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Opdelte kurser
Vi udbyder desuden kurser, der er opdelte i forhold til  
folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. 
Se aktuelle kurser og tilmeld jer på vores hjemmeside. 

Se alle services
I kan se alle vores services på www.systematic.com/fbs-services

Tilkøb af services  
- det Fælles Bibliotekssystem

Systematic tilbyder en række services til  
kommunerne i forbindelse med udrulningen  
af det Fælles Bibliotekssystem.  

Vi tilbyder blandt andet: 

• Datavask af bibliografiske poster
• Ekstra konvertering
• Konsulenthjælp til dagligt brug af Cicero
• Systemadministratorrolle ifm. idriftsættelse – PLC
• Basis-tjek af konfiguration
• Basis-konfiguration af Cicero-installation

Perspektiv_Jan2017_215x220_V01.indd   1 10/01/2017   20.32

TEMA

Solister
– alene med den 
bibliotekariske 
faglighed

IVA flytter fra 
Birketinget

Fotoreportage:

Dataetik på dagsordenen / Nye katalogiseringsregler
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WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK

Vi skaber spændende og alsidige miljøer til børn og unge. Vores brede sortiment af  
biblioteksmøbler og indretningsforslag skaber skønne miljøer, som inspirerer til læsning, 
kreativitet og til at have det sjovt.

Kontakt os for rådgivning på telefon 76 78 26 11 eller www.lammhultsbiblioteksdesign.dk.

SKAB GODE LÆRINGSMILJØER TIL UNGE

”Når man er alene 
med sin faglighed, 
skal man på en 
anden måde vise, 
hvad man kan 
byde ind med.”
Tina Vostrup Karlsen fortæller
om sit arbejde som eneste bibliotekar 
på Retspatologisk Afdeling.
Læs temaet om Solisterne på side 16



3Januar 2017 · Perspektiv ·

04 Aktuelt interview 
 Loven bør frede formidlingen

06 Formandens leder

08  Overblik fra nettet

12  Farvel til Birketinget 6

24 Digital kultur og læring

26 Nye katalogiseringsregler     
 Udgangspunktet er brugernes søgelogik 

28 Synspunkt: En vision for bibliotekets 
 kreative rum  

35 Resumeer fra Del Din Viden

38 Musikformidling via lytteklubstanken
 Artikel fra Del Din Viden

Debat 11 
HB noter 38
Job og karriere 40
Nye stillinger 45
Arrangementer på vej 48
Nyt job 50

01
IN

D
H

O
L

D

i øvrigt

16

Dataetik bliver en ny konkurrencefordel for 
virksomheder. Interview med journalist og 
dataetisk rådgiver Pernille Tranberg.

Antropolog og erhvervskonsulent Dennis 
Nørmarks guide til humanister, der gerne 
vil lande et job i businessland.                                                                                                            

Tre interviews med 
medlemmer, der i 
deres arbejde som 
solister holder den 
faglige fane højt i 
samarbejdet med 
andre fagligheder.
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Johannes Riis har arbejdet 
som bogopsætter, biblio-
tekarvikar og deltidsbiblio-
tekar gennem otte år. - Så 
jeg taler ikke ud af det blå, 
siger han. For 15 år siden 
besluttede han sig ellers 
for ikke at udtale sig om 
biblioteker. »Det var som 
at slå vand på en gås, for 
man fortsatte alligevel 
bare den udlånsbestemte 
kurs«. Men sidste efterårs 
artikler i dagspressen om 
»bogafbrændinger«, kas-
sation og værktøjsudlån 
fik ham igen til at fare i 
blækhuset. 
  - Jeg blev både vred og ked 
af udviklingen, fordi meget 
går tabt, når bibliotekerne 
nærmest sætter bøgerne i 
skammekrogen.  
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Johannes Riis, litterær direktør på forlaget Gyldendal, ønsker en ny 
bibliotekslov. »Det er lige noget for en rask kulturminister«, skrev han i et 
debatindlæg i november 2016. For det er nødvendigt med en debat om, 
hvad der er bibliotekernes vigtigste opgaver – uanset udfaldet, mener han. 

Hvorfor er der behov for en ny bibliotekslov?  
- Loven er forældet, for vi står i en helt anden mediesitua-
tion i dag, end da loven blev vedtaget. Der er et grundlæg-
gende behov for en debat om prioriteringen af, hvad der er 
bibliotekernes vigtigste opgaver.
 
Hvad er det, bibliotekerne ikke prioriterer i dag?    
- Bibliotekerne tager sig for meget af det, der formidler sig 
selv. I min optik er det bibliotekernes opgave at formidle 
det, som markedet ikke kan sørge for. Populærlitteratur er 
tilgængelig alle steder, men det offentlige skal stile højere 
end at udlåne flest mulige krimier. Da jeg blev forlægger på 
Samlerens Forlag i 1987, købte bibliotekerne gerne en ny syd-
amerikansk forfatter i 500-600 eksemplarer, hvilket gjorde 
det muligt at udgive de mere smalle forfattere. De bøger 
køber de ikke længere. Så mange nye spændende titler er i 
dag helt usynlige, fordi man hverken finder dem i boghand-
leren eller på biblioteket. Der er kommet et for stort fokus på 
tal og kvantitet i stedet for kvalitet.   

Bibliotekerne bliver målt og vejet af kommunalpolitikere, 
der forventer høje udlånstal og næsten hvert år skærer 
budgetterne ned.   
- Det er heller ikke en anklage mod bibliotekerne, for der er 
mange gode grunde til, at de gør, som de gør. Men vi skal 
have fornyet biblioteksloven, så der specificeres nye krav til 
bibliotekerne, og diskussionen må tages både på Christians-
borg og i kommunerne. Jeg ser ikke kun bibliotekerne som 
de store skurke. De er også ofre for politiske indgreb, der 
påtvinger dem flere og flere opgaver, som ikke har noget 
med bogudlån at gøre. Hvis der var ubegrænsede ressourcer, 
ville jeg ikke have spor imod, at for eksempel borgerservice 
blev lagt under biblioteket, men det er der ikke, og derfor går 
de mange nye opgaver ud over kerneydelsen i biblioteksvæ-
senet.  

TEKST SABRINE MØNSTED  FOTO ROBIN SKJOLDBORG    

Hvad skal en ny lov prioritere? 
- Den skal prioritere formidlingen. Nogle synes, at det er et fan-
tastisk fremskridt, at man kan låse sig ind på bibliotekerne og 
betjene sig selv, men det betyder jo, at man ikke har mulighed 
for at få hjælp og vejledning fra en bibliotekar. Det skal der være. 
Og så skal der fokus på kvalitet frem for kvantitet. Og der skal 
tages et opgør med forestillingen om, at digitalisering er svaret 
på alt. De fysiske bøger er nødvendige. Jo flere fysiske bøger der 
forsvinder, jo mere usynlige bliver bøgerne i vores bevidsthed.    
  
Hvorfor er det et problem?
- Bogmediet er trængt, det kan ikke tåle at blive udsultet 
yderligere. Og litteraturen har en vældig kraft; det ser vi gang på 
gang, når litteraturen sætter dagsordenen. 
   Det er, som om en stor gruppe af toneangivende bibliotekarer 
nærmest føler sig forulempet af, at der er fysiske bøger på et 
bibliotek. Selvfølgelig skal bibliotekerne løbende kassere bøger, 
det siger sig selv, men jeg forstår ikke, at man kan destruere 
tusindvis af bøger med den begrundelse, at alle titler skal være 
frontvendte. Hvorfor nu den afsky for rygvendte bøger? Vi er 
ved at kaste barnet ud med badevandet, for hvad med den dag, 
der ikke er noget ved bibliotekerne, som adskiller dem fra andre 
offentlige kultursteder? Hvad skal vi så med dem?

Hvad nu hvis en ny lov prioriterer helt anderledes end det, du 
mener, er kerneopgaven? 
- Det vigtigste er, at vi får debatteret, hvad bibliotekerne skal, 
hvad enten man beslutter sig for det ene eller det andet. Men vi 
skal have debatten og prioritere bibliotekernes ressourcer med 
åbne øjne. 
   Der er heller ikke enighed blandt bibliotekarer. Og der foregår jo 
stadig masser af god formidling på bibliotekerne rundtomkring, 
eksempelvis via læsegrupper, som jeg har den største respekt 
for. Men modbevægelsen til talfokuseringen og mainstream skal 
op til overfladen.

