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Vi vil gerne holde nuværende og kommende brugere af det  
Fælles Bibliotekssystem opdateret om support, driftsnyheder  
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Fælles Bibliotekssystem
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samt den udrulningsproces, som  
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DDELIBRA - NY VERSION PÅ GADEN!

DDElibra 9.11.50 - ny version med mange nyheder!
Vi glæder os til at præsentere vores nyeste version for jer:

    • Stærke forbedringer i Attest  

    • MobilePay løsning ved Bibliothecas automater 

    • Integration til CULR - på hvilke biblioteker er lånerne registreret 
 
    • DDElibra GO - nye funktioner og muligheder 

    • DDElibra GUI og Web Professionel - nye muligheder for folke- og 
       skolebiblioteker

Kontakt os - så fortæller vi mere
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Du må gerne smugkigge

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK

Et prisvindende bibliotek i Frankrig, en spændende indretningsløsning i Aabenraa eller de 
sidste nye indretningstips og trends – bare for at nævne noget. Vores indretningsunivers er 
fyldt med billeder af biblioteksprojekter fra hele verden, attraktive indretningsløsninger og 
kvalitetsprodukter i smart design. Saml inspiration og lad os hjælpe dig med at føre dine 
idéer ud livet – helt ned til mindste detalje. 

www.lammhultsbiblioteksdesign.dk

FÅ INSPIRATION I VORES MAGISKE INDRETNINGSUNIVERS
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SøgSmart skal løfte børns 
informationskompetencer
Karen Myhre, udviklingskonsulent på Gentofte Centralbibliotek, har 

stået i spidsen for udviklingen af et nationalt undervisningskoncept, 

der skal styrke folkeskoleelevernes informationskompetencer. 

I har udviklet SøgSmart til folkeskolernes 3.-
og 4.-klasser. Hvad er det?
- SøgSmart er et digitalt værktøj, der kan bruges 
af alle skoler og biblioteker. Det er udformet, så 
eleven arbejder med et emne, der skal bruges i 
et fagligt forløb, de er i gang med i klassen – det 
kunne eksempelvis være affald, Grønland eller 
klima. Eleverne kommer på en virtuel bustur, hvor 
de lærer at afgrænse deres emne og finde søge-
ord, lærer om medier og søgestrategi og opnår en 
metodisk forståelse for hvordan, de bliver gode 
informationssøgere samtidig med, at de finder 
information, der skal anvendes efterfølgende.    
SøgSmart er koblet op på børnenes Unilogin, og 
deres projekter bliver gemt, så de kan genfinde 
dem. Læreren kan også se deres besvarelser, og 
de kan evaluere hinandens opgavebesvarelser. 
Tanken er, at vi vil udvikle SøgSmart, så det dæk-
ker alle klassetrin. Men i første omgang har vi 
fokuseret på 3. og 4. klasse efter råd fra didak-
tikere fra forsknings- og undervisningssektoren, 
fordi børn i den alder er meget motiverede og ikke 
har fået for mange dårlige vaner endnu.  

Hvem er med i projektet? 
- Skole- og bibliotekssamarbejde er et indsatsom-
råde for centralbibliotekerne i 2015 og 2016. Der-
for har vi både arbejdet med kompetenceudvik-
lingsforløb for bibliotekarerne og set på, hvordan 
man kan lave et nationalt undervisningskoncept, 
som alle kan få gavn af. Det er det, der nu er ble-
vet til SøgSmart. I projektets modningsfase har vi 
talt med professorer fra blandt andet Danmarks 
Pædagogiske Universitet og Aalborg Universitet. 
Vi har samarbejdet tæt med Center for Undervis-
ningsmidler på UCC, og folk fra de pædagogiske 
læringscentre har bidraget i forløbet. Vores mål 
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var at inddrage bibliotekarernes ekspertviden om informati-
onssøgning og andre faggruppers ekspertviden om, hvordan 
man bedst lærer børn det. 

Hvordan passer SøgSmart ind i folkeskolens læringsmål? 
- Der står en del om it og medier i skolereformen. Det er også 
beskrevet, hvordan eleverne skal udvikle kompetencer inden 
for søgestrategi, informationssøgning og kildekritik, og at der 
skal være en progression i, hvad de kan fra 1. til 9. klasse. Så 
det var oplagt at se på, hvad bibliotekarer kan byde ind med. 
Og vi har fået midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til at udvikle 
SøgSmart som undervisningskoncept. 

I har netop præsenteret SøgSmart på Danmarks
Læringsfestival. Hvordan blev det modtaget?
Vi fik rigtig gode tilbagemeldinger fra de undervisere, vi talte 
med. Det bekræftede os i, at det er et område, der er underpri-
oriteret i folkeskolen, og at lærerne mangler et værktøj for at 
kunne arbejde med det. Selvom den version, vi præsenterede, 
kun er til 3. og 4. klasse, så var der mange undervisere, der 
talte om, at de også ville kunne bruge det til deres klassetrin, 
fordi det redskab mangler på alle niveauer. 

Skal SøgSmart erstatte bibliotekarens arbejde i forhold til 
skolerne? 
- Det vil være en uoverkommelig opgave for bibliotekerne at 
lave forløb for alle børn i folkeskolen på hvert klassetrin. Søg-
Smart kan lærerne bruge, når de vil, og det gør det let for dem 
at tage det i brug og integrere i undervisningen. Men det siger 
sig selv, at hvis man gør det i et samarbejde med folkebibliote-
karer, så vil eleverne få endnu mere ud af det. Her er en rigtig 
god mulighed for bibliotekerne til at komme i dialog med sko-
lerne for at finde den form, der virker lokalt. Derfor er det også 
vigtigt, at bibliotekarerne tager SøgSmart til sig og bruger det. 
Allerede nu ved jeg, at Ballerup Bibliotekerne barsler med et til-
bud til skolerne i efteråret, der tager udgangspunkt i en guidet 
session i SøgSmart. 



Partnere i projektet
CFU-UCC har leveret IT-didaktisk 
input og fagdidaktisk indhold.

Ballerup Bibliotek har bidraget 
med den bibliotekarisk-faglige 
vinkel.

Ordrup Skole og Dansborgskolens 
PLC har været med til at teste og 
kvalificere indhold.

Maj 2016 · Perspektiv · 5

Se mere
På Centralbib-
liotek.dk er der 
oprettet et forum 
til SøgSmart, hvor 
man kan finde 
en beskrivelse af 
samarbejdsmodel-
ler. Her kan man 
også dele mate-
riale og erfaringer 
med SøgSmart.
Tilmeld dig kurser 
og temadage på 
Centralbibliotek.
dk, hvor SøgSmart 
er på programmet.
Brug værktøjet! 
www.søgsmart.dk



Undskyld, hvor kan jeg finde 
Prince’s musik?
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2016 har vi måttet sige farvel til store 
musiklegender som David Bowie og senest 
Prince. Aviserne rydder forsider, og vi »sør-
ger« sammen via de sociale medier. 

Musik er en stor del af vores hverdag, og den 
danner soundtrack til faser i vores liv. Det skal 
bibliotekerne også afspejle. Da Prince døde, rakte 
jeg ud til telefonen, hvor jeg har nem og hurtig 
adgang til musik. Troede jeg. For den nu afdøde 
kunstner var ikke glad for det digitale og havde 
derfor trukket sig fra Spotify, og på YouTube var 
kun enkelte koncertklip i varierende kvalitet. 
Sådanne øjeblikke får mig til at sætte pris på min 
fysiske musiksamling og på, at jeg kan gå på mit 
lokale bibliotek.
   Udlånet på landets musikbiblioteker – både det 
digitale og det fysiske – falder. Dermed sættes 
der spørgsmålstegn ved, hvor længe musikken er 
til stede i landets biblioteker. Det er en skam, for 
selvom udlånet falder, skaber musikbiblioteka-
ren nye veje til at koble musik og mennesker på 
biblioteket. 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

Arrangementer, formidling og kuratering af musik-
ken er vigtigt i en digital musikverden. Vi mennesker 
vil gerne mødes i fællesskaber, såvel digitalt som 
fysisk. Ligesom børnebibliotekaren stimulerer børns 
læselyst via bogen, kan musikbibliotekaren sikre, at 
børn, unge og voksne får adgang til musikken og det 
musiske sprog, som åbner verden på nye måder.
   Formidlingen var omdrejningspunktet for en kon-
ference i april, som BF var medarrangør af på SPOT-
festivalen i Århus. Her var 45 musikbibliotekarer, 
udviklingskonsulenter og musikformidlere samlet 
for at debattere og vidensdele. Det var en opløf-
tende oplevelse. Der var vilje og mod på fremtiden, 
både i forhold til at sætte samlingerne (noder, vinyl, 
cd’er) i spil på nye måder og i samarbejde med lokale 
aktører. 
  Slots- og Kulturstyrelsen har igangsat en national 
indsats på musikområdet, der skal være med til at 
udbrede, understøtte og videreudvikle folkebiblio-
tekernes formidling af musik i samspil med andre 
aktører i lokalområdet. I Aalborg er man i gang med 
opstarten på et udviklingsprojekt, der helt konkret 
undersøger, hvad fremtidens musikbibliotek skal 
være. Der er mange gode tiltag i øjeblikket, og det 
kan virke som om, at man nu kan gå fra at forsvare 
musikområdet til sammen at udvikle det. 
   Musikbiblioteket tiltrækker nogle af de brugere, 
som ellers ikke bruger biblioteket. I Odense priorite-
rer man musikbiblioteket og bemander det med mu-
sikere og musikuddannede bibliotekarer og tilbyder 
brugerne musik på mange andre platforme end den, 
der handler om materialeudlån. Det betyder, at man 
når målgrupper, der ellers normalt ikke er flittige 
brugere af biblioteket – nemlig gruppen af mænd og 
unge.
   Så er det virkelig kun antallet af udlån, der skal 
afgøre, om det er en succes med musik på landets 
biblioteker? Det bliver helt klart et nej herfra. Vi risi-
kerer ganske enkelt at smide guld på gaden, hvis vi 
bedømmer musikken på bibliotekerne udelukkende 
ud fra udlånstal og ikke ser på sammenhængen mel-
lem formidling, oplevelse og adgang.

· Perspektiv · Maj 20166
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10. maj

København huser international konference om metadata 

Fra den 13. til 16. oktober kommer den årlige Dublin Core-konference til 
København. Konferencen vil blandt andet byde på paneldebatter om 
udviklingen i innovativt metadata-design.
   Dublin Core er, ud over at være et bredt anvendt internationalt 
metadata-sæt, et community med fokus på innovation af metadata, og 
dette års Dublin Core Metadata Summit 2016 finder sted i København fra 
den 13. til 16. oktober. 
   Dublin Core Metadata Initiative arbejder med alle aspekter af in-
novation i metadata såsom design og implementering og udveksler 
erfaringer om best practice inden for metadata. Derfor er konferencen 
heller ikke afgrænset til Dublin Core-formatet, men er åben over for 
andre formater. 
   En af hovedtalerne på konferencen vil være Bradley P. Allan, der er 
forlaget Elseviers chefarkitekt.
   Til konferencen er der desuden mulighed for at møde fagfolk og dele 
viden og erfaringer.

Læs mere og tilmeld dig fra juni på
http://dcevents.dublincore.org/IntConf/dc-2016

Lerche
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26. april

Det psykiske arbejdsmiljø er en udfordring

Det psykiske arbejdsmiljø i det offentlige er under pres. Og 
lederne får ofte skylden, når medarbejderne mistrives. Det er 
dog ikke viljen, der mangler. Hele 95 procent af de offentlige 
ledere i AC’s undersøgelse svarer, at de i høj eller meget høj 
grad vurderer, at det at sikre det psykiske arbejdsmiljø er en 
del af deres ledelsesopgave. Men redskaberne er ikke helt 
på plads. Det er nemlig kun 44 procent, der svarer, at de i høj 
eller meget høj grad er klædt på til at sikre et godt psykisk 
arbejdsmiljø blandt deres medarbejdere.

En af forklaringerne handler om manglende uddannelse, 
mener Lotte Bøgh Andersen, der er professor og forsker i 
offentlig ledelse på Aarhus Universitet og KORA. Hun siger 
til Ugebrevet A4, at en anden forklaring på udfordringerne 
med det psykiske arbejdsmiljø er, at ledelsesspændet vokser i 
disse år, så lederne får ansvaret for flere medarbejdere.

Lerche

2. maj

Hvem fik flest bibliotekspenge?

Bias er et nyt webmedie, der gennem datafokuserede metoder har som 
mål at kvalificere den politiske, kulturelle og samfundsmæssige debat.

Bias er blandt andet dykket ned i data om bibliotekspengene. Derud-
over kan man se alt fra en kortlægning af shawarmabarer og pizzarier i 
København over statistik på antallet af piger, der lader sig HPV-vaccinere 
til data, der viser, at danske skolebørn ville klare sig bedre i PISA-testen, 
hvis man målte på klassetrin.

Tjek selv det nye webmedie ud på www.bias.nu.
 

Mønsted

Få relevante nyheder i
din indbakke hver onsdag.
Abonnér på BF’s nyhedsbrev: 
bf.dk/Nyhedsbreve



NYHEDER BRAGT PÅ BF.DK/FAGMAGASINETPERSPEKTIV I FORKORTET VERSION

19. april

Nu sker der (måske) noget på musikområdet
 
Et nyt nationalt initiativ sat i gang af Slots- og Kulturstyrelsen skal i 2016 
indsamle erfaringer om, hvordan man skaber god musikformidling.
   I Perspektiv nummer 2, 2016 efterlyste DMBF’s formand Emilie Wieth-
Knudsen en fælles indsats og fokus på musikområdet i artiklen Opråb: 
Bevar digital musikformidling i bibliotekerne. Hun hilser den nye nationale 
indsats velkommen og er sammen med andre musikbibliotekarer og 
musikfaglige organisationer inviteret med ved bordet, når erfaringerne om 
god musikformidling skal samles. 

 Mønsted

19. april

Har vi brug for en ny bibliotekslov?
 
- Det er på tide, vi får en ny lov, sagde Rolf Hapel, forvalt-
ningschef for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, 
på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Horsens den 
14. og 15. april, hvor bibliotekscheferne drøftede, om Dan-
mark har brug for en ny bibliotekslov.
   Mogens Vestergaard, formand for Bibliotekscheffor-
eningen, var mere tøvende over for, om det er en god ide 
at åbne biblioteksloven. Han mindede om, at Slots- og 
Kulturstyrelsen har meldt ud, at der ikke er behov for en 
ny lov, fordi bibliotekernes nuværende aktiviteter sagtens 
kan rummes inden for loven.

 Lerche

19. april

Kulturministeren: Fortælling og læsning er kerneopgaven
 
Kulturminister Bertel Haarders budskab til folkebibliotekerne var ikke til 
at tage fejl af, da han talte til kommunalpolitikere og biblioteksfolk til 
Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Horsens den 14. og 15. april.
   - Bibliotekerne udvikler sig – det skal jeg lige love for, sagde ministeren.
    - Jeg har bare én betingelse for det hele. Hvad man end gør på et bib-
liotek, så er det vigtigste formål at lokke borgerne ind i bøgernes verden. 
Det er det, bibliotekerne er til for. Det kræver kreativitet og nytænkning 
at lokke borgerne ind i bøgernes og fortællingernes verden, hvor læsning 
åbner nye verdener.

