemmaer, 
handlerum og grænser for 
ledelse
I samarbejde med 
en række andre 

akademikerorganisationer 
inviterer BF til årsdag for 
ledere, hvor vi sætter fokus 
på fremtidens ledelse, dilem-
maer i forhold til loyalitet og 
ledelse i velfærdssamfundet.
20. maj 2016 i København

Webinar: Content
creation – 10 tips
En god projektbeskrivelse 
skal give et klart billede af, 
at projektet kan realiseres og 
drives på en holdbar måde. Få 
en kort introduktion til hvilke 
elementer, den gode projekt-
beskrivelse kan indholde.
7. juni 2016 kl. 9 - 10

Bogbustræf 2016
Filibussen og Skive Bibliotek 
har sammensat et alsidigt 
program kombineret af både 
faglighed og humor med ud-
gangspunkt i ”vandkanten”.
17. - 18. september 2016
i Skive
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

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 man skriver 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
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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

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

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.

Bliv klogere på jobsøgning
i mindre virksomheder
Lær mere om, hvad en mindre 
virksomhed kan og ikke 
mindst hvilken arbejdskraft, 
de søger. Todages kursus, 
hvor du får inspiration til job-
søgning og kommunikation i 
små og mellemstore virksom-
heder sammen med andre 
akademikere.
23. - 24. maj 2015
i København

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

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

TR-seminar 2016
Konference for alle BF's til-
lidsrepræsentanter, hvor vi 
sætter på fokus på aktuelle 
problemstillinger og udfor-
dringer i rollen som TR.
26. maj 2016 i København 

TR-uddannelse Modul C 2016
Omhandler lønforhold, 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

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

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

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
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Navn: Katrine Handberg
Uddannelse: Bibliotekar DB i 1994. Er ved 
at afslutte en master i it udbudt af Syd-
dansk, Aalborg og Aarhus Universiteter 
(IT-vest)
Karriere: Tidligere ansat ved blandt andet 
Udenrigsministeriets Eksportbibliotek, DHI 
Danmark, Vejdirektoratet og Det Admini-
strative Bibliotek
Stilling: Document Controller ved
Metroselskabet (MS) pr. 14. marts 2016   
Alder: 47 år

Hvad skal du lave som Document
Controller?    
- Jeg er blevet ansat i Document Manage-
ment Teamet i afdelingen Project Support, 
hvor vi kvalitetssikrer de dokumenter, som 
lægges ud på vores udvekslingsplatform, 
Mezzoteam. Det er herfra, at contractors, 
altså dem som har vundet kontrakterne 
på at udføre Cityringen og Nordhavn, får 
viden og informationer fra Metroselskabet 
(MS), og hvor mange dokumenter udveks-
les. I selve Metroselskabet er der ansat 
cirka 400 medarbejdere, så der produceres 
meget viden, der skal ud på platformen. 
Funktionen kan bedst beskrives som en 
slags gatekeeper-funktion, for det er først, 
når vi har lavet vores kvalitetstjek og even-
tuelt tilføjet eller rettet relevant metadata 
på MS-dokumenterne, at de bliver lagt 

på Mezzoteam. Entreprenørernes doku-
menter bliver også kvalitetstjekket, før de 
bliver frigivet til Metroselskabets distribu-
tionslister og MS’s medarbejdere.   

 Hvad fik dig til at søge stillingen?  
- I bund og grund er det meget grundlæg-
gende bibliotekariske kompetencer, Me-
troselskabet efterspurgte. Det handlede 
om metadata og at gøre dokumenterne til-
gængelige for brugergrupperne. De søgte 
efter én, der havde viden om infrastruktur, 
og det har jeg, fordi jeg tidligere har været 
ansat i Vejdirektoratet. Der havde jeg en 
del opgaver på tværs af organisationen, 
hvor jeg blandt andet arbejdede med 
knowledge management i bred forstand 
og videnformidling. Netop det at arbejde 
på tværs af organisationer og med forskel-
lige fagligheder tiltaler mig meget. 