Loven bør frede formidlingen  



   

Til kamp mod falske nyheder
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nformation spredes hurtigere end nogensin-
de før, og mange af os får i højere og højere 
grad vores nyheder fra de sociale medier. Det 
er på mange måder fantastisk, at mulighe-

derne for at blive oplyst i dag er uendelig store, 
hvad enten det er fra kilderne selv, som når politi-
kerne formidler deres budskaber direkte, eller fra 
de traditionelle medier, som også har taget de nye 
platforme i brug. Men der er faldgruber. Mængden 
af nyheder, der hastigt produceres og udbredes, 
betyder, at løgn indimellem blander sig med 
sandhed. Det blev tydeligt i 2016 ved afgørende 
politiske afstemninger og valg og betød, at årets 
ord i Oxford Dictionaries var »post-truth«. Det 
siges, at vi lever i en postfaktuel tidsalder, og man 
diskuterer, hvordan det påvirker vores samfund, 
demokrati og os som mennesker.  
   Omgangen med falske nyheder er særlig al-
vorlig, når det sker bevidst for at misinformere, 
fremme bestemte politiske holdninger og påvirke 
i en særlig retning. At der også er økonomiske 
interesser på spil, hvor annoncenetværk tjener 
penge på, at falske nyheder deles i stor stil, gør 
det endnu mere trist. Derfor er det godt, at blandt 
andet Facebook har taget kritikken til sig og vil 
se på, hvordan der kan ændres i algoritmer for at 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

mindske spredningen af falske nyheder, og hvordan 
brugerne kan få muligheden for nemt at anmelde 
disse. 
   Det skal være let at sige fra og forhindre, at falske 
nyheder får sandhedsværdi. Det ødelægger nemlig 
de gode hensigter og effekter af de sociale medier, 
der giver en stemme til dem, som ellers ikke kommer 
til orde. Det handler om vores samfund; det handler 
om måden, vi er sammen på; og det handler om vores 
demokrati. Som dette års modtager af Rosenkjær-
prisen, filosofiprofessor Vincent Hendrics, har sagt: 
»Et demokrati er jo ikke givet ved, at enhver har en 
stemme. Det er givet ved, at enhver har en oplyst 
stemme. Det er noget andet.«
   Som borgere har vi alle et ansvar for at agere re-
fleksivt og kritisk over for nyhedsstrømmene. Vi skal 
stille krav til hinanden, til vores politikere og til medi-
erne om at håndtere data, information og viden ud fra 
nogle objektive kriterier. Alle må tage et etisk og op-
lysende ansvar. Men som borgere er vi ikke alene, for 
der er institutioner, som er baseret på principper om 
læring, uddannelse, (digital) dannelse og oplysning. På 
disse institutioner – bibliotekerne – er der adgang til 
uendelig mange ressourcer, fysisk såvel som digitalt, 
og der er ansat faglært personale – bibliotekarer – for 
hvem det at skabe oplyste og kritisk reflekterede 
borgere er en mærkesag. 
   Det skal vi blive endnu bedre til at synliggøre. Ikke 
mindst når undersøgelser viser, at kendskabet til 
bibliotekernes digitale ressourcer og databaser er 
forsvindende lille. Vi skal vise, at bibliotekerne også 
favner det digitale og skaber læring for alle. For det 
er paradoksalt, at man eksempelvis efterlyser et 
faktapoliti, når det netop er faktatjek og kildekritik, 
bibliotekarerne allerede tilbyder hjælp til. Men ønsket 
opstår naturligvis, fordi man vil undgå, at falske 
nyheder får lov til at sætte dagsordenen. Ugebrevet 
Mandag Morgen har grebet bolden og skabt #tjekdet, 
hvor man kan få tjekket fakta, og hvor der skrives 
baggrundsartikler om de falske nyheder. Det er et 
glimrende initiativ, der skal ud og arbejde i borgernes 
hverdag. Her kan biblioteker og bibliotekarer hjælpe, 
som de allerede gør for børn og unge, blandt andet i 
de mange samarbejder mellem folkeskole og folkebib-
lioteker, og ved at uddannelsesbibliotekerne i højere 
grad integreres i undervisnings- og forskningsmiljø-
erne. Mere af det for alle generationer!
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Skræddersyet forsikring
– kun for medlemmer

Som medlem af BF kan du tegne billige forsikringer på alt fra indbo til campingvogn og 
kæledyr. 
Aftalerne tilpasses dine behov, så du får præcis den dækning, du har brug for, til en 
fordelagtig pris.

Ring til vores forsikringsrådgivere på 70 21 64 44 og få et tilbud. Telefonen er åben alle 
hverdage fra 10.00-15.00. 

Du kan også skrive til os på medlemsbutikken@tryg.dk eller læse mere på
www.bf.dk/forsikringer

BF samarbejder med Tryg 
der leverer forsikringerne.

Ring til os
70 21 64 44



7. december

57 procent af de folkebiblioteker, der har deltaget 
i Danmarks Biblioteksforenings undersøgelse af 
budgettallene for 2017, kan desværre melde tilbage, 
at deres budgetter reduceres i 2017. Det er særligt 
personalekontoen, der skal skæres. 71 procent af de 
biblioteker, der skal spare, oplyser, at det er persona-
lekontoen, der bliver ramt. Mens bogkontoen skæres 
på 27 procent af de berørte biblioteker. Desuden lukkes 
der filialer i Høje Taastrup, Helsingør og Aalborg.
  Fire biblioteker skal spare særlig meget i år. Både 
i Albertslund og Furesø skal bibliotekerne reducere 
budgettet med otte procent i 2017, mens Næstved 
og Vallensbæk skal reducere budgetterne med 7,99 
procent.

Valget mellem social- og kulturområdet
Stadsbibliotekar i Albertslund Niels Dejgaard har 
siden 2014 vidst, at der ventede besparelser forude. I 
kommunen har der været et sparemål på 80 millioner 
kroner, og i første omgang var der ikke lagt op til så 
store besparelser på biblioteket.
   - Men i forbindelse med de politiske forhandlinger og 
en presset situation, hvor man skulle vælge mellem 
eksempelvis socialområdet og kulturområdet, vurde-
rede man, at fordi Albertslund er en af de kommuner, 
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12. januar

Læselystpris skal
bekæmpe analfabetisme

At kunne læse og skrive 
åbner mange døre i livet. 
Derfor har it-virksomheden 
Systematic i samarbejde med 
Next Library stiftet en »Joy 
of Reading Award«, der skal 
støtte projekter og initiativer, 
der hjælper med at bekæmpe 
analfabetisme. 

- Analfabetisme er et globalt 
problem, og bibliotekerne samt 
ildsjæle spiller en hovedrolle i at 
understøtte universelle læse-
færdigheder med uddannelse, 
oplysning og viden. Vi vil gerne 
anerkende organisationer og 
projekter, der gør en forskel 
med innovative initiativer, 
som opfordrer folk til at læse, 
og dermed imødekomme den 
globale udfordring, siger CEO i 
Systematic Michael Holm.
  Prisen er på 10.000 dollar 
og uddeles på Next Library 
konferencen i Aarhus i juni. Det 
er muligt at ansøge om prisen 
indtil den 1. marts 2017. 

Lerche

14. december

Fyringer i Vallensbæk 
problematiske

I Vallensbæk Kommune har 
man fyret to bibliotekarer 
og nedlagt en tredje ubesat 
bibliotekarstilling, skriver Val-
lensbæks lokalavis Sydkysten 
den 13. december. Samtidig 
har man opslået tre nye stil-
linger som kulturkonsulent, 
og det undrer BF’s formand 
Tine Jørgensen, der kalder det 
problematisk.
  - Det er juridisk problematisk, 
at man fyrer med den ene hånd 
og opslår stillinger med den 
anden, når stillingerne er nogle, 
som vores medlemmer kan op-
fylde, siger hun til Sydkysten.

Langhorn

Svendborg dropper biblioteksbesparelser

Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreve

Hvert år samler Danmarks Biblioteksforening budgettallene for landets folkebiblioteker. 
Mere end halvdelen får desværre skåret i budgettet for 2017, og fire folkebiblioteker skal 
spare helt op til 8 procent på budgettet i 2017.

N y hedsover bl ik

der bruger mest på kultur og biblioteker, så kunne 
området godt bære en større andel af sparekravet, og 
derfor endte besparelsen med at blive meget større 
end forventet.
  I alt har biblioteket skullet spare 3,5 millioner kroner 
fordelt på årene 2016 og 2017 sådan, at der skulle 
findes halvanden million i 2016 og to millioner i 2017.
  - Besparelserne er blandt andet opnået gennem en 
ny organisationsplan og et smallere ledelseslag, og 
så har vi ikke genbesat stillinger. Det har betydet, at 
vi har kunnet udmønte besparelsen i 2016, dels ved 
ikke at genbesætte ledige stillinger, dels ved at fyre 
en medarbejder, og i 2017 har vi tre medarbejdere, der 
går på pension, og de stillinger bliver så ikke genbe-
sat, siger Niels Dejgaard.

Få får flere ressourcer 
Kun få biblioteker melder, at de i 2017 får flere res-
sourcer. Her har Brøndby dog meldt ind, at deres bud-
get er forøget med 2,99 procent, mens budgetterne i 
Lyngby-Taarbæk og Greve kommuner er forøget med 
0,99 procent.

Se oversigten over bibliotekernes budgetter
på www.db.dk/budget2017.

 Lerche 
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22. december

Statsansatte afbryder samarbejdet med Sophie Løhde

I et åbent brev til minister for offentlig innovation Sophie Løhde afbryder 
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) samarbejdet med staten om tre 
projekter aftalt ved OK13 og OK15.

BF’s formand Tine Jørgensen bakker op om budskabet i det åbne brev.

- Som der står i brevet, har der gennem længere tid været frustration blandt de 
statsligt ansatte over moderniseringsstyrelsens adfærd. Senest med kurser til 
cheferne i, hvordan man lærer at identificere og håndtere såkaldt dovne med-
arbejdere. I den forbindelse har jeg fået henvendelser fra flere af BF's tillidsre-
præsentanter, som er frustrerede over de signaler, der sendes. At man nu i flere 
styrelser og ministerier sløjfer kutymefridage er blot dråben, der får bægeret til 
at flyde over. Det er ærgerligt, at det kommer hertil, når man helst vil gå samar-
bejdets vej. Men det er nødvendigt at sige fra nu, siger hun.