 Lerche

Maj 2016 · Perspektiv · 9

26. april

Undgå, at dine medarbejdere bliver syge af kedsomhed

Hvis din medarbejder giver udtryk for at have for travlt til at spise frokost 
med kollegaerne og ser ud til at drukne i papirer på skrivebordet, er det 
ikke nødvendigvis stress, du skal være bekymret for.

Mangel på udfordringer, motivation og kedsomhed på arbejdet er de 
tre elementer i fænomenet boreout, som bliver identificeret af de to 
forretningskonsulenter Philippe Rothlin og Peter Werder i bogen Boreout! 
Overcoming Workplace Demotivation fra 2007.

De beskriver, at medarbejderens tilsyneladende travlhed kan være en 
måde at kompensere for, at vedkommende ikke har noget at lave. Udover, 
at det er dyrt og meningsløst at have en ineffektiv medarbejder ansat, så 
går det oftest også ud over medarbejderen i form af depression og stress.

Willer

klikkede på nyheden
»Bibliotekerne
mangler selvkritik«
bragt den 5. april

Mest læste nyhed fra
Perspektiv i april:

720
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13. april

Bliv klog på de 7 typer frivillige

Nogle frivillige motiveres af diplomer – andre af medbestemmelse. Hvis 
du forstår, hvad der motiverer forskellige typer af frivillige, kan du blive 
bedre til at lede og fastholde frivillige i din organisation. 
   Frivillige kan være en stor ressource for din organisation – vel at 
mærke hvis de får den ledelse, de har brug for. Hvis du som leder ikke 
forstår, hvad der driver de frivillige, kan det føre til misforståelser, 
konflikter og ressourcetab.

Willer

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 
bibliotekerne, kommunerne og offentligheden frem til en afklaring 
af, hvem og hvad bibliotekerne egentlig skal være i et globaliseret, 
kriseramt, multikulturelt post-velfærdssamfund«, skriver Else-
beth 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.

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. 
   - CounterPlay-festivalen 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 arrangere den 
internationale festival. 
   Hun mener, vi skal væk fra en tankegang om, at leg hører over-
skud, fritiden og særligt børn til. 

Mønsted

11. april

Bibliotekar som forfattersucces

Endnu før bibliotekar Jesper Bugge Kolds anden roman udkom den 8. 
april, var rettighederne solgt til det amerikanske forlag AmazonCrossing. 
Og han er gået ned i tid for at skrive den næste. 

Kun et år efter sin debut Vintermænd, der blev nomineret til årets 
debutantpris i 2014, udgiver Jesper Bugge Kold, bibliotekar på Svendborg 
Bibliotek, sin anden roman Land i datid. Igen har han brugt sin biblioteka-
riske faglighed og nysgerrighed til at dykke ned i historien.

Jesper Bugge Kold har blandt andet været i Stasi-arkiverne i Berlin og 
desuden stillet spørgsmål mange forskellige steder for at få alle fakta og 
historiske kendsgerninger i bogen helt korrekte.

Mønsted

Mest læse nyhed fra
Bibliotekarforbundet 
i april: 326 klikkede på nyheden »Større fleksibilitet i PFA’s 

pensionsaftale for offentligt- og privatansatte 
bibliotekarer« bragt den 1. april
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Få overblik over både historiske begivenheder 
og brandaktuelle samfundsdebatter

Gå på opdagelse i 600 temaartikler 
med dybde, debat og perspektiv

Målrettet opgave-
skrivning i gymnasiet 
og folkeskolens 
ældste klasser

Dyk ned i temaer som Grøn omstilling, Klimapolitik, Flygtninge, 
Islamisk Stat, Afrikanske løveøkonomier, Det Arabiske Forår, 
Den Kolde Krig, Nynazisme i Europa og meget mere

Et tilbud fra bibliotek og skole

Udgives af DBC as i samarbejde med iBureauet/Dagbladet Information

faktalink.dk
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BIBLIOTEKSFAGLIGHED 
SMELTET SAMMEN MED 
FAGUNDERVISNING    
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TEKST SABRINE MØNSTED  /  FOTO JAKOB BOSERUP 

Nye e-læringsobjekter 
komprimerer søgeteknik, 
kildekritik og littera-
tursøgning i øvelser, som 
underviserne kan bruge, 
når det giver allermest 
mening for de stude-
rende.   

»Det er fredag aften. Om en time 
venter weekend og en biograftur med 
kæresten, da en mail fra din chef tikker 
ind: ’Kan du liiige nå at finde ud af, om 
EDB-programmer kan beskyttes efter 
ophavsretsloven?’«. Sådan lyder intro-
en til e-læringsøvelsen »Just another 
day at the office« på Jurastudiet på 
Københavns Universitet. Øvelsen er 
udviklet af bibliotekarer og undervisere 
i fællesskab og sætter de studerende 
under et virkelighedsnært tidspres, 
mens de søger i retskilderne.
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NYE METODER NØDVENDIGT 

Og mange uddannelsesbiblioteker arbejder 
netop med at udvikle e-læringsobjekter, der 
skal flette informationskompetencerne ind i 
den faglige undervisning for at gøre det mere 
relevant og virkelighedsnært for de studeren-
de. Lektor på Det Informationsvidenskabelige 
Akademi Trine Schreiber har som konsulent 
fulgt ti e-læringsprojekter under det toårige 
DEFF-projekt E-læring, informationskompe-
tence og biblioteksservices, og hun ser de nye 
læringsmetoder som helt nødvendige for ud-
dannelsesbibliotekernes overlevelse. 
- Den æra er ved at være forbi, hvor informa-
tionskompetencer er noget, der hældes på de 
studerende 45 minutter hvert semester som 
et vedhæng til den faglige undervisning, og 
hvor de studerende har glemt alt om kilde-
kritik det sekund, de forlader biblioteket, 
eller bibliotekaren forlader lokalet, siger Trine 
Schreiber.

BIBLIOTEKSFAGLIGHED

I UNDERVISNINGEN

På Københavns Universitet Frederiksberg 
(KUB Frederiksberg) hedder øvelsen »What’s 
there to be critical about?«. Her skal land-
skabsarkitektstuderende vurdere, om de er 
enige eller uenige i udsagn som: »Græstage 
reducerer varmeregningen«.
   Derefter skal de finde kilder, der bekræfter 
deres opfattelse, og to af kilderne skal de gå 
i dybden med og vurdere ud fra kriterierne 
objektivitet, præcision, relevans, aktualitet 
og troværdighed. De vurderer kilderne på en 
skala fra et til fem, hvor fem er for den helt 
objektive eller troværdige kilde. Undervejs får 
de hints til objektivitet eller troværdighed, for 
eksempel med et spørgsmål som: »Forsøger 
kilden at sælge dig noget?«, forklarer Jette 
Fugl, bibliotekar på KUB Frederiksberg og 
ide-kvinde til det fleksible biblioteksfaglige 
e-læringsobjekt, der let kan tilpasses speci-
fikke fag, fordi det er bygget op af moduler. 
På Jura er tidstagningsmodulet i brug, mens 
Samfundsfag bruger modulet »matching 
cards«, hvor spørgsmål skal matches med det 
rigtige svar. 
   - Pointen i e-læringsobjekterne er, at det 
ikke er biblioteksundervisning, men biblio-
teksfaglighed smeltet ind i undervisningen. Vi 

giver de studerende informationskompetencer gennem prakti-
ske, virkelighedsnære opgaver i deres eget fag, siger Jette Fugl.

I BEGYNDELSEN VAR KAOS

Men det har krævet et stort arbejde og tværfagligt samarbejde 
at komme så langt. Ideen blev plantet i Jette Fugl for år tilbage, 
da en underviser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakul-
tet spurgte, om hun kunne hjælpe ham med at få viden om 
kildekritik og informationssøgning flettet mere naturligt ind i 
undervisningen, når behovet opstod. Det blev i første omgang 
til et stykke papir med gode råd og tips, som underviseren 
kunne dele ud til de studerende. 
   - Men jeg kunne mærke, at det hverken opfyldte undervi-
serens behov eller min egne ambitioner. Der var behov for et 
læringsredskab, der kunne integreres i undervisningen og give 
de studerende informationskompetencer, når de har brug for 
dem, siger Jette Fugl. 
   På den baggrund opstod DEFF-projektet Levende læring i 
2013 som et samarbejde mellem KUB, CBS, AAU og SDUB, hvor 
Jette Fugl var tovholder. Dét resulterede i platformen Lear-
ninglib.dk. 
   I 2015 blev hun tovholder på en videreudvikling af learninglib.
dk under DEFF-projektet Informationskompetencer i det 
virtuelle læringsmiljø. Hun fik e-læringskonsulent Jeppe Sand 
Christensen og professor Marina Bergen Jensen med på ideen 
om at udvikle et læringsobjekt. 
   Det er blevet til møder med både undervisere og webudvik-
lere, hvor alt blev kastet op i luften, fordi de trådte nye stier. 
- Jeg husker det som meget forvirrende i starten. Der var tids-
punkter, hvor jeg havde svært ved at se, hvor det ville lande, 
siger Jeppe Sand Christensen. 
   For Jette Fugl var kaos nødvendigt. 
   - Alt skulle op og vende. Det var afgørende, at jeg som 
bibliotekar og Jeppe Sand Christensen som e-læringskonsulent 
ikke var forudindtagede, men udelukkende formede øvelsen 
efter underviserens behov. Ellers ville det ikke blive brugt, fordi 
undervisningstiden er så kostbar, siger Jette Fugl, der fagligt 
følte sig på tynd is, når snakken faldt på didaktik, som er de to 
andres spidskompetence.
- Det er ikke en del af min bibliotekariske faglighed. Men det er 
netop her, at samarbejdet giver mening, fordi de to andre ikke 
har biblioteksfagligheden. Styrken ved det her projekt er, at vi 
hver især har bragt vores faglighed i spil, siger hun.
   De landede på, at målet for e-læringsøvelsen var, at de stu-
derende skulle lære kritisk refleksion. Derfor skal de vurdere 
kilderne ud fra den viden, de allerede har om emnet og derefter 
ud fra de kriterier, de lærer om gennem øvelsen – nemlig objek-
tivitet, aktualitet, relevans og så videre. 
   - Du kan jo godt vælge at bruge en kilde, der er aktuel og 
relevant, men som ikke umiddelbart er objektiv – så længe, du 
er bevidst om det, siger Jeppe Sand Christensen.   
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- Jeg er meget stolt 
af resultatet. Det, at 
objektet er så let at 
målrette forskellige 
kurser og emner 
ved en kort tekst 
fra underviseren, 
gør det nemmere at 
»sælge« konceptet 
til travle undervisere, 
siger bibliotekar og 
undervisnings-
koordinator Jette Fugl. 

”E-læringsobjekterne er med til 
at redefinere bibliotekets rolle og 
fortællingen om, hvad biblioteket er 
– hvilket er nødvendigt”
Lektor på IVA Trine Schreiber
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NU SÆTTER DET SIG FAST

Undervisernes konklusion er klar: De er begej-
strede, selvom erfaringerne stadig er spinkle. 
- Det er langt mere effektivt at give de stu-
derende den akademiske viden om informati-
onssøgning og kildekritik gennem den faglige 
undervisning. Og det er helt afgørende, at jeg 
kan lægge øvelsen, når det giver mest mening 
i forhold til min undervisning, siger professor 
ved Det Biovidenskabelige Fakultet Marina 
Bergen Jensen, der udgjorde en vigtig tredjedel 
af trioen bag udviklingen af e-læringsobjektet. 
Hendes rolle var blandt andet at identificere 
emnet og de udsagn, der skulle være omdrej-
ningspunkt for øvelsen og rækkefølgen af og 
omfanget af spørgsmålene.
   - Landskabsarkitekt-faget er en semi-
håndværkeruddannelse, hvor de studerendes 
designevner, og ikke deres videnskabelige 
argumentation, er i fokus. Men her bliver de to 
ting netop kombineret. Den aktive form gør, at 
det sætter sig fast og bliver direkte anven-
deligt for de studerende, siger Marina Bergen 
Jensen. Øvelsen tager lidt længere tid, end hun 
først havde ønsket.
   - Men til gengæld er den helstøbt og kommer 
omkring alle de aspekter, de studerende skal 
være opmærksomme på i vurderingen af deres 
kilder. Så det er ok, siger hun. 

FEDT, AT BIBLIOTEKET STILLER KRAV

Marina Bergen Jensen ser på sigt gerne, at samlingen af aka-
demiske e-læringsobjekter udvider sig. For eksempel kunne en 
øvelse træne de studerende i at skrive og strukturere opgaver. 
Og hun ser en ny rolle for bibliotekarerne i dels at være opsø-
gende og dels at samarbejde med underviserne om at gentæn-
ke metoder for læring.  
   - Bibliotekarerne har her taget en fed rolle på sig ved at være 
progressive og sige til os undervisere: »Vi kan mere, end I er klar 
over, og vi har nogle værktøjer, som I med fordel kan bruge«. 
De har stillet krav og presset på for at få os til at bidrage, siger 
Marina Bergen Jensen.

- De studerende er i de 
seneste 10-12 år blevet 
undervist i kildekritik og 
informationssøgning, men lidt 
med venstre hånd, fordi det 
kom ind som en selvstændig 
boble. Nu er det indlejret i 
undervisningen i en aktiv og sjov 
øvelse, der gør, at det sætter sig 
bedre fast og er anvendeligt for 
de studerende, siger professor på 
Det Biovidenskabelige Fakultet 
Marina Bergen Jensen, der har 
været med til at forme øvelsen. 

P
rivatfoto

LEARNINGLIB.DK  
  
Learninglib.dk er en platform skabt i samarbejde med 
firmaet Webcoders.dk under DEFF-projektet Levende 
læring. Learninglib.dk er både et læringsobjekt-arkiv og 
et værktøj til let at oprette nye læringsobjekter. Alle 
kan frit anvende læringsobjekterne.

Projektet Informationskompetencer i det virtuelle 
læringsmiljø er en videreudvikling og har bidraget med 
nye legoklodser og spilelementer til Learninglib.dk. De 
er udviklet i samarbejde med de tre KUB-biblioteker, tre 
KU-fakultets-undervisere, tre e-læringskonsulenter, en 
spiludvikler og webudviklere fra firmaet Webcoders.

»Bibliotekarerne har her
taget en fed rolle på sig ved 
at være progressive og sige 
til os undervisere: ’Vi kan 
mere, end I er klar over, og
vi har nogle værktøjer, som
I med fordel kan bruge’«
Professor Marina Bergen Jensen
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UNDERVISNINGEN
SKAL INFILTRERES 

TEKST SABRINE MØNSTED  /  FOTO JAKOB BOSERUP 

Undervisningen i informationskompetencer opleves som mere 
relevant, når den flettes ind i den faglige undervisning. 

nformationsspecialister og bibliotekarer skal 
sende informationskompetencerne ind som mål-
søgende missiler i undervisningen. Og missionen 
er i fuld gang. Lektor på Det Informationsviden-
skabelige Akademi Trine Schreiber har fulgt ti 

e-læringsprojekter udviklet i et samarbejde med uddan-
nelsesbibliotekarer, undervisere og e-læringskonsulenter 
på uddannelserne, der spænder fra landskabsarkitekt- og 
jurastuderende over ingeniørstuderende til en online syge-
plejerskeuddannelse på VIA University College. 
   - Fælles for projekterne er, at fagunderviserne startede 
ud med en vis skepsis og bekymring for, at e-læringsobjek-
tet ville tage tid fra deres undervisning. Men det er blevet 
vendt til begejstring, fordi de oplever mere refleksion hos 
de studerende i timerne, fortæller Trine Schreiber, som 
både har været konsulent for projekterne og indsamlet 
erfaringer undervejs for at skrive evalueringsrapporten 
Fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i 
uddannelsernes læringsmiljøer. 