Hvordan oplevede du jobsamtalen?
- Inden samtalen ringede jeg og talte med 
min kommende chef og fik et rigtig godt 
indtryk af arbejdspladsen. Det var tydeligt, 
at de godt vidste hvilke kompetencer, en 
bibliotekar har inden for organisering af 
viden og knowledge-management. Project 
Support består af et QA Team, der tager 
sig af kvaliteten i MS og projekterne og et 
Planning Team, der holder øje med tidsfri-
sterne, Report Management og Document 

Management, som jeg er en del af. Det er 
hensigten, at teamene skal spille sammen 
og blandt andet sikre, at der er fokus på, 
hvordan man organiserer og strukturerer 
viden i forhold til målgruppen, når man 
starter nye projekter, samt at sikre projekt-
støtten til den øvrige del af Metroselska-
bet. Jeg var meget bevidst om, hvordan jeg 
greb min jobsøgning an, fordi jeg har været 
på et kursus hos BF’s karriererådgiver Ricki 
Nielsen, som gav mig rigtig mange gode 
input og råd, jeg kunne arbejde videre med.     

Hvordan har dine første uger været?
- Jeg er i et introduktionsforløb, og det er 
ret fantastisk at have de helt friske øjne, 
der ikke tager noget for givet. Jeg stiller en 
masse spørgsmål, og jeg er meget ydmyg 
over for opgaven. Det er jo alt omkring me-
trobyggeriet, der kommer igennem vores 
afdeling. Selv den mindste detalje bliver der 
skrevet notat om til de folk, der skal bygge 
de kommende metrostationer. Kollegaerne 
er meget søde og hjælpsomme. Det er 
spændende at være ansat et sted, hvor jeg 
er med til at bidrage til, at der bliver bygget 
noget, der ikke er set større siden Christian 
4.’s tid, og som kommer til at gøre en stor 
forskel for infrastrukturen i København. 
Mit arbejde er blevet noget, man kan tage 
og føle på. 
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TAK FOR DE MANGE BESØG PÅ 
BIBLIOTEKSPOLITISK TOPMØDE I HORSENS

VI VIL GERNE TAKKE FOR DE MANGE BESØG PÅ STANDEN
Så er Bibliotekspolitisk Topmøde I Horsens veloverstået.

Vi fik mødt rigtig mange af jer - og fik hørt en masse om, hvad der rører 
sig hos jer.

Og vi fik vist og demonstreret flere af vores nye løsninger med DDElibra.

Vi ses næste år i Slagelse - og ser frem til det videre samarbejde! 

AXIELL - DET ER OS MED BIBLIOTEKSSYSTEMET
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Det er magisk...
…når en populær storsælger bliver

endnu bedre!
Book Tower – højdeeksponering, nu på hjul!

Flere eksponerings- og opbevaringsløsninger fremtryller 
vi på vores webshop www.eurobib.dk

www.eurobib.dkDrømmer du om at fremtrylle et magisk univers i dit bibliotek? 
Følg med på nye eventyr i 2016!
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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 tilbyder kurser til folkebiblioteker og pædagogiske lærings-
centre, som er med i det Fælles Bibliotekssystem. Vi har en række 
standardkurser, som du kan tilmelde dig på Systematics hjemmeside. 
Vi udvikler også kurser, hvis der for eksempel er emner, som ønskes 
gennemgået lidt dybere.

Undervisning er nøglen til at komme godt i gang med en ny løsning 
og sikre, at overgangen sker let og ubesværet. Det er Systematics 
erfaring, at undervisning leveret lige inden ibrugtagning, giver det 
optimale udbytte for vores kunder.

Tjek priser på vores hjemmeside. Kurserne foregår enten  
hos kommunen eller hos Systematic.

Systematic tilbyder kurser i 
det Fælles Bibliotekssystem

I øjeblikket udbyder vi superbrugerkurser i det  
Fælles Bibliotekssystem både i Aarhus og København. 
Kurserne målrettes henholdsvis folkebiblioteker 
og pædagogiske læringscentre. 

Hold jer opdateret på aktuelle kurser og tilmeld jer  
på www.systematic.com/library-learning

Perspektiv_annonce_apr2016_215x220_V02.indd   1 06/04/2016   13.21

STUDERENDE,
DER BRUGER

BIBLIOTEKET,
FÅR HØJERE 
KARAKTERE

ANMELDELSE 
AF TEXAS

LONGHORN

NYT JOB:
GATEKEEPER

I METROSELSKABET

TEST
HVOR GODT BESKYTTER DU 
DIT PRIVATLIV PÅ NETTET?

         Skal
bibliotekerne
markedsføre
sig nationalt?

TEMA