 Langhorn

12. december

Sæt ord på værdien af kultur

Dagsordenen på KL’s Kultur- og 
fritidskonference 2017 er, hvilke 
effekter og værdier kultur- og fritids-
området er bedst til at skabe, og hvad 
det kræver at påvise den værdi.

»Der er behov for, at vi bliver bedre til 
at sætte ord på kultur- og fritidsom-
rådets mange forskellige effekter og 
værdier i en tid, hvor budgetterne på 
området strammes«, siger formand for 
KL’s Børne- og Kulturudvalg Anna Mee 
Allerslev.
  Konferencen finder sted i Aarhus 9. 
og 10. maj 2017.

 Mønsted
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9. januar 

»Der skal være bred og almen adgang til e-bøger på bibliotekerne«

Kulturminister Mette Bock (LA) håber, at biblioteker og forlag finder en løsning, 
der sikrer borgerne adgang til e-bøger på bibliotekerne. Ellers vil hun lovgive på 
området.

Der er håb for, at eReolens lånere igen kan låne bøger fra de store danske forlag, 
for både Gyldendal og Politikens Forlag har meldt ud, at de gerne vender tilbage til 
eReolen. Det handler bare om at finde en aftale, der sikrer dem de rigtige udlåns-
modeller. For forlagene holder fortsat fast i, at der skal være begrænsninger på 
udlånet af e-bøger.
   Blandt andet sagde Elisabeth Nøjgaard, koncerndirektør hos Gyldendal, til Politi-
ken i december:
   - Vi har hele tiden sagt, at det var en timeout. For selvfølgelig skal vi være der, 
men vi skal gøre det klogt, så vi sikrer, at der samtidig er plads til at bygge et solidt 
marked med digitale bøger op.
   Hun understreger, at eReolen ikke må blive en konkurrent til de kommercielle 
aktører.
   Hos eReolen er der også stor vilje til at finde en løsning, og formand Jakob Heide 
Petersen har før jul udtalt til Politiken, at man nu vil forsøge at være mere kreativ 
med modellerne.
   Kulturminister Mette Bock (LA) har i første omgang afvist et lovindgreb på 
området, skønt blandt andet Socialdemokraterne har krævet lovgivning på om-
rådet, siden en EU-dom i slutningen af 2016 slog fast, at trykte bøger og e-bøger 
principielt er det samme.
   Hun opfordrer til, at man i løbet af det næste år indgår nogle frivillige aftaler, der 
sikrer »en bred og almen adgang til e-bøger på bibliotekerne«. Sker det ikke, vil 
hun være indstillet på at genoverveje lovgivning på området.

 Lerche
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9. december

Lovforslag: E-bøger skal omfattes af biblioteksafgift

Kulturminister Mette Bock kommer med et lovforslag, der også tildeler 
biblioteksafgift til e-bøger og netlydbøger. Samtidig sænkes grænsen 
for udbetaling, så flere forfattere får del i puljen.

I 2015 anbefalede Udvalget om Biblioteksafgift for Bøger og Musik, at 
en del af biblioteksafgiftspuljen blev øremærket e-bøger og netlydbøger. 
Den anbefaling har kulturministeren efter drøftelse med kulturordførerne 
valgt at gennemføre og har sendt et udkast til lovforslaget i høring.
  »Der har været behov for at modernisere ordningen, så den tager højde 
for de nye medier, som har gjort deres indtog på bibliotekerne. Samtidig 
sikrer forslaget, at flere forfattere fremadrettet omfattes af ordningen, 
og forslaget tilgodeser samtidig de forfattere, der i dag får udbetalt 
mindst i biblioteksafgift«, siger kulturministeren.

 Mønsted

5. december

Ideer til at formidle musikken uden fysisk udlån

Hvordan skal bibliotekerne formidle musik, når færre låner den i 
fysisk form på biblioteket? 

En projektgruppe nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen har afdæk-
ket mulighederne i antologien Biblioteker og Musik – Perspektiver 
og kommer med konkrete idéer og koncepter i kataloget Bibliote-
ker og Musik – Inspirationer.
  Private og offentlige partnerskaber er vigtige for, at biblioteker-
nes musikformidling ikke dør med udlånet, mener Niels Mark og 
Mads Led Behrend fra Odense Musikbibliotek.
  I Odense samarbejder musikbibliotekarerne blandt andet med 
folkeskolen, hvor eleverne arbejder med lyd og musik på biblio-
teket, og forløbet slutter med en fest, hvor elevernes lydværker 
præsenteres. »Målet er at skabe glæden for musikken og dermed 
være med til at stimulere nye lokale musikvækstlag«, skriver de to 
musikbibliotekarer i antologien.
  »Det er mit håb, at bibliotekerne lader sig inspirere til fortsat 
udvikling af musikformidling på bibliotekerne,« skriver vicedirek-
tør i Slots- og Kulturstyrelsen Morten Lautrup-Larsen i forordet 
til antologien.

 Mønsted

8. december

Kulturministeren: Det Kgl. Bibliotek er det bedste navn

Kulturminister Mette Bock har droppet navnet Nationalbiblioteket. 
Hun foretrækker det historiske navn, Det Kgl. Bibliotek.

Da det blev offentliggjort, at Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket 
skulle fusionere, var planen, at det skulle være under navnet National-
biblioteket. Kulturminister Mette Bock har dog taget det nye navn af 
bordet. Det nye samlede nationalbibliotek skal hedde Det Kgl. Bibliotek.

 Lerche

N y hedsover bl ik
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Gik du glip af
debatten på
bf.dk/FagmagasinetPerspektiv?

Kommentarer til nyheden »BF’s formand om fyringer i Vallensbæk: 

Grænsen er nået« bragt på Perspektivs hjemmeside den 9. november.

Hvad med hensynet til fag-
og forskningsbiblioteker?

Man kunne dristes til at spørge: Hvornår synes BF, at 

grænsen er nået med hensyn til fag- og forskningsbib-

lioteker? Her ikke alene beskæres, men også nedlæg-

ges eller opsluges det ene bibliotek efter det andet.                                                                                                                                           

Lene Kaad, den 23. november                                  

Kommentar til nyheden »Mødet med brugeren er sandhedens 

øjeblik« bragt på Perspektivs hjemmeside den 24. oktober.

En bibliotekar skal have is i maven
og et smil på læben

Jeg tænker, at mødet med det andet menneske altid er en 

afgørende størrelse. For os, der er i en servicevirksomhed, 

er det af største betydning at holde fast i, at vi er der for 

brugerne/lånerne. Engang læste jeg i vort fagblad, at en 

bibliotekar skal have is i maven og et smil på læben. Det 

synes jeg er et godt udgangspunkt – et udtryk for, at vi skal 

være meget rummelige i forhold til de mennesker, vi møder 

og betjener på vore biblioteker. Vi er dem, der må have 

overskuddet til at spørge ind til den enkelte låners behov og 

ønsker, når de kontakter os. Noget af det, der kan give en 

dejlig følelse, er, når man oplever en stærkt utilfreds låner 

blive til en meget tilfreds låner, som måske endda siger 

»tusind tak for hjælpen«, når vedkommende går igen. Det 

er vores ansvar som personale at sikre, at det kan ske.                                                                                               

Karin Rask Kristiansen, den 24. november                                  

Grænsen er ikke bare nået
– den er langt overskredet                                                

Albertslund Bibliotek har allerede overtaget en hel del Vallens-

bæklånere. Det skete allerede, da den sidste filial blev nedlagt. 

Det er primært børnelånerne og familierne, der har fundet vej 

til os, for de gider ikke tage den lange vej til hovedbiblioteket. 

Det har nået et så højt antal, at Albertslund Kommune fra 2018 

modtager kompensation for betjeningen af Vallensbæklånere.                                                                                                                        

Når det kommer til, om grænsen er nået for, hvad en kommune kan 

byde (eller ikke byde) sine borgere, så er jeg uenig. Grænsen er ikke 

bare nået – den er langt overskredet. Mig bekendt har biblioteka-

rerne i Vallensbæk i årevis været tvunget til at have udstedelse af 

pas, kørekort og nem-id som hovedopgave. Det er ikke rimeligt – 

hverken for borgerne eller for professionelle og dygtige biblioteka-

rer. Jeg mener seriøst, at BF skal gå ind i sagen og påpege Vallens-

bæk Kommunes manglende bibliotekstilbud. De opfylder på ingen 

måde lovgrundlaget. 

   Pøj pøj til de fyrede kolleger – jeg håber, at I hurtigt kommer i job 

igen!