E-LÆRING KAN IKKE STÅ ALENE 

Den generelle kritik og bekymring i forhold til e-læringsob-
jekter er, at de udvikles som spareøvelser og erstatter face 
to face-undervisning. Men det mener Trine Schreiber for 
længst er gjort til skamme. 
   - E-læring i dag er noget helt andet end for blot fem 
år tilbage. Dengang var målet produkter, der kunne stå 
alene, med tanken: »Så behøver vi ikke bekymre os om at 
undervise i det. Det kan de se på nettet«. For eksempel 
sitet Better Thesis fra 2012, der skal lære de studerende 
at skrive speciale, eller appen Opgavetips. Produkterne 
fejler ikke noget, men erfaringerne er, at de studerende 
ikke benytter sig af e-læringstilbuddene, hvis der ikke er 
en underviser, der aktivt drager det ind i undervisningen. 
Og så ender produktet alligevel ikke med at aflaste eller 

I
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BLIV KLOGERE 
  
Rapport: Evalueringen af de ti e-læringsprojekter: Fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes 
læringsmiljøer af Trine Schreiber, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Artikler:  E-læring skabes bedst i samarbejde og Levende læring på bf.dk/DelDinViden 
»Developing a new approach to information literacy learning design«, Journal of Information Literacy, 8 (2), 2014 
»Loss of faith in the origins of information literacy in e-environments: Proposal of a holistic approach«, Journal of Librarianship and 
Information Science, 44(2), 2012

Bog: Didaktisk design. Digitale læreprocesser, Akademisk Forlag, 2014

- Projektet handler ikke om teknologi, men om at 
bruge teknologien til at skabe en aktiverende form 
for undervisning, hvor der er tænkt didaktik ind i 
teknologiens muligheder, siger Trine Schreiber. 
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supplere informationsspecialisterne og bib-
liotekarerne. Det kan blive for dyrt at udvikle 
i forhold til hvor meget, det bliver brugt, siger 
Trine Schreiber. 
   De nye e-læringsobjekter er i stedet skræd-
dersyet til den faglige undervisning i samar-
bejde med fagunderviserne, der ved hvilket 
fagligt indhold, der er relevant, hvor det vil 
give mening at lægge øvelser med informa-
tionskompetencer samt hvordan, det gøres 
praktisk og virkelighedsnært. Udover eksem-
plerne fra artiklen Biblioteksfaglighed smeltet 
ind i undervisningen har e-læringsprojektet på 
universitetsbiblioteket på jurastudiet i Aarhus 
været at filme korte videoer til de studerende 
om de forskellige retskilder. Hvor finder de 
dem, og hvordan læser de kilderne korrekt? 
   - Det betyder, at face to face-undervisningen 
i stedet kan bruges til øvelser og refleksion, 
fordi de studerende hjemmefra har lært det, 
der normalt ville fylde 45 minutters forelæs-
ning, siger Trine Schreiber. Metoden kaldes 
flipped classroom. 

BIBLIOTEKET SKAL IKKE

VÆRE APPENDIKS 

Det er helt afgørende, at det er biblioteka-
rerne og informationsspecialisterne, der griber 
bolden og siger: »Det kan vi lave«, mener Trine 
Schreiber.  
   - Mange steder er e-læring noget, man pla-
cerer i it-afdelingen eller i det pædagogiske læ-
ringscenter. Biblioteket har ikke været tænkt 
ind. Det kan de her ti projekter forhåbentlig 
lave om på, for bibliotekarerne har en force 
ved at være kreative, kende teknologien og 
ikke være bange for at mikse forskellige tek-
nologier, siger Trine Schreiber, der ser det som 
en ekstra gevinst, at de studerende oplever, at 
biblioteket er en aktiv del af undervisningen og 
ikke bare et sted, hvor de finder databaser. 

- E-læringsobjekterne er med til at redefinere bibliotekets rolle 
og fortællingen om, hvad biblioteket er – hvilket er nødvendigt, 
siger Trine Schreiber.
   Hun ser perspektiver til både gymnasiet og folkeskolen. For 
læringsmetoden er central på alle niveauer. 
   Eksempelvis viser rapporten Digitale kompetencer. It i danske 
skoler i et internationalt perspektiv fra 2014, at danske elever 
i 8. klasse ligger i top i forhold til digitale kompetencer, og at 
danske lærere er positive over for at inddrage it i undervisnin-
gen.
   - Det er den slags studerende, de videregående uddannelser 
står med om nogle år, og det skal de kunne leve op til.  
   Bibliotekar på KUB Frederiksberg Jette Fugl oplever også, at 
hun og biblioteket har fået åbnet op for at få biblioteksfaglig-
heden ind i undervisningen på nye måder via underviseren. 
   - Vi er en væsentlig ressource for undervisningen, og der er en 
stigende erkendelse af det, vi kan bidrage med.
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”Det er helt afgørende, at det er bibliotekarerne 
og informationsspecialisterne, der griber bolden 
og siger: »Det kan vi lave«” Lektor på IVA Trine Schreiber
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Records
Management 

– et område i vækst

ecords Management er afgørende i en virksomhed, hvor mang-
lende evne til at kunne fremvise dokumentation kan blive dyrt. 
Og internt kan det være vigtigt at kunne genfinde og udveksle 
dokumentation omkring processer og produkter. Privatgruppens 
bestyrelse vurderer, at flere bibliotekarer vil komme til at skabe 

sig en karriere inden for netop dette område og ønsker med sit white paper at 
klæde medlemmerne af BF på til at kunne arbejde med Records Management.
   En undersøgelse foretaget af Bibliotekarforbundet i 2015 viser, at det blandt 
andet er i medicinal-, forlags- og energibranchen, at forbundets medlemmer 
allerede arbejder med Records Management. 

VIGTIGE KOMPETENCER

I white paper’et besvarer Privatgruppens bestyrelse blandt andet spørgsmål 
som »Hvad er Records Management?«, »Hvad er Record Manager’ens rolle 
i virksomheden?«, og »Hvilke andre kompetencer skal en Records Manager 
have?« 

R

BF’s Privatgruppe sætter i et white paper 
fokus på Records Management, der er et 
oplagt arbejdsområde for bibliotekarer. 
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Som Records Manager sikrer man, at virksomheden eller or-
ganisationen lever op til retslige forpligtelser i forhold til både 
indsamling og opbevaring af dokumentation. En kernefunktion 
for en Records Manager er at sikre en systematisk kontrol 
med virksomhedens records gennem hele deres livscyklus, og 
at virksomheden til enhver tid har adgang til alle nødvendige 
records. Det kan også være en opgave at være med til at risiko-
vurdere en record: Hvilke er de mest værdifulde og kritiske for 
en virksomhed, og hvilke risici vil der være forbundet med en 
kassation?

Arbejdsopgaverne kan blandt andet være: 

•  at lagre, strukturere, indeksere og klassificere records
•  at udvikle og vedligeholde arkiveringssystemer
•  at udarbejde og sikre implementering af retention 

og kassationsplaner
•  at sikre, at relevant lovgivning og regelsæt inden for 

området overholdes
•  at bevare virksomhedens viden og arv
•  at sikre optimal adgang til data og information 

Med hensyn til kompetencer viser der sig et tydeligt billede af, 
at det er de klassiske bibliotekariske kompetencer, der skal i 

White Paper: Records management. En karrierevej for informationsspecialister   |   1

White Paper

Bibliotekarforbundets Privatgruppe 
April 2016

Bibliotekarforbundet
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

Records management
En karrierevej for informationsspecialister

spil, når man arbejder med Records Management. Det er 
kompetencer som klassifikationsteori, brugerforståelse, 
indeksering, søgning, formidling, undervisning, syste-
matik, usability og it- og systemforståelse. Derudover 
skal en Records Manager have en række ekstra kom-
petencer som for eksempel forretningsforståelse med 
henblik på at forstå de processer, man understøtter 
– eksempelvis skal man have blik for både interne og 
eksterne forretningsgange.
   En anden uundværlig kompetence er projektledelse, 
hvor det er vigtigt at have sans for at allokere ressourcer 
til sit område og kunne prioritere det væsentlige.
   Desuden er andre vigtige kompetencer kommunika-
tion, kvalitetssikring og overblik over arkivforhold.

EN FUNKTION I VÆKST OG FORANDRING

Da virksomheder oplever et stigende behov for at kunne 
tilgå sin viden, og mængden af data samtidig vokser, 
er det oplagt, at der vil være en stigende efterspørgsel 
efter medarbejdere med kompetencer inden for Records 
Management.
   Samtidig er selve arbejdsområdet også i forandring, 
skriver Privatgruppens bestyrelse i sit white paper. Tidli-
gere var fokus på arkivering i slutfasen af et dokuments 
livscyklus, men i dag er der et øget behov for at få bedre 
styr på records allerede, når de genereres. Fokus har 
ændret sig fra opbevaring og præservering til nu også at 
handle om, hvordan information og viden kan indsamles 
og genanvendes. Derfor vil en Records Manager få en 
mere proaktiv rolle end tidligere og eksempelvis stå for 
brugertræning og udvikling af redskaber og systemer 
til styring af information. Med andre ord vil en Records 
Manager’s fornemmeste opgave blive at simplificere en 
kompleks verden og skabe ejerskab i organisationen. 

Læs hele BF’s Privatgruppes white paper på
bf.dk/RecordsManagement



22 · Perspektiv · Maj 2016

D
IM

IT
T

E
N

D
LE

D
IG

H
E

D
TE

K
S
T O

G
 F

O
TO

 S
A

B
R

IN
E
 M

Ø
N

S
TE

D
 

erfaring fra
virkeligheden

Praktik:

Hvordan har din jobsøgning været?
- Jeg føler, at jeg har gjort alt det rigtige. Jeg søgte 
job allerede før, jeg var færdiguddannet, og jeg har 
søgt geografisk bredt – for eksempel i Odense, 
Lolland og Helsingør. Jeg har også søgt fagligt 
bredt inden for alle sektorer og også uden for mit 
fag – eksempelvis som informationsmedarbejder 
hos DSB og andre kundeservicejob.

Hvad har responsen været? 
- Jeg har været til syv samtaler, hvor afslagene har 
lydt: »Du har skrevet en god ansøgning, du har et 
godt CV, og det var en behagelig samtale, men vi 
har valgt én med mere erfaring«. 

Sophie Amalie Eslund har som dimittend søgt både geo-
grafisk og fagligt bredt i jagten på et job, men uden held. 
Nu er hun i otte ugers praktik på Køge Bibliotek for at få 
noget af den erfaring, som arbejdsgiverne paradoksalt 
nok efterlyser også hos de nyuddannede.

Sophie Amalie Eslund, 25 år,
uddannet cand.scient.bibl.
i oktober 2015 

»Du har skrevet en god
ansøgning, du har et godt 
CV, og det var en behagelig 
samtale, men vi har valgt
én med mere erfaring«



Maj 2016 · Perspektiv · 23

Hvorfor valgte I at tage en praktikant? 
- Vi har ikke haft praktikanter i lang 
tid, fordi vi har haft organisationsfor-
andringer, men nu har vi igen overskud 
til at tage en praktikant. Det handler 
om at give noget til eventuelt kom-
mende medarbejdere i bibliotekerne, for 
»virkeligheden« på et bibliotek er meget 
praksisorienteret, og erfaring kan være 
udslagsgivende for, om du får et job.

Hvad mener du om, at nyuddannede får 
afslag på grund af manglende erfaring? 
- Nogle gange søger vi selvfølgelig en 
medarbejder til en kernefunktion, hvor 
det specifikt er erfaring, vi søger. Og har 
man tre ligeværdige ansøgere til en stil-
ling, så er man tilbøjelig til at vælge ham 
eller hende, der har erfaring. Men jeg 
synes, at vi forsøger at tænke bredere.
Nyuddannede skal huske, 
at al erfaring tæller – hvad 
enten det er erfaring med 
frivilligt arbejde, studie-
job, politisk arbejde eller 
lignende. Men du skal selv 
lave koblingen til det, du 
har lavet tidligere, og den 
stilling, der er slået op. 
Skriv ind, hvordan netop de 
erfaringer har rustet dig til 
det job, du søger.

Hvad kræver det at have
en praktikant? 
- For os er det vigtigt, at 
praktikanten får noget 
med sig, de kan bruge, og 
får afprøvet forskellige 
opgaver i den tid, de er her. 
Ledelsen og børnegrup-
pen lavede et program til 
Sophie og forpligtede sig til 
at følge op på det undervejs. 
Det handler om at skubbe 
på og udfordre i et tempo, 
der passer til den enkelte. 
Ambitionen er, at praktikan-
ten skal lære og udvikle sig, 

Jesper Betak Lund, relationschef 
hos Køge Bibliotekerne 

mens vedkommende er her og ikke 
bare være en ekstra arbejdskraft for 
os. Det kræver en indsats at have en 
praktikant, og man skal kun sige ja, 
hvis man har tid til at sikre, at prakti-
kanten får nok ud af det fagligt. 

Hvilke erfaringer har I gjort jer? 
- Det er altid sundt med nye øje 
på ens organisation, fordi man får 
feedback på noget, der måske kunne 
gøres anderledes. Forventningsaf-
stemning er også vigtig, så man har 
talt om, hvad der reelt kan lade sig 
gøre på den korte tid, vedkommende 
er her. 

Skal I have flere praktikanter?
- Ja, det kan sagtens tænkes. Hvis der 
er nogen, der henvender sig.  

Hvordan har du oplevet det? 
- Det er frustrerende. I januar 
mistede jeg lidt gejsten og 
tænkte: Jeg får aldrig et job. 
Men så fik jeg mulighed for at 
komme i otte ugers praktik. 
Jeg søgte hos seks folkebiblio-
teker og skrev, at jeg særligt 
var interesseret i at arbejde 
som børnebibliotekar. Køge 
og Vordingborg sagde ja tak. 
Jeg valgte Køge, som svarede 
først.   

Hvad har du lavet i
din praktik? 
- Jeg har prøvet alle mulige 
slags opgaver fra at lave udstil-
linger til at pakke institutions-
kasser og have udlånsvagter i 
børnebiblioteket. Jeg har været 
med omkring folkeskolesamar-
bejdet, skrevet pressemedde-
lelser og udarbejdet et arran-
gement, og i det hele taget 
deltaget i alt det, der foregår 
på et bibliotek af møder og 
planlægning. Jeg har undervejs 
spurgt meget ind til de andres 
opgaver, og når jeg selv har 
løst en opgave, har jeg spurgt 
en kollega: »Hvad ville du have 
gjort her?«.