Louise Greiner, den 10. december                               

Standarden er chokerende lav i Vallensbæk,
vurderer en tilflytter                                                                               

Som tilflytter i Vallensbæk Kommune fra Hvidovre må jeg sige, at 

Vallensbæk bibliotek aldrig får os som »kunder«. Vi fik nærmest 

et chok første gang, vi var på biblioteket. I forhold til Hvidovre Bib 

er standarden væsentlig lavere i Vallensbæk, end vi er vant til. Og 

hyggelige tiltag og »det livlige bibliotek«, som for os gør et bibliotek 

godt, er faktisk ikke-eksisterende. Vi kommer fortsat på Hvidovre 

Bibliotek – det har vi gjort, siden vi flyttede (i 2015) – og alle vores 

bøger lånes dér. Det er ærgerligt med de fyringer, for jeg tænker, 

at det i hvert fald ikke vil medføre flere aktiviteter for borgerne, 

som ellers kunne gøre biblioteket mere besøgt og hyggeligere.                                                                                                           

Isabella, den 15. december                         
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Mange af IVA’s 
møbler skal nu 

genbruges af 
andre offentlige 

institutioner. 
Skoler og 

fritidsklubber 
skal aftage 

nogle af 
møblerne, mens 
IVA’s pengeskab 

er endt hos 
Københavns 

Politi. 
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TEKST SABRINE MØNSTED OG ANETTE LERCHE FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

Farvel til Birketinget 6
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Det Informationsvidenskabelige Akademi pakkede de sidste 
flyttekasser i december 2016 for at flytte ud af lokalerne på 
Birketinget 6 på Amager til nye lokaler på Søndre Campus i 
Njalsgade. Her skal de studerende på IVA dele bygning med 
teologi- og jurastuderende.

Perspektiv tog på rundtur i den gamle bygning en sidste gang.

Biblioteket 
alene brugte 

mellem 3.500 
og 4.000 

flyttekasser til 
trods for, at 

samlingen blev 
sorteret, og flere 

bogsamlinger, 
der var doneret 

til biblioteket 
gennem tiden, 

blev sendt 
videre til andre 

biblioteker.
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Den sidste fredagsbar på IVA blev afholdt i december. Den Gale 
Hjort dannede rammen om en sidste fest på Birketinget. 

Bibliotekshistorien 
bliver ikke glemt 
i flytningen, men 
rykker med i de 
nye lokaler, hvor 
næste del af 
uddannelseshistorien 
skal skrives.  

IVA har 49 
undervisere og 
forskere og 28 
administrative 
medarbejdere 
inklusiv de ansatte 
i Aalborg. IVA har 
et samlet antal 
studerende på 
godt 700. De 600 
får nu nye lokaler i 
KUA3-bygningen, 
mens de andre 100 
går på afdelingen i 
Aalborg.
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IVA’s historie:  
 
Instituttet blev under 
navnet Danmarks 
Biblioteksskole, DB,  
oprettet i 1956 som afløser 
for Statens Biblioteksskole, 
der var blevet oprettet i 
1918. I 1973 oprettedes 
skolens afdeling i Aalborg. 
Indtil 1969 uddannede DB 
udelukkende bibliotekarer 
til folkebibliotekerne 
(sektion I). Fra 1969 
udvidede DB sin 
undervisning med 
en linje rettet mod 
forskningsbiblioteker 
(sektion II). I 1985 blev 
de to linjer slået sammen 
til fællesuddannelsen. 
I 1998 fik skolen 
universitetsstatus, og i 
2001 blev de to første 
professorer udnævnt. 
I 2004 blev den første 
ph.d. i biblioteks- og 
informationsvidenskab 
forsvaret – og i 2006 den 
første doktorgrad.

Navnet Danmarks 
Biblioteksskole ændredes 
i maj 2010 til Det 
Informationsvidenskabelige 
Akademi som følge 
af, at IVA også har 
andre aktiviteter end 
bibliotekaruddannelsen.

Kilde: Wikipedia

Med flytningen har IVA fået mindre plads til kontorer. 
Forskerne er gået fra i snit at have 22 kvadratmeter til at 
måtte nøjes med 10 kvadratmeter. Til gengæld har både 
studerende og ansatte fået adgang til flere fællesområder. 

Her gammelt foto 
af personalet og en 
samling af de første 
computere på skolen.   
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Hvad sker der med fagligheden, 
når man er den eneste bibliotekar blandt kollegerne?

Perspektiv sætter med tre interviews fokus
på de af BF’s medlemmer, der i deres arbejde

som solister holder den faglige fane højt i
 samarbejdet med andre fagligheder.

Alene med sin
faglighed

Solist: 

Tina Sandra Kasper
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- Og så var det spændende, at stillingen lå på Retsmedicinsk 
Institut, som er et helt andet miljø end Politikens Bibliotek 
og konsulentbranchen, hvor jeg ellers har arbejdet, siger Tina 
Vostrup Karlsen.
   Projektstillingen blev i december til en fastansættelse som 
AC-fuldmægtig og kvalitetskoordinator samme sted, og Tina 
Vostrup Karlsen beskriver sin første tid i det nye job som ren 
informationsoverload, både i forhold til at lære nye arbejds-
opgaver at kende og til at begå sig i et specialiseret miljø med 
meget alvorlige sager.
   - Da jeg startede, fik jeg at vide, at jeg skulle sige til, hvis no-
get blev for meget. Når man stikker hovedet ind hos kollegerne 
om eftermiddagen, kan man til tider ikke undgå at se billederne 
fra formiddagens obduktioner eller andre undersøgelser, og det 
berørte mig især i starten. Det samme oplever jeg ved arbejdet 
med enkelte faglige procedurer, som for eksempel beskriver 
undersøgelsen af et voldtægtsoffer eller typiske torturmeto-
der. Dog medvirker mine opgaver med at forstå og undersøge 
til, at en stor del afmystificeres. 

DET SKAL HOLDE I RETTEN

Som kvalitetskoordinator skal Tina Vostrup Karlsen løfte og 
udvikle digitale processer med henblik på effektivisering og 
samtidig sikre, at arbejdet på Retspatologisk Afdeling lever 
op til international standard – sidstnævnte i samarbejde med 
Vicestatsobducenten.

TEKST ANETTE LERCHE FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

Da Retspatologisk Afdeling ved Retsmedicinsk Institut i København i foråret 
2016 søgte en AC-fuldmægtig til en projektansættelse, var cand.scient.bibl. 
Tina Vostrup Karlsen blandt ansøgerne. Det var ord som digitalisering, 
effektivisering, forandringsproces, kvalitetskontrol, akkreditering og 
standardisering, der gjorde hende nysgerrig på jobbet.

Det kræver, at hun har et vist kendskab til faglige 
spørgsmål, som hvordan man aldersbestemmer ud fra 
røntgen af visdomstænder og håndled eller vurderer 
og beskriver læsioner som stiksår og blå mærker. Som 
kvalitetskoordinator skal hun nemlig kende til arbejds-
gange og metoder for at kunne være med til at forbedre 
og understøtte dem. 
   - De erklæringer, afdelingen udarbejder, skal holde i 
retten, fordi vores sager ofte er rekvireret af politiet 
og enten har noget med kriminalitet eller mistænkelige 
dødsfald at gøre. En af mine første opgaver var at sikre, 
at afdelingen var klar til en fornyelse af den interna-
tionale akkreditering, som vi skal leve op til. Det var et 
kæmpe arbejde, som kun foregår hvert fjerde år, og hvor 
alt er til eksamen og kan blive gennemgået af eksterne 
eksperter. 
   Det er også vigtigt, at Tina Vostrup Karlsen har en 
forståelse for, hvad en ændring i en arbejdsgang ét sted 
kan betyde for resten af Retspatologisk Afdeling.
   Det kræver, at hun taler meget med det faglige perso-
nale for at få input til sit arbejde, men det kan være en 
udfordring.
    - Meget af personalet er væk fra deres kontorer det 
meste af dagen, fordi de foretager personundersøgelser 
eller obduktioner. Det er den daglige drift, der er det 
vigtigste her, og det har vi alle stor respekt for. Men det 

Brugervenlighed og 
forandringsprocesser
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skaber særlige vilkår for udviklings- og projekt-
arbejde, hvor vi er en mindre gruppe, der skal 
drive udviklingen og udførelsen.
   Et af de projekter, der skal effektivisere 
arbejdet på Retspatologisk Afdeling, er ind-
førslen af digitale erklæringer. Ændringen er 
allerede etableret på det første område, hvor 
man nu bruger de digitale erklæringer til at 
aldersbestemme asylansøgere, når der er tvivl 
om, hvorvidt ansøgeren er over eller under 
18 år. I praksis betyder det, at den læge, der 
gennemfører undersøgelsen, kan registrere 
data og resultater direkte i en digital blanket 
undervejs i stedet for at diktere dem eller tage 
noter, der så efterfølgende skal skrives ind af 
en sekretær i en Word-skabelon. 
   - Næste skridt er, at vi indfører digitale 
erklæringer for personundersøgelser og ob-
duktioner. Det betyder, at vi på sigt kan lave 
endnu bedre datagrundlag og søgninger til 
forskningen på området.

ALENE MED SIN FAGLIGHED

Skønt der ikke stod et ord om, at det var en 
bibliotekar, Retspatologisk Afdeling søgte, så 
vurderer Tina Vostrup Karlsen, at opgaverne i 
høj grad er bibliotekarfaglige.
- Eksempelvis opgaverne omkring forsknings-
data og sql-basen, hvor jeg skal medvirke til at 
afdække, hvad et forskningsprojekt kan have 
brug for til at lave sine søgninger. Om man 
laver et referenceinterview som bibliotekar på 
et bibliotek eller på Retspatologisk Afdeling er 
udelukkende et spørgsmål om et andet setup. 

Ligesom opgaver omkring data, organisering 
og strukturering samt fokus på brugerne hører 
til bibliotekarisk faglighed, siger Tina Vostrup 
Karlsen, der også ser fordele ved at være den 
eneste med netop dén faglige baggrund.
   - Når man er alene med sin faglighed, skal man 
på en anden måde vise, hvad man kan byde ind 
med, når ens nærmeste kolleger er uddannet i 
en anden sektor og har erfaring med helt andre 
faggrupper. Jeg er blevet mere bevidst om min 
faglighed, for mine kolleger ved ikke, hvad jeg kan 
tilføre med mit kendskab til systematik og orga-
nisering af viden og implementering, så det skal 
jeg vise dem. Jeg arbejder et driftsorienteret sted, 
så mit fokus på brugervinklen er særlig vigtigt, og 
her kan jeg byde ind. For mig at se ligger der også 
en frihed i at være alene med sin faglighed, fordi 
man er »alene« med ekspertisen. 
   Netop brugervinklen ser Tina Vostrup Karlsen 
som noget af det vigtigste i sit arbejde, hvor 
hun jo kan være med til at ændre i kollegernes 
arbejdsdag i forhold til rutiner og måder at gøre 
tingene på.
   - Hvis man er for ensidigt fokuseret på syste-
met og data, glemmer man, at andre skal kunne 
læse og bruge dem i den anden ende. Brugernes 
behov skal man tage højde for tidligt i processen. 
Jeg er meget bevidst om at skabe en forståelse 
for, at jeg byder ind med en faglighed, der kan 
supplere deres, og at vi sammen kan opnå det 
gode resultat. Mit arbejde udgør et hjørne af 
Retsmedicinsk Instituts opgaveløsning, som de 
måske ikke mærker med det samme, men som de 
på sigt vil kunne se værdien i.

Tina Vostrup Karlsen arbejder sammen med: 
 

• Bioanalytikere

• Lægesekretærer

•  Læger (bl.a. stats- og vicestatsobducenter, patologer, læger med speciale i retsmedicin, ph.d.-studerende)

• Retsantropologer

• Retsmedicinske teknikere

• Retsodontologer (tandlæger)

• Arkæologer

• Antropologer
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Jytte Banner, professor ved 
Retsmedicinsk Institut, Tina Vostrup 
Karlsens nærmeste chef.
- Da vi ansatte Tina, vidste jeg ikke 
præcis, hvad det var for en faglighed, vi 
efterspurgte. Blot, at det skulle være en 
medarbejder med akademisk baggrund, 
som kunne noget med projektstyring, 
formidling og kommunikation. 
Behovet for en ny medarbejder 
var opstået, fordi Jytte Banner 
stod som ansvarlig for en række 
forandringsprocesser, hvor hendes 
lægefaglige kompetencer ikke rakte 
langt nok.
   - Når man søsætter forandringer, der 
både handler om digitalisering, et nyt it-
system og kvalitetssikring, kræver det 
én, der kan skrive en masse procedurer 
for at bevare dokumentation og sikre 
sporbarhed. Vi havde også brug for én, 
der kunne skrive til fagfolk og huske at 
informere de rigtige medarbejdere på 
det rigtige tidspunkt, fordi vi er mange 
faggrupper, der arbejder sammen. 
Og forventningerne er blevet indfriet.
   - Tina har blik for systematikken 
og har de rette kommunikative 
egenskaber. Mange af processerne 
har med journalisering og arkivering at 
gøre, hvor forståelsen for data er meget 
vigtig. Det handler om effektivitet, og 
hvordan man kan genfinde data. Jeg 
ved fagligt, hvad jeg gerne vil have ind 
i baserne og kunne trække ud igen, 
mens hun ved, hvordan det bedst 
gøres. 
   - I virkeligheden har vi haft brug for 
én som Tina meget længe; vi vidste 
bare ikke, at hendes slags fandtes. Man 
gør jo mange af tingene selv, mens 
man passer sin egen faglighed, men 
det er ineffektivt.

Vi vidste ikke, at det 
var en bibliotekar, vi 
manglede  Tina Vostrup Karlsen har 

hjulpet Retspatologisk 
Afdeling med en række 

forandringsprocesser. 
Det er blandt andet 
hendes systematik 
og kommunikative 

egenskaber, som 
fremhæves af hendes 

nærmeste chef.
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- Det var et ønskejob for mig. Da jeg søgte 
det, fremlagde jeg en plan for, hvilke områder 
jeg først ville tage fat på. Den målrettede 
tilgang virkede, for allerede til jobsamtalen var 
det tydeligt, at jeg havde den ekspertise, de 
havde brug for, siger Sandra Kronholm Ring-
sted, der tidligere har arbejdet med undervis-
ning og videndeling i konsulentfirmaet Ernst 
& Young.
   Jobbet er stadig et drømmejob, selvom ingen 
af kollegerne har den samme uddannelse som 
Sandra Kronholm Ringsted. Hun er afdelin-
gens solist. Mens kollegerne sidder med den 
daglige support og taler i telefon med kunder, 
sidder hun i kontorets mest stille hjørne for at 
fordybe sig i arbejdsopgaver, såsom hvordan 
supportafdelingens viden kan systematiseres 
og struktureres, så afdelingen bliver endnu 
mere effektiv.
   Hun har ansvaret for både den interne og 
eksterne videndeling via BEC’s interne support 
database og den eksterne TjekPC.dk. 
   - Vi arbejder efter et princip, der hedder KCS, 
Knowledge Centered Service, som sikrer, at 
den viden, der kommer ind i systemerne, går 
ud fra brugernes behov, forklarer Sandra Kron-
holm Ringsted.
   I praksis betyder det, at supportafdelingen 
for eksempel registrerer, om der er nye spørgs-
mål, som stilles hyppigt. Herefter opbygger 

supportteamet en vidensartikel efter en nøje 
opskrift, hvor overskriften beskriver brugerens 
problem, og selve teksten indeholder en løs-
ning på problemet. Denne metode anvendes 
hovedsageligt internt, men er nu også ved at 
blive implementeret eksternt på TjekPC.dk. 
   - Jo mere vi kan få brugerne til at gå via 
TjekPC, jo bedre. Nøglen er at få udviklet 
TjekPC efter brugernes behov og opbygge 
vores vidensartikler på en måde, der er logisk 
for brugerne. Samtidig har vi i foråret fået et 
helt nyt design af TjekPC.dk, hvor brugerven-
ligheden er i højsædet, og den har fået et langt 
mere moderne udtryk. 
   Ud over artiklerne i TjekPC.dk er der også 
mulighed for at lave sundhedstjek af compu-
tere, så brugerne eksempelvis kan få konsta-
teret, om det er et forældet styresystem, der 
gør, at deres netbank ikke virker.

INTERN VIDEN

Også BEC’s egne supportere drager fordel af 
Sandra Kronholm Ringsteds fokus på at øge 
og systematisere videndelingen. Det sparer 
tid i en afdeling, som først og fremmest skal 
sikre, at kunderne venter kortest muligt i tele-
fonen, før de får det svar, de har brug for.
   - Den interne database, som vores suppor-
tere kan slå op i, når kunderne ringer, har jeg 
gjort mere overskuelig, og jeg sørger for, at de 

For knap tre år siden søgte BEC, Bankernes EDB Central, en 
Knowledge Manager, der skulle systematisere og synliggøre 
viden i BEC’s supportafdeling. Supportafdelingen servicerer 
netbankernes kunder via telefon eller mail, når de ikke kan få 
deres netbank til at fungere. Cand.scient.bibl. Sandra Kronholm 
Ringsted søgte og fik jobbet.

Solist i bankerne
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nyeste vejledninger er synlige på forsiden, så 
det er let at danne sig et overblik.
   Vejledninger og artikler skriver support-
teamet selv, da det er dem, der har de tekniske 
kompetencer.
   - Jeg arbejder alene med det fundamentale, 
og jeg har meget fokus på brugervenligheden 
og på at gøre det så enkelt som muligt. Mange 
af vores supportere er kun i afdelingen få 
timer om ugen, fordi det er deres studiejob, så 
de skal hurtigt kunne danne sig et overblik.

FORSTÅELSE FOR AFDELINGENS RYTME

At være alene med sin faglighed ligger i natur-
lig forlængelse af Sandra Kronholm Ringsteds 
tidligere ansættelse i Ernst & Young. Lige 
siden studietiden har hun vidst, at hun ikke 
ville arbejde på et bibliotek. 
   - Jeg vidste, at jeg gerne ville i en mere 
teknisk retning, og jeg kan også godt lide de 

udadvendte opgaver med eksempelvis under-
visning.
   I sit arbejde med at øge videndelingen i af-
delingen er den tætte dialog med supporterne 
vigtig, men det skal ske, når supporterne har tid.
   - Supportafdelingen er bundet op på de ser-
vicemål, vi har aftalt med bankerne om, hvor 
lang ventetiden for kunderne eksempelvis må 
være. Det betyder, at det kan være svært for 
medarbejderne at få tid til at skrive videns-
artikler eller til at tale med mig, men hvis jeg 
møder tidligt, inden der bliver rigtig travlt ved 
telefonerne, kan vi godt nå det, og jeg kan få et 
overblik over deres behov.
   - Det er en balance. Det tager tid at få mere 
viden ind i baserne, og den tid har man ofte ikke 
i supportafdelingen. Men det er bestemt noget, 
vi har fokus på. Min chef så jo netop et behov 
for at få øget videndelingen i afdelingen, og det 
er det, jeg er ansat til.