Hvad har du fået ud
af praktikken? 
- Nu tror jeg på det igen – at jeg 
nok skal få et job. 
   Konkret har jeg fået stort ind-
blik i børnelitteratur. Og nu kan 
jeg til en jobsamtale svare på 
hvilke opgaver, jeg bedst kan 
lide, og hvordan, jeg vil gribe 
en bestemt opgave an. Jeg har 
fået selvtillid og tro på, at jeg 
kan klare opgaverne.

Hvad skal der ske nu? 
- Jeg starter på et projektle-
derkursus, som projektkoordi-
natoren her på biblioteket har 
anbefalet mig, og så fortsætter 
jeg med at søge job. 

»Nyuddannede
skal huske at al
erfaring tæller«



· Perspektiv · Maj 201624

B
IB

LIO
T

E
K

E
T

 O
N

LIN
E

TE
K

S
T A

N
E
TTE

 LE
R

C
H

E
 F

O
TO

 JA
K

O
B

 B
O

S
E
R

U
P
 

Målet er
selvhjulpne 
borgere

verst i Hovedbiblioteket i 
Krystalgade – bag en dør 
med et skilt, hvor nogen har 
skrevet »Vi elsker biblioteks-
pakken« – sidder biblioteks-

fagligt personale og besvarer telefonopkald 
og mails fra borgerne i Københavns Kom-
mune. Åbningstiden er fra klokken 8 til 21, og 
borgerne henvender sig både, når de spejder 
forgæves efter en medarbejder på deres lo-
kale bibliotek, og når de sidder hjemme og har 
spørgsmål om alt fra åbningstider, gebyrer og 
på hvilken hylde, en bog står, til informations-
søgning og litteraturformidling.

TRAVLE FORMIDDAGE

I forbindelse med etableringen af Biblioteket 
Online bliver alle telefoner til bibliotekerne i 
København besvaret fra et centralt callcenter.  
På bibliotekerne har København foreløbigt 
reduceret den bemandede åbningstid med 38 
procent for at frigøre ressourcer til Biblioteket 

Ø

Åbningstiden på Københavns Biblioteker er 
blevet reduceret med 38 procent. Til gengæld 
kan borgerne ringe eller maile til Biblioteket 
Online på hverdage fra klokken 8 til 21. 

Online, til nye målrettede betjeningstilbud og 
til et generelt kompetenceløft hos medarbej-
derne, understreger vicebibliotekschef Sanne 
Caft.
   Ambitionen i København er at gøre en særlig 
indsats over for børn og unge, at nå ikke-
brugerne og følge med den generelle vækst 
i antallet af brugere, der er en konsekvens 
af Københavns stigende befolkningstal. Og 
samtidig skal der spares.
   - Det betyder, at bibliotekernes service 
skal tænkes på nye måder, hvor vi når flere 
borgere. Eksempelvis når vi flere gymnasieele-
ver ved at hjælpe en hel gymnasieklasse ved 
at afholde en workshop, end hvis vi hjælper 
eleverne én ad gangen, når de kommer ned på 
biblioteket, siger Sanne Caft, der understreger, 
at ambitionen i København er at have et højt 
fagligt niveau.
   - Det er mere effektivt at have biblioteks-
medarbejdere samlet i et callcenter til at tage 
imod mails og telefonopkald end at fordele 



Maj 2016 · Perspektiv · 25

Skærme i udlånet 
hjælper brugerne 
i kontakt med 
Biblioteket Online, 
så de kan se den 
medarbejder, der 
vejleder dem.
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dem ud over alle filialer i København, hvor de sam-
tidig skal lave tusind andre vigtige opgaver, siger 
Sanne Caft, der er tilfreds med, at man derved også 
sikrer et mere ensartet og højt serviceniveau til de 
borgere, der ringer. 

SAMTALETEKNIK ERSTATTER SMILET

Det er selvfølgelig noget andet at hjælpe brugerne 
over telefonen end at stå over for dem personligt i 
biblioteket. Men forskellen er ikke så stor, som man 
kunne forestille sig, siger Jannie Lund, der er ansat i 
Biblioteket Online. 
Hun sidder ved et skrivebord med et headset på og 
ser på to skærme foran sig. 
   - Det er klart, at man lettere kan signalere, at man 
gerne vil hjælpe, når man har mulighed for at smile 
til en bruger. Men vi er blevet kompetenceudviklet i 
samtaleteknik, så vi kan lyde imødekommende over 
telefonen, fortæller hun.
   I virkeligheden er det ved den måde, Jannie Lund 
selv griber en opgave an på, at hun kan mærke den 
største forskel i forhold til, da hun arbejdede på 
Christianshavns Bibliotek.
   - Jeg bruger vores hjemmeside meget mere, fordi 
jeg hjælper brugerne til at bruge den, og det kan 
godt undre mig, at jeg ikke gjorde det tidligere. Der 
er også stor forskel på, at jeg nu kun har ét fokus – 
betjeningen af brugerne – hvor jeg tidligere havde 
mange forskellige driftsopgaver ved siden af.

   Jannie Lunds baggrund for at sidde i callcentret er en karriere, 
der startede som bogopsætter på Hovedbiblioteket, mens hun 
læste på Det Informationsvidenskabelige Akademi. Senest har 
hun været ansat i tre år som kontorfunktionær på Christians-
havns Bibliotek. 
   - Jeg er blevet opkvalificeret til dette job, eksempelvis i 
forhold til søgninger og fjernlån i bibliotekssystemet, siger hun, 
der i øvrigt er blevet Biblioteket Onlines ansigt udadtil i form 
af en menneskehøj papfigur, der står i biblioteksrummet ved 
siden af de skærme, som borgerne også kan bruge, når de vil i 
kontakt med Biblioteket Online.

STRAKSAFKLARING PÅ 95 PROCENT

Opkvalificeringen af Biblioteket Onlines medarbejdere har 
været højt prioriteret, fortæller Rikke Skovbølling Brandt, der er 
kontorchef i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvalt-
ning, og som har det overordnede ansvar for Biblioteket Online.
   - Som udgangspunkt skal alle kunne besvare alle henven-
delser, men det er klart, at man kan spørge en kollega, hvis 
vedkommende har større viden på et område. Vi har ansat 
medarbejdere i Biblioteket Online med særlig viden om for 
eksempel fjernlån, børnebøger eller gebyrer. Vi har en »straks-
afklaring« på 95 procent, hvilket betyder, at det kun er fem pro-
cent, vi skal stille videre. Resten besvarer vi med det samme, 
siger Rikke Skovbølling Brandt. Og brugerne er godt tilfredse 
med det nye tilbud, ser det ud til. Ud af 640 gennemførte in-
terviews med brugere scorer Biblioteket Online 7,8 i tilfredshed 
på en skala fra 1 til 9. 

Biblioteket Online er et biblioteksfagligt callcenter. Medarbejderne er 
rekrutteret blandt personalet i Københavns Kommunes Biblioteker og tæller både 
biblioteksassistenter og bibliotekarer. 
   Der er ansat ni årsværk i Biblioteket Online.
   Biblioteket Online gik i luften i september 2015 med en åbningstid fra klokken 9 til 
17 på hverdage. Fra den 1. marts 2016 blev åbningstiden udvidet til klokken 8 til 21 
mandag til torsdag og fredag klokken 8 til 18.
   Borgerne kan komme i kontakt med Biblioteket Online via mail, telefon eller de 
interaktive skærme i bibliotekerne, hvor kameraer sikrer, at medarbejdere og brugere 
kommer i dialog med hinanden.
   Biblioteket Online er en vigtig del af udviklingsplanen for biblioteker og 
Borgerservice i København, som hedder »Styrk borgerne« og blandt andet indebærer:

•   Målrettet biblioteksbetjening: differentieret service, øget selvbetjening og en mere 
opsøgende indsats

•   Større inddragelse af borgerne i aktiviteter og flere frivillige investeringer i digital 
betjening

•   Flere aktiviteter på biblioteket
•   Længere åbningstid

Københavns Kommunes Biblioteker har modtaget 41 millioner kroner til at udvikle det 
digitale tilbud, men skal samtidig effektivere over de næste tre år. 
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SELVHJULPNE BORGERE

I løbet af den time, Perspektiv følger arbejdet i Biblioteket Online, 
hjælper Jannie Lund blandt andet en studerende, der har brug for 
en bestemt bog til sit studie. Bogen viser sig at være udlånt, men 
kan downloades via eReolen.
   - Kvinden kendte ikke eReolen, så det var fint at kunne fortælle 
hende om det tilbud. Generelt er det jo ikke indhold, vi mangler. 
Det er snarere det at få oplyst brugerne om, at vi har det, der er 
udfordringen.
   På den modsatte side af en skærm sidder Thomas Scharff. Han 
er uddannet bibliotekar, har været ansat i 15 år i det private og 
senest tre og et halvt år i Københavns Kommunes Borgerservice. 
I Biblioteket Online kombinerer han sin erfaring med at yde god 
service fra Borgerservices kontaktcenter med sin faglighed som 
bibliotekar, og dermed er jobbet et ønskejob.
- Det er alle mulige brugere, der ringer. Lige fra gymnasieelever, der 
skal have hjælp i forbindelse med opgaveskrivning, til ældre, der 
spørger til »Bogen kommer«-ordningen, siger Thomas Scharff.
   - Det ligger dybt i mig, at jeg gerne vil etablere en god kontakt 
og give borgerne en god oplevelse. Der er en stor arbejdsglæde i at 
opleve, at borgerne er tilfredse og måske endda har fået mere, end 
de kom for, siger Thomas Scharff. 
   Det er Københavns Kommunes Bibliotekers strategi, at borgerne 
skal gøres mere selvhjulpne, og det forsøger Thomas Scharff at 
hjælpe dem med at blive alt efter, hvad borgerens udgangspunkt 
er. 
   - Nogle borgere har aldrig brugt vores hjemmeside før, og der gør 
jeg typisk det hele for dem, eksempelvis reserverer en bog for en 
ældre, der er med i »Bogen kommer«-ordningen. Andre har bare 

brug for, at man følger dem igennem selvbetjeningen, og 
de vil så kunne klare sig selv næste gang. 

UDVIKLING OG VEJLEDNING

Medarbejderne i Biblioteket Online arbejder ikke kun 
med at besvare mails og telefoner. En af Thomas 
Scharffs opgaver er at skabe indhold til Biblioteket Onli-
nes vidensbase, som skal sikre en ensartet vejledning af 
borgerne. 
   - Jeg har eksempelvis lagt en vejledning ind omkring 
snitfladerne mellem Borgerservice og bibliotek. Kunsten 
er at beskrive det kort og præcist, fordi man af og til 
skal finde informationen frem, mens man har borgeren 
i røret.
   Jannie Lund er også involveret i et udviklingsprojekt, 
hvor hun ser på, hvordan den overordnede skærmbe-
tjening af biblioteksbrugerne kan udvikles. En del af 
det projekt bliver på sigt også at udvikle skærme til 
børnebiblioteket, så børnene kan komme i kontakt med 
Biblioteket Online.
   - Vi har ikke så mange opkald fra børn, og når man 
skærer ned på bemandingen i bibliotekerne, så må der 
nødvendigvis opstå et behov hos børnene. De er jo intui-
tive og vant til at bruge touch-skærme, så det handler 
om at få udviklet skærme, der appellerer til dem. I sidste 
ende er det meningen, at vi skal gøre borgerne mere 
selvhjulpne, og derfor giver det rigtig meget mening 
at satse på børnene og lære dem at betjene sig selv i 
bibliotekerne. 

Jannie Lund ser 
det som en fordel, 
at Biblioteket 
Online kun har et 
fokus - nemlig at 
hjælpe borgerne.

Thomas Scharff har med en baggrund i 
Borgerservice allerede flere års erfaring med 
arbejdet i et callcenter.
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Vi fremtidssikrer 
Københavns
Biblioteker

iblioteket Online centraliserer 
noget af den betjening, som bib-
liotekarer før udførte på de enkelte 
biblioteker. Sker disse forandringer 
for, at man kan spare ressourcer?

- Ja, det er den ene del, for effektivisering på 
de offentlige serviceområder er et grundvil-
kår. Men den anden del er, at vi mener, vi får 
Danmarks bedste bibliotek. Vi effektiviserer 
ikke kun for at spare penge. Vi gør det, fordi 
det er rigtigt, og fordi Biblioteket Online er et 
tilbud, brugerne efterspørger. Vi gør det ikke 
for at udhule vores bibliotekstilbud, men for 
at fremtidssikre det. 

Hvordan har personalet oplevet ændringerne?
- Når du laver en omlægning, som vi har gjort, 
skal personalet klædes på til det. Det er ikke 
let at henvise til Biblioteket Online i stedet 
for at yde servicen på stedet. Vi er inspireret 
af Borgerservices kanalstrategi i København, 
hvor man har arbejdet strategisk med en ny 

B

Biblioteket Online er ikke kun effektivisering. Det er 
også et svar på brugernes behov, mener kontorchef 
Rikke Skovbølling Brandt. Desuden kan det over tid 
blive et eksporteventyr for Københavns Kommunes 
Biblioteker. 

servicekultur, hvor medarbejderne klædes på 
til at flytte borgerne i en mere selvhjulpen 
retning. Det er klart, at det ikke er alle, der er 
lige positive over for ændringerne, og det er et 
vilkår i alle store forandringsprocesser. 
   - Da vi begyndte at tale om Biblioteket 
Online, var der mange, der var reserverede – og 
det kan jeg også godt forstå. Vi ville gerne 
rekruttere bibliotekspersonale fra Køben-
havn for at få den bedste service til borgerne, 
men vi ville ikke tvinge nogen, det skulle ske 
frivilligt. Vi endte med at få over 20 meget 
kvalificerede ansøgere, så det gik over al 
forventning. Som noget af det første sendte 
vi de udvalgte medarbejderne på internat, 
da de jo kommer fra forskellige steder med 
forskellige kulturer. Biblioteket Online kan ikke 
tåle ikke at blive en succes, og derfor tog vi 
opgaven med at klæde personalet på meget 
alvorligt. Vi har samtidig sagt til personalet, 
at når noget er den første af sin slags, så vil 
der være meget, man skal finde ud af hen ad 



vejen. De medarbejdere, vi har ansat, har mod 
på den udfordring, og de har kompetencerne til 
at løfte det.

Hvordan sikrer I, at kvaliteten af besvarelserne i 
Biblioteket Online er god nok, når medarbejderne 
er rekrutteret blandt forskellige fagligheder?
- Vi bestræber os på at have et højt bundniveau. 
Men vi gør netop også meget ud af at have 
specialviden, således at vi har medarbejdere, der 
er specialister inden for eksempelvis gebyrer el-
ler børnebøger. Alle medarbejderne i Biblioteket 
Online sidder i samme lokale, så der er et højt 
biblioteksfagligt niveau til stede, og man kan 
videndele. Udgangspunktet er, at så meget som 
muligt skal »straksafklares«, men vi kan også 
vælge at sige, at »lige det her spørgsmål har jeg 
en kollega ved siden af, der er ekspert i« og så 
vende tilbage til borgeren, når vi har svaret. Vi 
registrerer desuden alle henvendelser, så vi har 
data på alt, hvad vi laver. Disse data bruger vi til 
at videreudvikle vores service.

Borgerne skal flyttes 
i en mere selvhjulpen 
retning, mener Rikke 
Skovbølling Brandt.