Sandra Kronholm 
Ringsted har i sit 

arbejde især fokus på 
brugervenlighed og 

videndeling.
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Det var et tilfælde, at Kasper Bruun endte 
som cand.scient.bibl.
   »Det er uddannelsen for dem, der ikke helt 
ved, hvad de vil« sagde en bekendt til ham, og 
bredden i uddannelsen appellerede til Kasper 
Bruun, som under studietiden hurtigt fik 
øjnene op for bibliometri. Det er kvantitative 
undersøgelser af publikationer og publice-
ringsmønstre, der for eksempel anvendes til 
at belyse forskernes adfærd eller publikatio-
nernes udbredelse. Med jobbet som fuldmæg-
tig i Styrelsen for Forskning og Innovation har 
han fået ansvar for arbejdet med datakvalite-
ten i den bibliometriske forskningsindikator. 
   - Området er meget spændende. Du tæller 
på noget meget forskelligartet forskning, der 
har stor værdi for samfundet, og mange har 
en holdning til, hvad det betyder, at vi tæller 
på den her måde. Eksempelvis om optæl-
lingerne af publikationer afføder de ønskede 
adfærdsændringer i forskersamfundet eller 
noget helt andet, siger Kasper Bruun.

TEORI OG SEKRETARIATSBETJENING 

Bibliotekariske kolleger har han ikke nogen 
af, og arbejdsdagen er en blanding af opgaver 
omkring bibliometri, hvor Kasper Bruun har 
en stor viden fra studietiden, og en masse 
administrative opgaver, hvor han måtte lære 
alt fra bunden.
   - Vi er tre medarbejdere og en chef i Kon-
toret for Forsknings- og Innovationsanalyse, 
der beskæftiger sig med den bibliometriske 

29-årige cand.scient.bibl. Kasper Bruun er nyansat som fuldmægtig i 
Styrelsen for Forskning og Innovation. Han oplever, at andre fagligheder 
giver ham nye vinkler på hans arbejde med forskningsevaluering.

forskningsindikator. Her arbejder jeg blandt andet med at kva-
litetssikre det høstede data fra PURE, inden det bliver brugt til 
uddeling af midler.
   Den bibliometriske forskningsindikator, som 25 procent af de 
nye basismidler til universiteterne uddeles efter, er en del af 
den performancebaserede model og måler, hvor meget univer-
siteternes forskere publicerer for så at tildele dem point ud fra 
bestemte kriterier. Derfor har den stor bevågenhed.
   - Forskerne er naturligt nok opmærksomme på deres faglig-
hed. Selvom den bibliometriske forskningsindikator ikke skal 
måle på individniveau, ender den alligevel med at blive brugt 
sådan visse steder. Så i forskernes øjne kan det virke, som om 
vi kommer og bedømmer dem på deres faglighed ved at opgøre 
en del af deres forskningsaktiviteter. Derfor er det vigtigt, at 
indikatoren afspejler forskellighederne i forskningsområderne 
korrekt, siger Kasper Bruun.
   Desuden understøtter arbejdet med at vedligeholde og 
udvikle listerne over, hvilke kanaler der udløser point i den 
bibliometriske forskningsindikator, hvor nogle kanaler hvert år 
forsvinder, og nye kommer til. 

MAN SØGTE EN BIBLIOTEKAR

Forgængeren i Kasper Bruuns jobfunktion var også bibliotekar.
- Så det var bibliotekariske kompetencer, styrelsen efter-
spurgte, da den slog stillingen op. Og det var en stilling, hvor 
jeg selv mente, jeg kunne sætte hak ved de fleste af de ting, 
man søgte efter. Den bibliometriske forskningsindikator er 
indbegrebet af mit interesseområde, så det var et drømmejob, 
jeg søgte.
   Styrelsen lagde især vægt på ansøgerens bibliometriske kom-
petencer, talforståelse og viden om de problemstillinger, der 
følger med, når man bruger bibliometriske metoder. Derudover 
skulle ansøgeren have forståelse for indeksering og metadata.

Teori møder praktik
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I dét arbejde kan Kasper Bruun trække på sin 
teoretiske viden om bibliometri, men i forhold til 
alle opgaverne, hvor analysekontoret eksempel-
vis står for sekretariatsbetjeningen af de mange 
fagfolk tilknyttet systemet, har han med egne 
ord måttet blive lidt af en djøf’er.
   - Jeg har gennem studiet og relevant studie-
arbejde fået viden og erfaring om dataarbejde, 
men i de opgaver, hvor det handler om at være 
embedsmand, støtter jeg mig meget til mine kol-
leger. Når man som jeg kommer fra at have læst 
og haft fokus på en masse teori, opdager man, at 
mange har en meget stor praktisk erfaring, og så 
kan man godt føle sig ydmyg over at deltage i det 
fællesskab. Jeg synes også, det er en gevinst, at 
der er kolleger med andre fagligheder, der ser på 
området med helt andre faglige vinkler end den 
bibliometriske. På den måde har jeg fået øjnene 
op for helheden af forskningsanalyse. 

Hvad er bibliometri?  
 
Bibliometriske analyser er kvantitative undersøgelser af 
publikationer og publiceringsmønstre.

Analyserne resulterer ofte i indikatorer, der i stigende grad 
anvendes til at belyse forskeres eller publikationers indflydelse 
og udbredelse. Indikatorer bør ikke stå alene som målestok for 
forskningskvalitet.

Bibliometriske analyser spænder fra simple optællinger af 
for eksempel en institutions eller forfatters publikationer til 
forskellige typer af citationsanalyser.

Anvendelsesmuligheder

Bibliometriske analyser og indikatorer kan f.eks. benyttes i 
forbindelse med fundraising, udvikling af publiceringsstrategier 
eller afrapportering i forbindelse med afslutning af projekter.

Bibliometriske analyser kan også anvendes til at kortlægge 
og visualisere strukturen inden for nye som gamle 
forskningsområder. De kan for eksempel vise, hvor det 
nuværende fokus ligger inden for et givent forskningsemne, og 
hvilke forskere eller institutioner der ofte samarbejder inden for 
forskellige forskningsfelter.

Der er en gevinst at 
arbejde sammen 

med andre 
fagligheder, der har 

helt andre vinkler 
på ens område. 

På den måde får 
man øjnene op for 

helheden, mener 
Kasper Bruun.
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DIGITAL
KULTUR
    LÆRING&

Månedens ord

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

– Maveonde forskyldt af bakterier fra et beskidt tastatur.

I takt med, at vores computere er blevet bærbare og allestedsnærværende, også under måltider både privat og på arbejdspladsen, er 

særligt tastaturet blevet et paradis for bakterier. Allerede tilbage i 2008 fandt den engelske forbrugerorganisation Which? fem gange så 

mange E. coli- og stafylokokbakterier på tastaturer sammenlignet med dørhåndtag og sågar toiletsæder. 

   Især på arbejdspladser, hvor flere medarbejdere bruger samme tastatur, er der forhøjet risiko for »Qwerty mave«. Ordet Qwerty dækker 

over den gængse standard for tastaturlayout, opfundet helt tilbage i 1868, hvor placeringen af tasterne var betinget af, at skrivemaski-

nens mekaniske taster og hamre ikke skulle filtres sammen under hurtigskrivning. Hvilket igen fører os til begrebet Qwerty-fænomenet, 

der beskriver den tendens, at vi mennesker er ekstreme vanedyr og generelt holder stædigt fast i den første funktionelle metode i århund-

reder, selvom der har været adskillige forsøg på at indføre bedre alternativer.  

Kilde: MacMillan Dictionary

Saml et hold, træd ind i et rum og løs alle gåderne sammen, inden tiden rinder ud. Sådan lyder basalt set 

opskriften på de gåderum eller escape rooms, der pibler frem overalt i alverdens storbyer disse år. Men 

fysiske spil- og gåderum kan også bruges til at gentænke bibliotekerne og materialeformidling. Ameri-

kanske biblioteker i både Ontario og Connecticut har dette år eksperimenteret med at bygge gåderum, 

hvor de brugte både bibliotekets materialer og områdets lokalhistorie til at sætte fokus på mængden af 

information og muligheder. Resultatet? Lutter positive og overraskede borgere samt nye målgrupper på 

biblioteket – særligt de yngre og familierne. 

Læs artiklen, fordi: Den er et interessant oplæg til at tænke formidlingen anderledes – særligt over for 

nye brugere. Brugen af spilpsykologisk formidling kan også vise bredden i bibliotekets materialer på nye 

måder og knytte bånd imellem de mange forskellige medieformer til udlån.  

Erfaringer med gåderum i Fairfield Public Library, Connecticut.

http://www.teenservicesunderground.com/escape-rooms-escape-the-ordinary/

Erfaringer med gåderum i Fort Erie Public Library, Ontario

https://americanlibrariesmagazine.org/2016/09/01/escape-rooms-libraries-on-lockdown/

Qwerty tummy
   “Qwerty mave”

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

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

Gåderum som formidling på biblioteket – Artikler 
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www.nintendo.com/switch

Lys-brætspil
til den mørke tid

Lanterns:
The Harvest
Festival

2-4 spillere fra 10 år. Udviklet af Christopher Chung, 

udgivet af Enigma Distribution. 

Også udkommet til iPad til 39 kr. 