Er Biblioteket Online noget, som I gerne vil udbyde til 
andre kommuner?
- Målet er ikke i sig selv at udbrede kontaktcentret 
nationalt. Men det er oplagt, at man på sigt godt kan 
tænke sig, at en anden kommune kunne se en fordel 
i at købe sig ind i vores Biblioteket Online. I første 
omgang er vores fokus Københavns Kommune, og 
at brugerne oplever en ensartet vejledning af en høj 
kvalitet. Hvis en anden kommune skulle være interes-
seret, vil det være fordi, den skal levere effektiviserin-
ger og samtidig vil gøre sit tilbud til borgerne bedre. 
Det kan måske handle om, at man vil undgå at lukke 
filialer og så vælger at have tyndere bemanding og i 
stedet koble digitalbetjening til. Men man skal være 
klar over, at det ikke er nok bare at åbne en telefon 
og tro, at alle henvendelser så flytter sig derover. Du 
skal arbejde systematisk med din kanalstrategi og 
servicestruktur. Du skal lukke adgangen til andre ka-
naler, hvis du vil have det mest effektive resultat, og 
samtidig arbejde systematisk med servicekulturen, så 
medarbejderne er klædt på til omstillingen. 
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Lokalbiblioteker 
uden telefoner

or et par år siden målte man hvor 
meget tid, personalet på Køben-
havns lokalbiblioteker brugte 
på at besvare telefonopkald. De 
timer, man opgjorde efter målin-

gen, er med indførelsen af Biblioteket Online 
skåret væk.
   - Spørgsmålet er bare, om de målinger tog 
højde for de ændringer, der i de sidste par år 
har været i mønstrene for, hvordan brugerne 
kontakter biblioteket, siger fællestillidsmand 
Tage Sørensen. Hans fornemmelse er, at lo-
kalbibliotekerne brugte færre og færre timer 
på telefonopkald, fordi brugernes adfærd 
ændrede sig i takt med, at eksempelvis hjem-
mesiden blev brugt mere og mere. I stedet 
blev timerne brugt til andet relevant arbejde.
   - Oplevelsen er forskellig fra sted til sted, 
men på mit eget lokalbibliotek er oplevelsen, 
at vi skulle af med flere timer, end vi brugte 
på telefonerne, konstaterer Tage Sørensen. 
På plussiden i forhold til Biblioteket Online 
tæller det hos fællestillidsmanden, at man i 
København har gjort meget ud af at rekrut-
tere personale til Biblioteket Online internt. 
På den måde har man undgået yderligere 
fyringer af kollegaer. Og selve Biblioteket 
Online fungerer udmærket og gør et godt 
stykke arbejde, lyder vurderingen fra fælles-
tillidsmanden.

F

Med indførelsen af Biblioteket Online er det ikke
længere muligt for brugerne at ringe til lokalbiblio-
tekerne i København. Fællestillidsmand i Københavns 
Biblioteker Tage Sørensen beskriver, hvordan persona-
let oplever, at man generelt forringer service uden helt 
at vide, hvad effekten af bibliotekspakken bliver.

- Men det generer mange, at vi har fået afskåret kommunika-
tionslinjerne fra brugerne til de lokale biblioteker. Vi har ikke 
noget telefonnummer længere. Så de brugere, der lige kunne 
ringe og høre, om vi havde bogen på hylden, eller skulle høre 
nærmere om et arrangement, kan ikke længere få fat i os direk-
te. Og endnu har Biblioteket Online jo ikke åbent om lørdagen 
eksempelvis, siger Tage Sørensen.
   Han beskriver, at der generelt blandt Københavns biblioteka-
rer er en følelse af, at man forringer service og sætter noget 
i stedet, som endnu ikke er skabt, og som man ikke kender 
effekten af endnu. Den følelse handler ikke så meget om Biblio-
teket Online, men snarere om den samlede bibliotekspakke.
   - Vi skal ikke i så høj grad som tidligere bruge tiden på at være 
til rådighed for borgernes enkeltstående henvendelser. Vi skal 
bruge tiden på at forberede »én-til-mange«-tilbud og på at lade 
os kompetenceudvikle til »det nye bibliotek«, som biblioteks-
pakken repræsenterer. Det skaber frustration og usikkerhed 
i disse måneder, hvor vi ikke kender effekten af de nye tiltag, 
siger Tage Sørensen.

Her et eksempel 
på, hvordan 
borgerne henvises til 
Biblioteket Online, 
når der ikke er 
betjent åbningstid.



Fortider tur/retur – Reenactment
og historiebrug

Redaktører: Tove Kruse og Annette Warring
Forlag: Samfundslitteratur, 2015
ISBN: 9788759321911
Sideantal: 140

Fortider tur/retur handler om, hvordan mennesker 
levendegør fortid i deres fritid. Om selvorganise-
rede grupper, der reenacter middelalder og Anden 
verdenskrig, om pilgrimsvandrere i Frans af Assisis 
fodspor og om familier, der i ferien lever som 
jernalderfamilie i Sagnlandet Lejre.

Den digitale bog – fra papir til pixels
(Bogvennen 2014-2015)

Redaktører: Pia Jønsson og Christian Kaaber
Forlag: Forening for Boghaandværk, 2015
ISBN: 9788774420545
Sideantal: 275
 
Forening for Boghaandværks nye årbog tegner et bred-
spektret signalement af mulighederne og udfordringerne 
for bogen og dens brugere, når den skifter medie.

App’legøyer og app’estreker? Profesjonsfaglig 
digital kompetanse i barnehagen

Forfatter: Barbro Hardersen
Forlag: Cappelen Damm, 2016
ISBN: 9788202445638
Sideantal: 280

Hvordan professionsretter man pædagogisk brug af 
digitale medier i børnehavesektoren? Hvorfor er digital 
kompetence overhovedet relevant i denne profession? 
Få svarene i denne bog.

Better Library Design: Ideas from Library Journal

Forfattere: Rebecca T. Miller og Barbara A. Genco
Forlag: Rowman & Littlefield, 2015
ISBN: 9781442239609
Sideantal: 168

Bogen identificerer de største trends inden for biblio-
teksdesign og tilbyder et autoritativt overblik for dem, 
der planlægger deres eget biblioteksdesignprojekt.

Visual Design for Online Learning

Forfatter: Torria Davis
Forlag: Jossey-Bass, 2015
ISBN: 9781118922439
Sideantal: 208

Denne bog sætter fokus på den rolle, som visuelle 
elementer spiller i online læringsmiljøer. Lær, hvordan du 
effektiviserer læringspraksisser ved at implementere pæ-
dagogisk relevante elementer inden for visuelt design.

Game It Up! Using Gamification
to Incentivize your Library

Forfatter: David Folmar
Forlag: Rowman & Littlefield, 2015
ISBN: 9781442253346 
Sideantal: 148

At bruge spil-tænkning og -logik uden for spilverdenen for 
at forbedre engagement og læring er en ny trend i både 
business- og uddannelsessektoren. Find ud af, hvordan du 
kan bruge spildesignteknikker til at involvere og motivere 
medarbejderne i dit bibliotek.
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anbefaler seks 
nye bøger. 
Du kan se hele 
listen over, hvad 
biblioteket køber 
på iva.ku.dk/
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I ophavsretten 
findes sjældent 
enkle svar 

phavsretten er en helt afgøren-
de ramme for udveksling af in-
formation – en af de aktiviteter, 
der fylder mest i det moderne 
videnssamfund.

   Dyveke Sijm, teamkoordinator i DEFF og BF’s 
repræsentant i UBVA (Udvalget til beskyttelse 
af videnskabeligt arbejde), har beskæftiget sig 
med ophavsret i det private erhvervsliv, og hun 
er ikke i tvivl om, at bibliotekarer eller infor-
mationsspecialister med fokus på ophavsret 
skaber værdi i en virksomhed. Det er nemlig 
oftest dem, der har en tæt kontakt til de kol-
legaer, der støder på problemstillingerne. 

START MED EN ANALYSE 

Ophavsretten er noget, alle virksomheder bør 
forholde sig aktivt til. Det handler blandt andet 
om at undgå at krænke andres rettigheder el-
ler blive hængt ud i pressen, fordi man ikke kan 

O finde ud af at betale vederlag for brug af ophavsretsbeskyt-
tet materiale. Og endelig slet og ret fordi det kan blive dyrt at 
overtræde ophavsretsloven.
   Udfordringen er, at det ikke er alle virksomheder, der har lige 
stort fokus på ophavsret.
   Derfor er Dyveke Sijms råd, at man som bibliotekar eller infor-
mationsspecialist med interesse for området starter med en 
analyse af hvilke kompetencer, man selv har, hvilke ressourcer 
ens afdeling har, hvordan den er placeret i virksomheden, og 
hvad virksomhedens virkefelt og fokus er for at vurdere, hvilke 
muligheder man har for at arbejde med ophavsret på en måde, 
der skaber værdi for virksomheden.
   - Lav den analyse, hvor du identificerer hvilke risikoområder, 
der er i virksomheden, siger Dyveke Sijm. Altså en kortlægning 
af alle de processer, hvor der indgår ophavsretsligt beskyttet 
materiale. 
   Den kan laves på mange niveauer – både i stor skala som et 
skriv til direktionsgangen eller i mindre målestok til eget brug. 
   - Analysen er vigtig, fordi den kan fungere som en øjenåbner – 
enten for dig selv eller på direktionsgangen.

Det handler om at være pragmatisk, når man rådgiver 
om ophavsret. Fokuser på at give kollegaerne et svar, 
der kan bringe dem videre her og nu. Dyveke Sijm, BF’s 
repræsentant i UBVA, giver gode råd til hvordan, du kan 
komme i gang med området.
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KOPIMASKINER OG FILDELING

I sin analyse af, hvor problemerne kan opstå, kan man starte 
med at se på, hvordan man i virksomheden bruger den teknolo-
gi, man har til rådighed. De fleste har eksempelvis en kopima-
skine, der også kan scanne.
   - Men at det er teknologisk muligt at scanne en bog betyder 
ikke, at man har lov til at gøre det. Eller at man må scanne et 
nyhedsbrev fra ende til anden og distribuere det til alle medar-
bejdere. 
   Det er også vigtigt at se på, hvordan virksomheden bruger 
eksempelvis intranet eller lignende, hvor det kan være muligt 
at gemme kopier af licensbelagt rettighedsmateriale såsom 
artikler eller bøger. 
   - Der er desværre nok virksomheder, der har den holdning, at 
så længe det er til »internt brug«, betyder det ikke så meget, 
hvordan vi deler information. Men retten til personlig deling 
gælder kun i meget specifikke kontekster, fx kollegaer, der 
sidder tæt – ikke, hvis kollegaerne sidder på den anden side af 
jorden, siger Dyveke Sijm.
   Hvis man skal vurdere, hvor behovet for fokus på ophavsret 
er størst, er det især i videnstunge virksomheder, hvor man 
har stor interaktion med eksterne partnere eller internatio-
nale kollegaer, hvor man samtidig har teknologien til rådighed. 
Mangler der desuden interne retningslinjer på området, er det 
absolut en mulighed for bibliotekaren for at træde i karakter, 
slår Dyveke Sijm fast.

CENTRALISERING BETALER SIG

En måde at få bedre styr på, hvordan man overholder ophavs-
retten, er ved at sørge for, at eksempelvis licensindkøb og tids-
skriftsabonnementer styres fra centralt hold. 
   - Så vil de rettigheder, man har købt, være i balance med, 
hvordan man bruger materialet, siger Dyveke Sijm. 
   Centraliseringen er også mere effektivt, koster mindre og sik-
rer, at medarbejderne ved, hvem de skal gå til, når de er i tvivl.
   - Den virksomhed, jeg selv arbejdede i tidligere, havde den 
fordeling, at biblioteket fungerede som go to-afdeling for 
spørgsmål om ophavsret og svarede på de enkle spørgsmål.   
De mere principielle bragte vi videre til juristerne. Det var en 
indlysende fornuftig ordning, da det jo også var vores afdeling, 
der forhandlede firmaets licensaftaler. 
   Som bibliotekar i en virksomhed er den mest værdifulde 
aktivitet ofte at samarbejde med eksempelvis ledelse, HR- og 
it-afdelingen eller juridisk afdeling. Det er i samarbejde med 
andre afdelinger og lag i organisationen, at man kan ændre i 
processer og arbejdsgang.

   - Mulighederne er mange. Derfor er det første spørgsmål, 
man skal stille sig selv, inden man går i gang med at arbejde 
med området: Hvad er der tid og råd til, at vi bruger energi på?  
Hvor giver det mest værdi for virksomheden? Og så skal man 
som bibliotekar eller informationsspecialist acceptere, at der 
sjældent findes enkle svar. Nogle gange kan du kun bidrage 
til at kaste klarhed over mulighederne og ikke nødvendigvis 
angive et quick fix på problemet. Accepter, at de fleste svar 
begynder med »Det afhænger af…«.

Dyveke Sijm er uddannet cand.scient.bibl. i 2010. 
Hun har tidligere været ansat i Ferring som 
Information Ressource Manager og er nu ansat i 
DEFF. Hun er desuden BF’s repræsentant i UBVA.  

»Accepter, at de fleste 
svar begynder med ’Det 
afhænger af…’, og fokuser 
på at give kollegaerne et 
svar, der kan bringe dem 
videre her og nu.«
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BF’s formand
blandt landets
100 skarpeste
erhvervstalenter
Berlingske sætter hvert år fokus på unge 
talenter. Det sker i særnummeret Talent 100, 
hvor dagbladet siden foråret 2004 har tegnet 
et billede af erhvervslivets kommende profiler 
gennem portrætter af 100 udvalgte talenter. I 
år er BF’s formand med på listen i kategorien 
»Ledelse«, som omfatter de 10 mest talent-
fulde ledere under 35 år.
  Tine Jørgensen er valgt med følgende begrun-
delse:
   »Fremtidens politikere og organisations-
folk har en oplagt rollemodel i 34-årige Tine 
Jørgensen, siden 1. januar 2015 formand for 
Bibliotekarforbundet. Tine kæmper med 
moderne midler (åbenhed, personlig integritet, 
sociale medier mv.) for at sikre bibliotekerne 
og hendes medlemmer en fornyet og proaktiv 
rolle i samfundet.«
  Tine Jørgensen glæder sig over kåringen:
  - Jeg er rigtig stolt over at være med i en 
kreds af talenter inden for mange forskel-
lige brancher. Min profil er lidt anderledes 
end mange af de andres, da jeg er politiker og 
bestrider et tillidshverv, men det er dejligt med 
anerkendelsen, siger Tine Jørgensen. 

BIBLIOTEKARERNES STEMME

Som politisk valgt formand for 4.500 infor-
mationsspecialister, bibliotekarer og kultur-
formidlere står Tine Jørgensen i spidsen for 
en fagforening med en vigtig opgave: at sikre 
medlemmernes arbejdsforhold og faglige profil 
i offentligheden.
  Tine Jørgensen har været aktiv i Bibliotekar-
forbundet siden 2007, hvor hun blev valgt ind 
i hovedbestyrelsen som studenterobservatør. 

Ved siden af sit politiske arbejde har hun haft en karriere i it-
branchen. Senest som projektleder i IBM.
  Det er ønsket om at sætte sit fag på dagsordenen, der driver Tine 
Jørgensen.
  - Min opgave som formand er at repræsentere medlemmerne og 
sikre dem gode løn- og arbejdsvilkår, et fagligt fællesskab og ikke 
mindst en stemme i den offentlige debat. Medlemmerne i BF har 
nogle vigtige kompetencer, som mange flere virksomheder kunne 
have gavn af, og som også på mange biblioteker kan sættes bedre 
i spil, siger hun.

EN FAGFORENING, DER HJÆLPER

Tine Jørgensen er selv et eksempel på, at informationsspecialister 
kan bidrage i private virksomheder. Men hun har også oplevet, at 
det kræver en indsats at sparke dørene ind, og at det kan tage tid, 
før ens faglighed bliver anerkendt. Derfor er det vigtigt at have en 
fagforening som BF, der kan være med til at sætte ord på kompe-
tencerne. 
  - Mange arbejdsgivere har et fastgroet og stereotypt billede af 
bibliotekaren. Det billede vil jeg gerne nuancere. Mange arbejdsgi-
vere ved ikke, at de har brug for en bibliotekar eller informations-
specialist. Omvendt skal BF’s medlemmer også vide, hvor de nye 
jobmuligheder findes, og hvordan de kan byde ind på nye arbejds-
opgaver. Det skal BF hjælpe dem med.

Læs mere om
Tine Jørgensens kåring
I Berlingske Business.
www.business.dk/
navne/tine-joergensen

Tine Jørgensen
er blandt de bedste 

unge ledelsestalenter 
i Danmark kåret i

Berlingske Business 
Talent 100.
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Af Iben Jakobsen og Jørgen Ledet
Bibliotekarer hos hhv. Team Viden
og Team Børn, Randers Bibliotek
27. april

Readathon på Randers Bibliotek

Læseglade unge mødtes på Randers Bibliotek i 
den kæmpestore kasse-sofa til læse-maraton. 
14 unge på mellem 13 og 16 år læste non-stop i 
24 timer – kun afbrudt af små pauser. »Læse-
maraton« er læsning i fælleskab sammen med 
andre på biblioteket i 24 timer. Det handler om, 
at man er sammen med andre og gør læsningen 
til en event, der samler folk. Samtidigt kan man 
følge hinandens læsning og blive inspireret.   
Readathon er et internationalt fænomen, men 
nu prøver Randers Bibliotek at lave det til en 
dansk national event på landets biblioteker. 

Af Bettina Boddum
Børnebibliotekar, Randers Bibliotek
11. april

Om at ’tyvstjæle’ andre
bibliotekers projekter

Når vi bruger andre bibliotekers gennem-
arbejdede og gode projekter er det ikke at 
stjæle. Det er sund fornuft ikke at skulle 
opfinde den dybe tallerken flere gange.

Af Lisbeth Bach Sørensen &
Kathrine Sørensen Bech, Bibliotekarer,
Viborg Bibliotekerne
11. april

Når tavshed er sølv og (sam)tale er guld

Hvad er en helt? Hvad gjorde dine barndomshel-
te så særlige? Der er helte på samtale-menuen 
en trist regnvejrsdag i november i Viborg. Vi 
sidder heldigvis indenfor på en lille hyggelig 
cafe. Rundt omkring os bølger samtalerne frem 
og tilbage. Det summer af snak, blikkene er 
fokuserede, og hvis vi rækker ud, kan vi næsten 
røre energien. Vi kigger på hinanden, smiler 
bredt og tænker det samme: Samtale er guld!

Af Betina Agerbo
Silkeborg Bibliotekerne
5. april

Kun for mænd! – Silkeborg Bibliotekerne 
eksperimenterer med litteraturcoaching
for mænd

Mens antallet af aktive lånere fordeler sig 
på cirka 60 procent kvinder og 40 procent 
mænd, er andelen af mænd, der benytter sig 
af bibliotekernes øvrige litterære kulturtil-
bud, begrænset. Gennem en årrække har 
Silkeborg Bibliotekerne med succes fokuseret 
på tilbud særligt målrettet mænd. Seneste 
skud på stammen er litteraturcoaching kun 
for mænd.

Resumeer fra

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

WWW

Dyk i arkivet og find 
inspiration i mere end 
350 artikler på 
Del Din Viden. 
www.bf.dk/deldinviden
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TEKST ALLAN THOMSEN VOLHØJ

LITTERATUR UDVIKLER SIG HELE TIDEN – DIGITAL

LITTERATUR UDVIKLER SIG ENDNU HURTIGERE

I 2011 begyndte Roskilde Bibliotek at arbejde med digital litteratur 
og i den forbindelse lave en »Poesimaskine«. Maskinen havde sit 
udgangspunkt i projektet »Litteraturen finder sted«, hvor man ud-
forskede bibliotekets formidlingsmuligheder inden for digital litte-
ratur. Den første version af Poesimaskinen blev indviet på Roskilde 
Festival 2012 og er nu klar i et mere enkelt og intuitivt design.
   Poesimaskinen består af tre bøger med indbyggede sensorer, der 
kan registrere tryk, som man bruger til at interagere med sætnin-
ger på en skærm. Ved at trykke og flytte på bøgerne skaber man 
et digt, som automatisk bliver printet ud på en bonprinter, så man 
efterfølgende kan tage det med sig videre. Teksten er skrevet af 
digteren Peter-Clement Woetmann til maskinen og den særlige 
interaktionsform. 
   Maskinen opfylder flere mål: at bringe den digitale litteratur fra 
computeren ud i rummet; at skabe et møde mellem litteraturen 
og brugeren; og at vise nogle af grundprincipperne for digital lit-
teratur – nemlig, at det er en genre, der kræver brugerens aktive 
deltagelse.

»I UNDERMINERER JERES EGEN EKSISTENS«

Poesimaskinen har også affødt det, at man som biblioteksansat, 
der har stået ved maskinen, har fået gang i meget interessante 
samtaler om litteratur og litteratur på biblioteket. Nogle har be-
skyldt os for med maskinen at være med til at dræbe den fysiske 
bog; andre mener, at det hele bliver så komplekst og forvirrende. 
   Jeg plejer som regel at spørge folk, der er interesserede i maski-
nen, om de vil prøve. Det er langt fra alle, der vil, men de vil gerne 
se på, at jeg eller andre bruger den. Da vi startede med at udstille 
maskinen, fik den en central placering midt i rummet eller oppe på 

»Hvorfor afskaf-
fer I bøgerne?!« Når 
man arbejder med 
digital litteratur, bliver 
man tit mødt med 
spørgsmålet om 
hvorfor, man aktivt 
er med til at afskaffe 
den fysiske bog. In-
tet kunne være mere 
forkert. Men det er 
en af de interessante 
samtaler, man kan 
have med de borgere, 
der prøver den
digitale litteratur.

Poesimaskiner
sætter gang i snakken 
om digital litteratur
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Om artiklens forfatter Allan Thomsen Volhøj er en del af Team Digital hos Roskilde Bibliotekerne

vores scene. Men vi erfarede 
hurtigt, at det er de færreste, 
der har lyst til at stå udstillet, 
mens man prøver en sådan 
installation. Først da vi gemte 
den lidt af vejen, og den var 
skærmet af en væg, kom der 
gang i produktionen af digte 
på maskinen. 
   I det hele taget vil folk først 
helst se andre bruge den, 
inden de selv prøver. Hvis 
maskinen har stået i nærhe-
den af børnebiblioteket, har 
der også været godt gang i 
brugen. Børn har en meget 
mere åben tilgang til at prøve 
nye ting.
   Når folk har prøvet maski-
nen, spørger jeg dem, om de 
synes, det er litteratur. Det er 
der delte meninger om – også 
om hvornår, det er litteratur. 
Nogle synes først, det er lit-
teratur, når de står med deres 
digt printet i hånden. Andre, 
at det er, når sætningen 
rammer papiret på skærmen. 
Andre igen synes, det mere er 
et slags spil.
   Poesimaskinen har på den måde åbnet op for nye og interes-
sante samtaler om litteratur. Ser man på litteratur gennem 
tiden, har den altid udviklet sig og er blevet testet i andre 
medier end bogen. Digital litteratur vil ikke afskaffe bogen eller 
biblioteker, men biblioteker bliver nødt til at forholde sig til den 
type litteratur. Moderne litteratur kommer i mange former.

POESIMASKINEN 2.0

De tekster, Peter-Clement Woetmann har skrevet til maskinen, 
er blevet udgivet i traditionel bogform på forlaget Arena med 
titlen 105 variationer (2015) og har fået mange roser af både 
anmeldere og læsere.
   Anden version af Poesimaskinen er nu klar til at komme ud på 
bibliotekerne. Peter-Clement Woetmanns grundtekster er de 
samme, men selve betjeningen og designet af Poesimaskinen 
har fået et ansigtsløft. Designet er blevet enklere, og maskinen 
er blevet lettere at tilslutte, således at man stort set bare skal 

tilslutte strøm og trykke på »tænd«-knappen. Betjening af 
Poesimaskinen er blevet mere intuitiv på baggrund af de 
erfaringer, vi har fået fra brugere af den oprindelige version.
   Til Poesimaskinen er der nu også tilføjet en hylde, hvor 
der løbende vil være digitale værker udstillet på iPads. De 
udstillede iPad-værker vil blive udskiftet med jævne mel-
lemrum.

Du kan allerede nu booke Poesimaskinen
på centralbibliotek.dk.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Artiklen er kortet af redaktionen, men kan læses i sin
fulde længde på Bf.dk/DelDinViden, hvor den blev bragt
den 13. april 2016. 
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Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
T: 38882233
E: bf@bf.dk
www.bf.dk
Ekspedition:
mandag-fredag kl. 9-15

Bruno Pedersen
Forhandlingschef
T: 38 38 06 10
bp@bf.dk

Helle Fridberg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 12 
hf@bf.dk 

Karin V. Madsen
Chefjurist 
T: 38 38 06 16
kvm@bf.dk 

Lone Rosendal
Specialkonsulent
T: 38 38 06 15
lr@bf.dk

Ulla Thorborg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 17
ult@bf.dk

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

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

Hvis du vælger at gå ned i tid, skal du være opmærksom på, at timetallet og lønnens 
størrelse kan have betydning for din mulighed for at få den højeste dagpengesats i A-
kassen ved eventuel ledighed. 
   For at få den højeste dagpengesats skal du have arbejdet i mindst 24 timer og 40 
minutter om ugen til en månedsløn på mindst 21.876 kroner. Beløbet er inklusiv dit eget 
pensionsbidrag og bidrag til ATP. Er du forholdsvist nyuddannet, er det derfor særligt 
vigtigt at være opmærksom på timetallet.  
   Dagpengesatsen beregnes som hovedregel på grundlag af de seneste tre måneders 
arbejde. Du får 90 procent af den gennemsnitlige lønindtægt efter fradrag for arbejds-
markedsbidrag.
   Du kan dog aldrig få mere end højeste dagpengesats, der i 2016 er på 836 kroner i fem 
dage om ugen. 
   For at kunne få dagpenge er der en række andre betingelser, der skal være opfyldt. Læs 
mere på www.aka.dk, eller kontakt Akademikernes A-kasse.

 Lone Rosendal

•   Har du overvejet, om du skal arbejde helt til du bliver 67, og på fuld tid? 
•   Har du overvejet, hvordan din pension ser ud, hvis du går ned i tid og i stedet 

arbejder i lidt flere år? 
•   Kender du reglerne for udbetaling af ratepension? 
•   Ved du, hvordan de forskellige pensionsformer beskattes ved udbetaling? 
•   Spekulerer du på, hvad der sker med din efterløn, hvis du ikke får brug for den, 

eller om der mon er måder, du kan udnytte efterlønnen på, så du får i både pose 
og sæk?

Meld dig til nogle af BF’s 55+ pensionskurser og få den viden, der skal til for, at du 
kan planlægge dit seniorliv.

7. juni i Aalborg (tilmeldingsfrist den 24. maj)
24. august i Vejle (tilmeldingsfrist den 10. august)
20. september i København (tilmeldingsfrist den 12. september)

Du melder dig til via BF’s kalender, som du kan finde på www.bf.dk/kalender.

NB: Tjenestemandsansatte er også velkomne på kurserne.

 Helle Fridberg

Hvad med dagpenge,
når du går på deltid? 

Få en plan for dit seniorliv



Maj 2016 · Perspektiv · 39

? ?

Offensiv
løn-
strategi
BF sætter nu fokus på 
de regionalt ansattes 
løn. Derfor bliver alle re-
gionalt ansatte kontak-
tet af BF med henblik 
på en vurdering af den 
nuværende løn. Vi ser 
både på, om der umid-
delbart er fejl i lønnen, 
og efter en drøftelse 
med den pågældende, 
om der er grundlag for 
at stille forslag om en 
lønforbedring. 

Lone Rosendal

Begrebet »kerneopgaven« er de senere år blevet en fast del af det 
kommunale ordforråd. 
   Partssamarbejdet »Fremfærd«, bestående af et samarbejde mellem KL 
og Forhandlingsfællesskabet om at udvikle de kommunale kerneopgaver 
og sikre en effektiv opgaveløsning, har netop udgivet en ny publikation 
med titlen Kerneopgaven i hverdagen.
   Publikationen ønsker at ridse begrebet »kerneopgaven« op, så det 
står klart, hvad det betyder, hvordan det bidrager med noget nyt og 
ikke mindst, hvad man som kommunal arbejdsplads kan bruge det til i 
praksis. 
   Hovedbudskabet er, at kerneopgaven er et perspektiv på opgaveløsnin-
gen. Værdien af begrebet er først og fremmest at gøre dette perspektiv 
aktivt i hverdagen gennem dialog, fælles refleksion – og de nødvendige 
konflikter. 
   Publikationen er skrevet til ledere og medarbejdere, der ønsker ny viden 
om og inspiration til at udvikle de kommunale kerneopgaver, hvor der 
forsat er fokus på høj faglighed. 

Find publikationen på www.fremfærd.dk.
Lone Rosendal

Kerneopgaven 
i hverdagen

Jeg er ansat som bibliotekar i en kommune og skal snart i fertilitetsbehandling. Dette vil naturligvis
medføre flere fraværsperioder fra mit arbejde. Er jeg tvunget til at bruge min ferie til dette fravær? 

Jeg vil også gerne have min partner med til behandlingerne. Hvorledes vil vedkommende være stillet med
hensyn til fravær fra sit job?
 

SVAR Hvis årsagen til barnløsheden findes hos dig, har du ret til fravær til både undersøgelse og behandling for 
barnløshed, da sådant fravær betragtes som almindeligt sygefravær.
   Fraværet skal så vidt muligt placeres, så det medfører mindst mulig gene for din arbejdsgiver.
   Der udbetales sædvanlig løn, og arbejdsgiveren har ret til refusion efter reglerne om refusion af sygedagpenge. 
Hvis betingelserne er opfyldt, kan der efter omstændighederne oprettes en § 56-aftale. 
   Ligger årsagen til barnløsheden ikke hos dig, har du ikke ret til fravær. 
   Vil din partner gerne med til undersøgelser og behandling, må vedkommende bruge ferie eller afspadsering.
   Både den ansatte, som bliver behandlet for barnløshed, og en eventuel partner, som er med som ledsager, er 
omfattet af ligebehandlingslovens forbud mod afsked på grund af graviditet, barsel og adoption. Ved afskedigelse 
af en ansat, der er under fertilitetsbehandling, gælder reglerne om delt bevisbyrde. Begrebet »under fertilitetsbe-
handling« blev nærmere afgrænset af Højesteret i 2012, hvor det blev fastslået, at ligebehandlingslovens beskyt-
telse mod afskedigelse ikke omfatter udredningsfasen, hvor det undersøges, hvilken behandling den barnløse 
ansatte skal tilbydes. Beskyttelsen indtræder først, når vedkommende indleder den egentlige behandling, der kan 
føre til graviditet. 