 

Kunstnerne er kommet på hårdt overarbejde for at 

blive klar til årets store lanterne-festival, men hvem 

er den kløgtigste til at sætte sine smukke lanterner 

af rispapir i søen? Det dyster spillerne om i bræt-

spillet Lanterns – et smukt, enkelt og medrivende 

familiespil med fokus på strategi og planlægning. I 

hver tur udbygger spillerne en sø fyldt med lysende 

lanterner, men de skal placeres smart for at få den 

rette variation af lampe-kort op på hånden. Disse 

kort fungerer som en valuta, som spillerne køber 

sejrspoint for. Lanterns er indbegrebet af et afveks-

lende og udfordrende strategispil, der er hurtigt at 

lære og spille, men umuligt at mestre. Den digitale 

iPad-udgave er også stærkt anbefalelsesværdig.   

Skønt, skørt eventyr

Samorost 3

Udkommet til Windows, Mac og iPad.

Pris: 20 dollar. Udviklet af Amanita Design.

Web: http://samorost3.net

Med sin kunstfærdige mikstur mellem natur, teknik 

og skøn skørhed er eventyrspillet Samorost 3 ulig 

alle andre spil på markedet. Du styrer en lille hvid 

nisse rundt i en surrealistisk, organisk verden be-

folket af biler, maskiner og underlige dyr. Som i sine 

to forgængere er der ingen tekst i spillet, så alting, 

både gåder og historie, foregår via skønne anima-

tioner og mystiske henvisninger. Samorost 3 er i 

både spilmekanik og udtryk fuldkommen sin egen 

og et uforglemmeligt mysterium, som du vil nyde 

at forsvinde væk i for en stund. En oplagt fabel til 

fremvisning og forundring på biblioteket, og dets 

særprægede, organiske visuelle verden gør sig sær-

ligt godt på store skærme.

Selvom meget af vores sociale liv foregår via digitale medier 
som Facebook og Snapchat, findes der overraskende lidt forsk-
ning i, hvordan det påvirker vores liv og særligt længden af det. 
Forskere ved University of California og Facebook har nu sam-
menlignet levealderen hos 12 millioner Facebook-brugere med 
ikke-brugere, og resultatet er klart: Sociale Facebook-brugere, 
der takker ja til mange online-venskaber, har generelt mindre ri-
siko for at dø tidligt. Dog finder forskerne også, at dødeligheden 
er lavest blandt de Facebook-brugere, der har mange »offline« 
sociale interaktioner og kun moderat bruger de digitale. 
Kilde: New York Times

Link til forskningen http://www.pnas.org/
content/113/46/12980.full

Facebook-venner
kan forlænge dit liv 

Nintendo barsler med 
ny mobil spillekonsol
Spil de samme spil, uanset om du er på farten eller foran flad-
skærmen. Sådan lyder løftet fra Nintendo med deres næste 
spillekonsol, der skal løfte arven efter den vildt succesrige Wii 
– og navnlig firmaets seneste og knap så populære Wii U-spil-
lekonsol. Nintendos nye konsol kalder de for »Switch«, en tablet 
og stationær spillekonsol i ét. Sidder du foran fladskærmen 
derhjemme, kan alle spillene nydes på den store skærm, og når 
du forlader stuen, kan du spille videre på præcis samme spil på 
tabletten. Samtidig kan selve tablettens controllere tages af, 
skilles ad og bruges trådløst hver for sig. Nintendo planlægger 
at lancere Switch i løbet af 2017. 
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Med udgangspunkt 
i brugernes logik  

Nye
katalogiseringsregler

Bibliotekernes registrering og formidling 
smelter mere sammen i de nye katalo-
giserings-regler, der træder i kraft i 2018. 
Registreringerne vil indgå i et globalt net 
af informationer til fordel for brugere, 
bibliotekarer og for eksempel arkiver og 
museer, siger formand for Bibliografisk 
Råd Leif Andresen. 

Hvad er de væsentligste ændringer i de nye 
katalogiseringsregler?
- Man skal ikke længere registrere enkelte 
udgaver, men hæve registeringen op på et hø-
jere abstraktionsniveau. Så værket bliver det 
centrale, mens det er mindre vigtigt, hvilket 
forlag det er udkommet på, eller hvem der har 
illustreret en bestemt udgave, siger formand 
for Bibliografisk Råd og chefkonsulent på Det 
Kongelige Bibliotek Leif Andresen. 
   - Informationerne om materialerne indgår 
i et netværk af oplysninger, der er bundet 
sammen af relationer. Når værket bliver det 
centrale, kan vi udnytte sammenhængen af 
informationer på nettet og tage højde for, at 
materialerne kan være bøger, e-bøger eller 
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filer, modsat i dag, hvor reglerne tager udgangspunkt i »karto-
tekskort-tanken« for fysiske bøger.  
   En anden væsentlig ændring er, at de nye katalogiserings-
regler skiller registreringen af forfatterne ud separat, så fokus 
primært er på identifikationen af forfatterne, der kun skal 
registreres én gang og ikke under hver udgave. Det betyder, at 
man ud fra forfatteren kan finde alle vedkommendes udgivel-
ser, også under forskellige navneformer. Der etableres også 
et samarbejde med den internationale base VIAF (The Virtual 
International Authority File) med identifikation af forfattere for 
næsten 50 lande.

Hvad betyder de nye regler for bibliotekarer, der arbejder med 
katalogisering?
- De skal konkret registrere materialerne på et højere abstrak-
tionsniveau. Brugerne har ikke brug for de meget præcise 
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registreringer om de enkelte udgaver. 
Brugerne søger efter en titel eller en 
forfatter og derefter på tilgængelig-
hed. Det er det samme, der allerede 
nu sker i søgeresultatet på Bibliotek.
dk, hvor 127 udgaver af et stykke 
Tjajkovskij-musik kommer op som én 
post. Så man kan sige, at for bibliote-
karen kommer registrering og søge-
værktøj til at følge samme logik som 
brugerens søgning. For- og bagbutik-
ken smelter så at sige mere sammen, 
og registreringen og formidlingen 
kommer tættere på hinanden.   

Hvorfor kommer de nye regler nu?
- Vi følger i slipstrømmen af de nye 
regler i USA og resten af Europa. I 
2005 blev man internationalt enige 
om at lave nye katalogiseringsregler 
i stedet for at revidere de hidtidige 
regler AACR2 (The Anglo-American 
Cataloguing Rules), fordi de digitale 
muligheder ikke blev udnyttet. Ame-
rican Library Association arbejdede 
sammen med biblioteksorganisatio-
ner i England, Canada og Australien 
videre på det oplæg, IFLA var kom-
met med i slutningen af 1990’erne, 
som netop går på ikke alene at 
registrere enkelte udgaver, men at 
tage registeringen op på et højere 
abstraktionsniveau.  

Hvorfor er de nye regler et paradigme-
skifte inden for katalogisering?
- Fordi fokus flyttes fra det kon-
krete eksemplar til det overordnede 
værk, og det er det endelige skridt 
til at udnytte de digitale muligheder. 
Desuden bliver udgangspunktet bru-
gerens tankegang i forbindelse med 
søgninger – og ikke selve materialet. 

Hvilke perspektiver ser du i de nye 
regler? 
- Det er en fordel, at registrering 
og formidling lægger sig tæt op ad 
hinanden, og det bliver langt nem-
mere for andre fagdomæner, arkiver 
eller museer at bruge katalogens 
informationer, fordi man kan søge på 
personer. 

Fakta:

I 2018 overgår Dan-
mark til det inter-
nationalt baserede 
regelsæt for katalo-
gisering af bibliogra-
fisk materiale RDA 
(Resource Descrip-
tion and Access). En 
fuldstændig imple-
mentering forventes 
dog at tage flere år. 

De angloamerikanske 
lande og en række 
europæiske lande har 
besluttet at overgå til 
de fælles regler.

Reglerne bliver ikke 
oversat til dansk, så 
man undgår løbende 
at skulle oversætte 
reglerne, når der 
kommer rettelser. 
Der vil dog blive lavet 
en dansk terminologi 
for de mest brugte 
ord omkring regi-
streringen. I løbet af 
2017 vil Bibliografisk 
Råd under Slots- og 
Kulturstyrelsen forme 
en dansk profil i 
regelsættet, da der er 
mulighed for at have 
en national praksis på 
visse områder.
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T En vision for bibliotekets
kreative rum
Vi er to blandt mange, der brænder for at bidrage til 
bibliotekernes udvikling for at kunne tilbyde viden på 
nye, vedkommende måder. Med dette synspunkt 
håber vi på at inspirere danske biblioteker til at gå i 
amerikanske bibliotekers fodspor.

TEKST MARIANNE KROGBÆK OG JEPPE SØNDERGAARD KNUDSEN

FOTO: MADISON BUBBLER, ANYTHINK LIBRARIES & BOULDER PUBLIC LIBRARIES

M ange steder – både nationalt og globalt – vok-
ser makerspaces frem som et muligt svar på 
biblioteket som kreativt rum. Det rejser værdi-
fulde spørgsmål som: Hvorfor er værksteder og 

»makere« overhovedet et emne, der er relevant for biblioteket, 
og hvad er den logiske kobling? Som fortaler for makerspaces 
vil man formentlig mene, at man i et værksted kan blive klogere 
på nye produktionsmetoder; man lærer særlige værktøjer at 
kende og bruger sine hænder. Men selvom makerspaces ofte er 
en velbesøgt publikumsattraktion, er der en række udfordringer. 
Folkelab-projektet, der blev støttet af Kulturstyrelsen, konklu-
derede blandt andet, at et værksted uden en ekspert i form af 
en passioneret underviser blot er et tomt rum. Dyre 3D-printere, 
lasercuttere og CNC-fræsere kan ikke skabe læring på egen hånd, 
og undersøger man disse rum nærmere, er det tydeligt, at de 
ikke alene ligger langt fra bibliotekets grundtanke, men også fra 
medarbejdernes kompetencer, og de udspringer sjældent fra en 
klar kreativ vision. 
 