Du er velkommen til at kontakte BF for nærmere rådgivning.
                                                                                      Helle W. Andersen



 

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

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

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

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

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

BF’S HOVEDBESTYRELSE

BUDGET FOR
2017 OG 2018

NORDISK TOPMØDE
HVERT ÅR MØDES DE NORDISKE FAGFORENINGER. Dette års 
møde bliver i Oslo, og en af de ting, som BF vil spørge ind 
til, er hvordan, det norske Bibliotekarforbund har varetaget 
medlemmernes interesser i forbindelse med, at Norge fik 
en ny bibliotekslov. Fra hovedbestyrelsen deltager Tine 
Jørgensen, Peter Brandsborg, Pia Olsson og Kristine Højen. 
Desuden deltager forhandlingschef Bruno Pedersen og 
sekretariatschef Torben Jensen.

TEKST ANETTE LERCHE

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

Hovedbestyrelsen holdt møde den 27. april. Perspektiv bringer et udpluk af de 
vigtigste emner på dagsordenen. Du kan læse mødereferatet på bf.dk under 
menuen  Os/Om Hovedbestyrelsen.

Bibliotekarforbundet forventer positive resultater 
i både 2017 og 2018. Det fremgik af hovedbe-
styrelsens førstebehandling af BF’s budget, der 
– når det er endelig godkendt af bestyrelsen i juni 
– siden fremlægges på generalforsamlingen til 
oktober. 

I 2017 er årets resultat et forventet overskud på 
1,2 millioner kroner, mens overskuddet i 2018 
forventes at være på 70.000 kroner. Der er ikke 
budgetteret med kontingentstigninger i perioden. 

Da Aktionsfonden får et forbedret driftsresultat 
på grund af lejeindtægterne fra Lindevangs Allé 
2, foreslår hovedbestyrelsen, at tilskuddet fra 
fonden til BF’s daglige drift øges med 600.000 
kroner. Det ekstra tilskud ændrer ikke Aktions-
fondens egenkapital.

På grund af et fortsat generationsskifte blandt 
bibliotekarer forventer forbundet, at kontingent-
indtægterne falder med 569.000 kroner i 2017 og 
729.000 kroner i 2018. I samme periode vil for-
bundet budgettere med en særlig pulje forbeholdt 
initiativer til implementering af forbundets poli-
tiske strategi. Disse projektmidler budgetteres til 
500.000 kroner i både 2017 og 2018.

Du har her i foråret deltaget i den såkaldte Spark-konference.
Hvad er Spark?
- Spark er en fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejds-
pladsers arbejde med psykisk miljø. Det var noget, som KL og Forhand-
lingsfællesskabet blev enige om at afsætte midler til ved overenskomst-
forhandlingerne i 2015. Det er altså et tiltag, der skal sætte turbo på det 
psykiske arbejdsmiljø, hvor tanken er, at både arbejdsgiver og arbejdsta-
ger skal gå sammen om at lave en indsats på området.   

Hvad var interessant på konferencen?
- Jeg deltog i et par workshops om eksempelvis det gode arbejdsliv, hvor 
eksperter holdt oplæg, og hvor der også var repræsentanter fra arbejds-
pladser, der fortalte om, hvordan de havde arbejdet med deres problemer 
omkring det psykiske arbejdsmiljø. 
 
Hvordan foregår det i praksis, når en arbejdsplads vil have besøg af 
Spark-teamet?    
- Hvis man skal have et team ud på arbejdspladsen, skal både medar-
bejdere og ledelse ønske det og altså være enige om, at der er et behov. 
Min bekymring er, at der er mange, der ikke har hørt om tilbuddet, så 
derfor er det vigtigt, at vi fra BF’s side fortæller om muligheden for at få 
teamet ud. Som fagforening kan vi sætte fokus på problemer og sætte 
tal på omfanget ved at deltage i undersøgelser såsom AC’s arbejdsmiljø-
undersøgelse, men det er ude på den enkelte arbejdsplads, at man skal 
løse problemet. Og derfor er det vigtigt, at vi får fortalt om tilbuddet.   
   

?
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3 spørgsmål til
Claes Isbrandtsen 
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Simon Friberg 
Rambøll
Mail:
smf@ramboll.dk 

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

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

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

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

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

Bibliotekarforbundet har en bred vifte af faste opgaver, som foreningen vareta-

ger hver dag. Det er eksempelvis rådgivning af medlemmerne, lønforhandlinger, 

karrieresamtaler, planlægning og afholdelse af arrangementer og produktion af 

fagmagasinet Perspektiv. Mere end 80 procent af sekretariatets arbejdstid er 

bundet op på disse faste opgaver. Derfor er det vigtigt, at hovedbestyrelsen klart 

prioriterer hvilke politiske fokusområder, der skal gennemføres i 2017 og 2018 ved 

siden af den daglige drift. Bestyrelsen debatterede på sit møde syv mulige fokus-

områder for den kommende periode og prioriterede de fire vigtigste punkter. 

   - Det er vigtigt, at vi som politikere beslutter, hvad der skal prioriteres. Det er 

svært, og jeg er ærgerlig over, at det hele ikke kan komme med. Men vi skal foku-

sere på det, vi skal give maksimalt fokus. Det er desuden et skridt på vejen til at få 

et kortere og lettere forståeligt politisk program, sagde Peter Brandsborg. 

Tine Jørgensen var enig.

   - Det er hårdt at vælge noget fra. Det kunne være fedt at lave det hele, men det 

er også vigtigt, at vi har luft til at kunne tage aktuelle ekstraopgaver ind, så vi ikke 

er for låste i den kommende periode, sagde hun.

   To politiske fokusområder, der fik mange ord med på vejen i drøftelserne, var 

områderne rekruttering og fastholdelse. 

   Claes Isbrandtsen var én af fortalerne for, at disse områder skulle prioriteres i det 

politiske program for 2017 og 2018.

   - Hvis vi ikke rekrutterer, kan vi lige så godt skrotte alle de andre ting, vi gerne 

vil. Og fastholdelse er lige så vigtigt, for når vi rekrutterer bredere, end vi hidtil har 

gjort, skal vi have de gode tilbud klar, så de nye medlemmer bliver hos os. 

Et andet område, som der var bred enighed om var vigtigt, var punktet »En faglig 

stemme i den offentlige debat«, der sætter fokus på udviklingen og opprioriterin-

gen af forbundets interessevaretagelse og pressearbejde.

   - Den faglige stemme er det allervigtigste indsatsområde, mente Peter Brands-

borg. - Vi skal tale meget mere om faget i den offentlige debat.

   Bestyrelsen vedtog at prioritere områderne »Bibliotekarforbundet som den 

faglige stemme i den offentlige debat«, »employability« (der handler om at hjælpe 

medlemmerne med at holde deres kompetencer og ansættelsesværdi ved lige) 

samt »rekruttering« og »fastholdelse«. De øvrige politiske emner, der blev overve-

jet, var »Tillidsrepræsentanten som strategisk partner«, »Det sammenhængende 

arbejdsliv« og »Medlemmerne som medspillere og sparringspartnere for uddan-

nelsessektoren«. De blev ikke valgt som særlige indsatsområder, men det betyder 

ikke, at områderne ikke er vigtige, konstaterede flere HB-medlemmer.

   - Eksempelvis fortsætter arbejdet omkring vores tillidsrepræsentanter jo stadig, 

fordi det er en del af BF’s daglige drift, sagde Peter Brandsborg.
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PRIORITERING AF
POLITISK STRATEGI
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§
SKAL VI
HAVE EN NY
BIBLIOTEKSLOV?
På Danmarks Biblioteksforenings 
årsmøde i marts drøftede man, om der 
er behov for at åbne biblioteksloven. 
Eksempelvis er vigtige områder såsom 
læring og e-bøger ikke tænkt ind i loven, 
mener Danmarks Biblioteksforening. 
Hovedbestyrelsen mener ikke, at BF 
aktivt skal arbejde for at få åbnet bib-
lioteksloven, da det også kan medføre 
forringelser af loven. 
   - Loven er rimeligt rummelig, og der er 
masser af det, vi laver på bibliotekerne, 
som ikke står i loven. Vi vil måske gerne 
have læring ind i loven – men hvad med 
Borgerservice? Jeg synes, at det vil være 
som at åbne Pandoras æske, sagde 
Claes Isbrandtsen. 
   Flere andre HB-medlemmer var enige 
i, at BF ikke skal bruge ressourcer på at 
få åbnet loven. 
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nudges?

D u har sikkert set dem: fodsporene på fortovet, 
der viser vej hen til de offentlige skraldespande. 
Ligesom du måske har stået ved en buffet, 
hvor grøntsagerne har fået en fremtrædende 

plads, mens kagen er gemt af vejen. 
  I begge tilfælde er der tale om nudging, som er et forsøg 
på at påvirke dine valg og din adfærd i en ønsket og mere 
hensigtsmæssig retning. 
   - Når man arbejder med nudging, arbejder man med alle 
de påvirkninger, som ikke burde betyde noget i princippet, 
men som gør det i praksis, fortæller Karsten Schmidt, der er 
uddannet filosof og tilknyttet konsulentfirmaet iNudgeyou, 
der hjælper virksomheder og institutioner med at anvende 
nudging i praksis. Han forklarer, at selvom vi mennesker 
gerne tror, at vi agerer rationelt, er det ofte helt andre ting 
end bevidste og velreflekterede beslutninger, vi lader os 
styre af. For eksempel vælger vi oftest den nemmeste 
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Nudging kan få folk til at spise flere grøntsager og 
smide deres skrald i skraldespanden i stedet for på 
gaden. Men kan det også få biblioteksbrugere til at 
agere mere hensigtsmæssigt? Mød nudging-eksperten 
og bibliotekschefen, der har arbejdet med nudging.
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G løsning og rækker derfor ud efter agurkestavene, 
hvis de står tættere på os end chipsene. Ligesom 
vi ofte har det med at gøre noget, fordi »alle andre 
gør det«.
   - Der er nogle tommelfingerregler for, hvordan vi 
navigerer i verden. En af dem er, at hvis du er i tvivl 
om, hvad du skal gøre, gør du, hvad andre gør. Bare 
tænk på, når du går ud af flyet i en lufthavn og ikke 
ved, hvor du skal hen. Så vil du sandsynligvis følge 
efter alle de andre, siger han og fortæller, at den 
mekanisme kan bruges til at nudge folk i mange 
retninger. I Storbritannien har man for eksempel 
brugt det til at få folk til at betale deres restskat. 
   - Her skrev man breve ud til skatteskyldnere, hvor 
der stod, at ni ud af ti havde betalt deres skat, hvil-
ket fungerede som et nugde, så folk betalte det, de 
skyldte, siger Karsten Schmidt og fortæller, at det 
virkede, fordi vi i bund og grund er sociale væsener 
og biologisk disponerede til at orientere os efter, 
hvad andre gør. 
   Andre gange fungerer et nudge ved at være hand-
lingsanvisende. For eksempel når fodspor viser hen 
til nærmeste skraldespand, så skraldet ender dér og 
ikke på fortovet. På den måde har nudging været 
brugt i det offentlige rum i flere år, fortæller Kar-
sten Schmidt, der netop nu er i gang med at skrive 
ph.d. om nudging på Roskilde Universitet.

NUDGING PÅ BIBLIOTEKET

En ting er skraldespande, en anden ting er skat – og 
en tredje ting er biblioteker. Kan man bruge nudging 
på biblioteket? Ja, mener Karsten Schmidt. Han var i 
2014 og 2015 iNudgeyou’s projektleder, da fem bib-
lioteker med støtte fra Kulturstyrelsen arbejdede 
med nudging under projekttitlen Nudging – Nye greb 
i det selvbetjente biblioteksrum.
   - Bibliotekerne har et rum, hvor der er direkte 
adgang til brugerne, og hvor der er alle mulige 
kontekster, hvor det giver mening at bruge nudges, 
siger han.
   Bibliotekerne, han samarbejdede med, var 
Roskilde Bibliotekerne, Vordingborg Bibliotekerne, 
Guldborgsund-bibliotekerne, Slagelse Bibliotekerne 
og Bornholms Folkebiblioteker. Målet var at finde 
ud af, om nudges kunne bruges til at fremme en 
ønsket adfærd hos brugerne i det selvbetjente 
bibliotek. 
   En af de involverede var biblioteksleder for Born-
holms Folkebiblioteker, Jon Madsen.
   - Vi var interesserede i at prøve teorierne om nud-
ging af i praksis for at se, om vi ad den vej kunne 
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»Der er
nogle tom-
melfinger-
regler for, 
hvordan vi 
navigerer
i verden.
En af dem 
er, at hvis du 
er i tvivl om, 
hvad du skal 
gøre, gør du, 
hvad andre 
gør.« 
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Mere om nudging
DEFINITION: Et nudge er et forsøg på at påvirke 
menneskers valg og adfærd i en forudsigelig retning og i 
overensstemmelse med deres reflekterede præferencer uden 
at begrænse deres valgmuligheder eller ændre afgørende ved 
handlingsalternativernes omkostninger, hvor omkostninger 
forstås som økonomi, tid, besvær, sociale sanktioner og lignende.

OPRINDELSE: Begrebet nudging stammer fra bogen Nudge: 
Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, der 
udkom i 2008 og er skrevet af adfærdsøkonomiprofessoren 
Richard T. Thaler og juraprofessoren Cass R. Sunstein.

LÆSNING: Udover bogen Nudge kan du også læse The Design of 
Everyday Things af Donald A. Norman, der handler om, hvordan 
man designer fysiske objekter, så de sender de rigtige signaler. 
Rapporten Nudging – Nye greb i det selvbetjente biblioteksrum, 
der beskriver de fem bibliotekers arbejde med nudging, findes på 
projekter.kulturstyrelsen.dk.

Kilde: Ph.d.-studerende Karsten Schmidt og iNudgeyou.com

regulere brugernes adfærd i det selvbetjente folkebibliotek. 
Vi har syv folkebiblioteker her på Bornholm, der alle har status 
af »åbent bibliotek«. Så det er et meget relevant emne for os, 
siger han og fortæller, at biblioteket arbejdede med et nudge, 
der skulle hjælpe med at nedsætte antallet af de alarmer, der 
bliver udløst, når folk laver fejl i forbindelse med selvbetje-
ningsudstyret.
   - Det opleves jo som ubehageligt, når alarmerne udløses, og 
man står der som befippet låner, der mener, at man har gjort 
det, man skal. Derfor ville vi gerne have antallet af alarmer sat 
ned. 
   - I stedet for at fokusere på maskiner eller skiltning med 
instrukser, fokuserede vi på at få folk til at tale sammen ved at 
lave et nudge, der tilskyndede folk til at give og modtage hjælp, 
fortæller Jon Madsen. 
   Selve nudget var såre enkelt:
   - På plakaten med vores velkomstbudskab tilføjede vi med 
små bogstaver: »Vores brugere er gode til at hjælpe hinanden«. 
Det samme budskab blev gentaget de steder, hvor vi gerne ville 
have adfærden ændret. 
   Det virkede.
- Folk lod sig styre af opmuntringen til at foretage sig noget, 
som de egentlig gerne ville, men som de lige skulle have et lille 
skub til. Antallet af alarmer faldt med en tredjedel, uden at vi 
havde lavet nogen som helst andre ændringer. Så det gik over 
al forventning, siger han, der også glæder sig over det økono-
miske aspekt ved løsningen. 
   Som han siger:
   - Sådan et par små papirstrimler, som vi brugte, har måske 
kostet 20-30 kroner.

NUDGING KRÆVER TID

Projektet arbejdede også med et andet nudge, der gik ud på 
at få brugerne til at anbefale bøger til hinanden ved at stille 
små klistermærker til rådighed, som brugerne blev bedt om at 
sætte på den bog, de havde læst, alt efter hvad de syntes om 
den: et grønt, hvis bogen var god. Et rødt, hvis den var dårlig. 
Og et gult, hvis vurderingen lå et sted imellem. På et af de 
bornholmske biblioteker blev bøgerne med grønne mærker så 
udstillet på skranken i den selvbetjente åbningstid.
   - Ideen var udmærket, og der blev taget godt imod den i be-
gyndelsen. Men det kneb med at gøre de grønne mærker til en 
fast vane hos brugerne. Vi har dog beholdt udstillingen, fordi 
den har den rigtige signalværdi og virker hyggelig, fortæller Jon 
Madsen.
   Han er efter projektets afslutning positivt stemt over for 
nudging som metode og ville gerne arbejde videre med det i 
fremtiden.
   - Det har været en øjenåbner for mig. Jeg har været nødt til 
at skippe min egen faglige tilgang til, hvordan brugere opfører 
sig, fordi jeg har fundet ud af, at det, der styrer folk, er noget 

helt andet. Folk reagerer ubevidst og opfører sig alt andet end 
logisk. Og der er flere problemstillinger, som jeg har lyst til at 
drøfte med de andre kollegaer. For eksempel hvordan vi i højere 
grad kan få biblioteket brugt som samlingsrum. Der kunne jeg 
godt forestille mig, at der var nogle muligheder med nudging. 
Men selvom selve nudgene måske ikke koster så meget, kræver 
det jo alligevel nogle ressourcer – for eksempel tid.

SÅDAN ARBEJDER DU MED NUDGING

Vil du nudge dine brugere, så anbefaler nudge-ekspert Karsten 
Schmidt følgende:
   Find en kontekst, hvor det giver mening at bruge nudges. 
Som bibliotek har man adgang til brugerne mange forskellige 
steder, hvor det kan give mening at skabe en adfærdsændring: 
rummet, udlånsmaskinerne, sms-service, e-mail og så videre.
   Find en uhensigtsmæssig adfærd, I gerne vil lave om på. Hvis 
I for eksempel tager jer selv I at tænke, at brugerne er »dum-
me« eller ikke har styr på noget, så er det måske dér, I skal 
sætte ind. Observer også brugerne. Ser de forvirrede ud, tøver 
de? Så tænk over, hvordan I kan fjerne den tvivl. 
   Lad i første omgang være med at spørge brugerne, hvorfor de 
gør, som de gør – ofte ved de det ikke selv.
Sæt jer i stedet i deres sted. 
   Brug af andres erfaringer. Langt de fleste ting, som bibliote-
kerne gør, sker i samarbejde med brugerne. Dér findes allerede 
stor indsigt i, hvordan brugerne finder vej og interagerer med 
teknikken og objekter. 
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Vi mangler stadig
at finde den rigtige model

or få år tilbage så det ud til, at der var 
en meget uforsonlig konflikt mellem 
bibliotekerne og aktørerne på e-
bogsområdet. Nu lyder det som om, 
at konflikten er blevet overkommelig.    

Er den blevet det? Sådan spurgte Stig Hjarvard, 
professor på Institut for Medier, Erkendelse og 
Formidling på Københavns Universitet, på Bog- 
og Litteraturpanelets seminar om e-bøger og 
biblioteker tirsdag den 3. maj. 
   Spørgsmålet blev stillet til den afsluttende pa-
neldebat med repræsentanter fra forlag, forfat-
tere og boghandlere.
   Lasse Korsemann Horne, forlagschef for Lind-
hardt og Ringhof Digital, gav forskeren ret. 
   - Vi har lavet en fin aftale med bibliotekerne. Jeg 
kan ikke se noget problem, eller hvor konflikten 
skulle være, sagde han.

SNIGMORDET PÅ DEN FYSISKE BOG

Helt så rosenrødt et billede af forholdet mellem 
forlag og biblioteker tegnede Jakob Harden, digi-
tal- og udviklingschef ved Politikens Forlag, dog 
ikke. Om de seneste forhandlinger med eReolen, 

F

Bogbranchen ser gerne, at biblio-
tekerne har et e-bogsudlån. Men 
modellen er man stadig ikke enige 
om. Det viste en paneldebat på 
Bog- og Litteraturpanelets seminar 
om e-bøger og biblioteker.

der endte med, at Politikens Forlag trak sig fra eReolen, sagde 
Jakob Harden, at han kom med to forslag til modeller, som han 
aldrig fik respons på.
   - Vi er i en konflikt, men vi er ikke modstandere, opsumme-
rede han. 
   Morten Visby fra Dansk Forfatterforening med ansvar for 
blandt andet bibliotekspolitik og bogmarkedsforhold mener 
også, at der eksisterer en konflikt på området.
   - Der er en konflikt. Alle ved det, og de store forlag er også 
uenige indbyrdes. Og så længe det er sådan, er der ikke grund-
lag for en branchedækkende aftale, sagde han. 
   Jan Thielke, der er formand for Danske Skønlitterære Forfat-
tere, mente, at e-bøger som sådan kan være et fint supple-
ment, men at formatet aldrig vil kunne erstatte den fysiske 
bog. Og så kritiserede han desuden bibliotekerne for at kassere 
for hårdt og gå for lidt op i kvalitet. 
   - Synderne er djøfiseringen af bibliotekstoppen, der har sat 
bibliotekerne i gang med et snigmord på den fysiske bog, sagde 
han.

DET DIGITALE MARKED SKAL AFSPEJLE DET FYSISKE

Til trods for sin utilfredshed med de seneste forhandlinger om 
eReolen understregede Jakob Harden fra Politikens Forlag, at 
hans vision er at opbygge et bæredygtigt digitalt bogmarked, 
og at man i denne proces har brug for at afprøve endnu flere 
modeller med bibliotekerne
   - Vi ved ikke nok om, hvordan markedet udvikler sig. Derfor 
skal de aftaler, vi indgår på området, være kortvarige. Det er 
vigtigt, at vi har en dialog med bibliotekerne, for de skal have 
de digitale bøger til udlån. Men spørgsmålet er, hvor meget 
bibliotekernes andel skal fylde i markedet. Her er vores bud, at 
otte til ti procent er et fornuftigt leje. 

Nyheden blev bragt på bf.dk/fagmagasinetperspektiv den 4. maj

Der skal være e-bøger 
på bibliotekerne. 
Men bogbranchen 
ser forskelligt på, 
hvordan modellen 
skal skrues sammen.
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Har du brug
for en vikar?

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

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

Nr. 06-2016: Udgivelsesdato 01.07
Bestillingsfrist 13.06 kl. 12
Materialefrist 16.06 kl. 12

Nr. 07-2016: Udgivelsesdato 26.08
Bestillingsfrist 8.08 kl. 12
Materialefrist 11.08 kl. 12

Nr. 08-2016: Udgivelsesdato 30.09
Bestillingsfrist 12.09 kl. 12
Materialefrist 15.09 kl. 12

NYE STILLINGER

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

»VANDKANTEN«  BOGBUSTRÆF 2016 I SKIVE 

Filibussen og Skive Bibliotek har til 
årets Bogbustræf i Skive den 17.-18. 
september 2016 sammensat et alsidigt 
program med udgangspunkt i »vand-
kanten«. Programmet byder blandt 
andet på foredrag, byvandring og 
paradekørsel.

Tidspunkt: den 17. september
klokken 9.30 til den 18. september 
klokken cirka 12.

Sted: Skive Bibliotek,
Østergade 25, 7800 Skive

Pris: 850 kr. for BF-medlemmer og
900 kr. for ikke-medlemmer af BF. 

Tilmelding: Skriv til
arrangementer@bf.dk
senest den 18. august 2016.
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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

Digital Manager: UX
(User Experience) – at skabe 
gode brugeroplevelser
Få de grundlæggende kompe-
tencer inden for UX, som du 
kan trække på i udviklings-
processen 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

Webinar: Den gode
projektbeskrivelse
Når du laver et projekt, er 
det altid en god idé at bruge 
tid på en god og fyldestgø-
rende projektbeskrivelse. 
Få en introduktion til, hvilke 
elementer den gode projekt-
beskrivelse kan indeholde.
7. juni 2016 kl. 9 - 10

Fyraftensarrangement
til Cisternerne
Kunstfaggruppen besøger 
Cisternerne på Frederiksberg 
og ser udstillingen af billed-
kunstner Eva Kochs poetiske 
videoinstallationer.
25. august 2016 i København

Bibliotekarforbundets
Generalforsamling 2016
29. oktober 2016
i Nyborg

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

Kunstfaggruppens
studietur til Bornholm
Kunstfaggruppen drager til 
solskinsøen med indkvarte-
ring i det pittoreske Gudhjem.
23.-25. september 2016

Fagligt Landsmøde 2016
Bibliotekarforbundets faglige 
konference, der giver dig ny 
viden og inspiration. I år er  
temaet læring.
30. oktober 2016 i Nyborg

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

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

SENIORERJOB OG KARRIERE TR-KURSER

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 
arbejdsmarkedet.  
24. august 2016 i Vejle
20. september 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.

Individuelle
karriererådgivningssamtaler
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 C 2016
Omhandler lønforhold, lønpo-
litik, budgetforståelse, for-
handlingsteknik og -træning.
8.-10. juni 2016 i Middelfart

TR-uddannelse Modul D 2016
Et todages kursus opbygget 
hhv. som workshopmodul og 
temadag.
16.-17. november 2016
i Middelfart
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Navn: Serena Borsello 
Uddannelse: Cand.scient.bibl. i 2011
Tidligere job: Teamleder for Formidling
ved Lokalbibliotekerne, Område Nord,
Aarhus Kommunes Biblioteker.
Nyt job: Bibliotekskonsulent
hos iMusic pr. 1. maj 2016.  
Alder: 32 år

Hvad er iMusic for en virksomhed?    
- iMusic er en privat virksomhed, der fra 
juni skal til at klargøre og levere film, 
bøger og spil til både folke-, skole- og 
uddannelsesbiblioteker i Danmark. De 
startede i 2005 som en webshop for 
private, hvilket de også stadig fungerer 
som, men begyndte at indkøbe og levere 
musik til folkebibliotekerne. I dag leverer 
virksomheden på lige fod med Biblioteks-
medier materialer til biblioteker.     

Hvad gjorde stillingen som biblioteks-
konsulent hos iMusic interessant for 
dig? 

- Jeg havde lyst til at prøve at arbejde i 
det private, men stadig med bøger, så 
det her job var en fin kombination. 

Hvad er det, der trækker ved en privat 
arbejdsplads? 
- Nysgerrighed, fordi jeg ikke har prøvet 
det før og en forventning om, at de orga-
niserer sig anderledes og løser opgaver på 
andre måder. Jeg havde lyst til at prøve 
noget nyt.     

Holder det så stik, er opgaveløsningen
er anderledes i det private? 
- Jeg kan mærke en stor fleksibilitet 
og dynamik. Der sker hele tiden noget. 
Tempoet er et andet, og der er en anden 
tilgang til at løse opgaverne. Fordi det er 
en mindre virksomhed, er der meget kort 
fra tanke til handling, og rigtig meget kan 
lade sig gøre. Alle de systemer, vi anven-
der, er for eksempel udviklet i huset, og 
det betyder, at ændringer, tilpasninger og 
forbedringer kan ske hurtigt.  

Hvilke opgaver har du som
bibliotekskonsulent? 
- Jeg skal være bindeled mellem iMusic og 
bibliotekerne og oversætte bibliotekernes 
behov, så vores systemer og arbejds-
gange understøtter det, bibliotekerne 
har brug for. Jeg skal også være den, der 
etablerer relationen og står for samarbej-
det med biblioteker og forlag over hele 
landet. En af de ting, der tiltalte mig ved 
jobbet, er, at jeg får en bred kontaktflade 
og kommer til at møde mange forskellige 
biblioteksfolk.   

På hvilken måde vil din faglighed præge 
din nye arbejdsplads? 
- Jeg har erfaring fra mange forskellige 
funktioner i biblioteket – som litteratur-
konsulent, teamleder og bibliotekar – så 
jeg vil kunne forstå de fleste af bibliote-
kets behov både i forhold til håndteringen 
og formidlingen af materialer. 
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Kort fra tanke til handling 
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DDELIBRA - NY VERSION PÅ GADEN!

DDElibra 9.11.50 - ny version med mange nyheder!
Vi glæder os til at præsentere vores nyeste version for jer:

    • Stærke forbedringer i Attest  

    • MobilePay løsning ved Bibliothecas automater 

    • Integration til CULR - på hvilke biblioteker er lånerne registreret 
 
    • DDElibra GO - nye funktioner og muligheder 

    • DDElibra GUI og Web Professionel - nye muligheder for folke- og 
       skolebiblioteker

Kontakt os - så fortæller vi mere

Perspektiv_ny_version_9.11.50.indd   1 5/11/2016   7:20:10 PM
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Du må gerne smugkigge

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK

Et prisvindende bibliotek i Frankrig, en spændende indretningsløsning i Aabenraa eller de 
sidste nye indretningstips og trends – bare for at nævne noget. Vores indretningsunivers er 
fyldt med billeder af biblioteksprojekter fra hele verden, attraktive indretningsløsninger og 
kvalitetsprodukter i smart design. Saml inspiration og lad os hjælpe dig med at føre dine 
idéer ud livet – helt ned til mindste detalje. 

www.lammhultsbiblioteksdesign.dk

FÅ INSPIRATION I VORES MAGISKE INDRETNINGSUNIVERS
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N

MAJ                  2016

05

Vi vil gerne holde nuværende og kommende brugere af det  
Fælles Bibliotekssystem opdateret om support, driftsnyheder  
og aktuel driftsinformation.

Vær i øvrigt opmærksom på, at disse nyhedsmail erstatter  
tidligere e-mails med information om fx nye releases. 

  Tilmeld jer nu på vores hjemmeside  
eller scan denne kode.

Hold jer opdateret på det  
Fælles Bibliotekssystem

Se vores nye animationsfilm om  
det Fælles Bibliotekssystem. 
Den giver et godt indblik i løsningen  
samt den udrulningsproces, som  
kommunerne står over for. 

www.systematic.com/fbs

Perspektiv_annonce_Maj2016_215x220_V02.indd   1 09/05/2016   09.07

LED
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PÅ RETTE
VEJ MED 
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MÅLET ER 
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BORGERE
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E-læring gør
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