Udfordringen er ofte knaphed på ressourcer. Biblioteksværk-
stedet er jo blot ét af mange områder, hvor vi forsøger at forny 
os, og i travlheden udformes der ikke et mål for aktiviteterne. 
Af samme årsag bærer de faciliteter og værktøjer, man finder i 
mange makerspaces, tydeligt præg af, at rummet ikke er målret-
tet en særlig praksis eller en bestemt type produkt. For at sige 
det direkte, så kan de lidt af hvert og alligevel ingenting. Der er 
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heller ikke udpeget en specifik målgruppe 
for aktiviteterne. De er lidt for alle (og ofte 
for ingen).
 
For at undgå at være lidt for alle – eller 
ofte for ingen – har vi søgt inspiration til at 
tackle udfordringen med at bringe indhold 
til bibliotekets kreative rum (læs mere på 
Del Din Viden), blandt andet via besøg på 
Chicago Public Libraries, Chattanooga, og 
New York Public Library. Her gives mange 
forskellige modeller for, hvordan biblioteker-
ne sikrer sammenhængskraft med virkelig 
dygtige kreative ressourcer. Vi har valgt at 
fokusere på de eksempler, der tilgodeser 
kunstnere og designere ved at have en form 
for ansættelsesforhold, der kommer begge 
parter til gode.

Diskussionen om bibliotekets kreative ska-
belsesrum bør være meget andet og mere 
end blot et spørgsmål om for eller imod. 
Skal vi for eksempel udfordre opfattelsen 
af, hvad der er en forudsætning for et suc-
cesrigt makerspace, er det først og frem-
mest nødvendigt at fremhæve de fagfolk, 
som besidder de kompetencer, der som 
regel hører hjemme i et værksted: hånd-
værkere, kunstnere og designere. Hvordan 
ville værkstedet se ud, hvis vi udformede 
de fysiske omgivelser og et lærings- eller 
aktivitetsprogram omkring en kunstner eller 
kunsthåndværkers praksis og ikke omvendt? 
Mange amerikanske biblioteker starter med 
enten at skabe en vision for læring eller med 

Forfattere: 

Marianne Krogbæk, designer og projektleder for 
ITK under Aarhus Kommunes Biblioteker. 
 
Jeppe Søndergaard Knudsen, tidligere biblio-
teksformidler ved Aarhus Kommunes Biblioteker, 
arbejder nu som selvstændig.

at bygge videre på en eksisterende vision, der 
sikrer dem en tilknytning til universiteter og 
skoler og dermed et springbræt til samarbejde 
og undervisning på et højt niveau i biblioteket.
 
En anden vigtig overvejelse er, hvorvidt frivil-
lighed kan eller bør løse den udfordring, det er 
at tiltrække kreative kræfter til bibliotekernes 
nye rum. Hvis frivillige kræfter er den eneste 
kreative ressource, man inddrager for at løfte 
opgaven, vil det devaluere håndværkstra-
ditioner og kunstneres faglighed. Bibliote-
ket kan være med til at sikre diversitet og 
bæredygtig jobskabelse frem for at bidrage til 
en udvikling, hvor man er med til at stemple 
hele faggrupper som værende mindre eller 
intet værd. Selv i de amerikanske biblioteker, 
hvor frivillighed spiller en væsentlig rolle, er 
succesen størst de steder, hvor der er en løn-
net designer eller kunstner som drivkraft for 
indsatsen. I indsatsen for øget digitalisering, 
IT-assisteret læring og radikal forandring har 
ildsjæle stadig en vedkommende rolle.
 
Dette er et uddrag af en længere artikel, der 
også inkluderer tre casestudier fra amerikanske 
biblioteker. Læs mere på Del Din Viden.
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Om få år vil vi som 
forbrugere efterspørge 
privacy på samme 
måde, som mange i dag 
foretrækker grønne 
eller socialt ansvarlige 
virksomheder. Privacy 
tech bliver det nye green 
tech, og de bæredygtige 
virksomheder bliver dem, 
der forstår at passe på 
vores data, siger 
journalist og rådgiver 
i dataetik Pernille 
Tranberg, der er 
aktuel med bogen 
Dataetik – Den nye 
konkurrencefordel. 
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U døver du til tider selvcensur, når du 
søger på nettet? Har du brugt et 
forkert navn eller fødselsdato, når 
du skal afgive oplysninger? Har du 

brugt forskellige computere, fordi du oplever, 
at priserne stiger, når du søger flere gange? 
Så tilhører du den del af befolkningen, der 
bliver mere og mere bevidst om den overvåg-
ning og tracking, der sker online. For selvom 
undersøgelser viser, at 71 procent af os stadig 
accepterer, at møntfoden i den digitale verden 
er vores data, så vokser bekymringen for, hvad 
vores data bliver brugt til, og bevidstheden 
om, hvor omfattende overvågningen er. For 
når big data bliver beriget af andre big data, er 
vi der, hvor de såkaldte data brokers ved mere 
om os, end vi selv gør. Et eksempel, omtalt 
før i Perspektiv, er supermarkedskæden 
Target i USA, der i 2011 udviklede en gravidi-
tetsforudsigelses-algoritme. Ved at berige 
supermarkedets data med data fra sociale 
medier, nettet og fra data brokers kunne da-
taanalytikere beregne, hvilke kunder der med 
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stor sandsynlighed ville blive gravide inden for kort tid, og lave 
direkte markedsføring til dem. Det gav pote – omsætningen på 
produkter til gravide steg med 30 procent. 

BIG DATA – BIG BUSINESS 

Det er altså »big business« at sælge, købe og bruge big data. 
Men det er helt afgørende at skelne mellem god og dårlig 
brug af data, mener journalist og dataetisk rådgiver Pernille 
Tranberg, der sammen med etisk rådgiver for blandt andet 
EU-Kommissionen Gry Hasselbalch har udgivet bogen Dataetik 
– Den nye konkurrencefordel. Grænsen går der, hvor dataene gør 
os fuldstændig gennemsigtige som individer, fordi de er per-
sonificerbare – så virksomhederne ved, at netop du er gravid, 
har en depression, har diabetes eller vil flyve til Marokko, og 
dermed både kan markedsføre og prisdifferentiere produkter 
til dig eller sælge oplysninger om dig til eksempelvis kommende 
arbejdsgivere. Facebook er for eksempel mere end leverings-
dygtig i data om os, og de udnytter vores data på alle tænke-
lige måder. De sælger data om os på individniveau, de gemmer 
og ejer vores data, og de gør det ikke muligt for os selv at have 
kontrol over dem. 
   Konsekvensen er ifølge Pernille Tranberg, at vi som individer 
bliver mere og mere transparente, mens magthaverne – sta-
ter og virksomheder – bliver mere og mere lukkede, hvilket er 
gift for et demokrati. Det er det, der driver hende til at gøre 
forbrugerne opmærksomme på udviklingen og undervise unge i 
at beskytte deres digitale identitet.

BIG DATA GIVER VÆKST

Men big data er ikke af det onde. Brugt rigtigt kan det skabe 
vækst i samfundet og forbedre vores liv på en lang række om-
råder. Derfor skal vi have fokus på dataetik. En analyse fra kon-
sulentvirksomheden McKinsey viser da også, at to tredjedele af 
den vækst, man forventer ved brugen af big data, ikke baserer 
sig på individdata, men data om vind og vejr, logistik og trafik. 
Disse data er muligvis beriget med persondata, men ikke på in-
dividniveau, og det er hele forskellen, mener Pernille Tranberg, 
der definerer god brug af big data ved, at de er anonymiseret, 
så man for eksempel ikke går ned på grupper under syv, helt i 
overensstemmelse med reglen hos Danmarks Statistik. 
   - Der er en masse eksempler på god brug af big data, hvor 
erhvervslivet tjener penge uden at krænke privatlivet, siger 
Pernille Tranberg. Et eksempel er den portugisiske virksomhed 
Movvo, der lever af at sælge lokationsdata til detailindustrien.   

- Lego er et eksempel på 
en dataetisk virksomhed. 
De har en platform til 
børn, som ikke kobler 
sig op på Facebook, 
hvor oplysningerne ikke 
sælges til tredjepart, de 
opbevarer selv dataene 
og råder børnene til at 
bruge pseudonym. Det 
er selvfølgelig en stor 
virksomhed, der har råd 
til at »investere« i at være 
dataetiske, siger Pernille 
Tranberg, men hun er 
overbevist om, at det er de 
dataetiske virksomheder, 
der vil være bæredygtige 
på sigt. 
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De registrerer, hvordan forbrugerne bevæger sig rundt i butik-
kerne, men alle deres data er anonymiserede, og virksomheden 
har ladet sig certificere af den tyske privacy-ordning EuroPriSe 
(The European Privacy Seal).  
   Virksomheden Food Genius leverer trend- og dataanalyser til 
fødevareindustrien ud fra menukort fra titusindvis af restau-
ranter. Og den danske virksomhed Geomatic hjælper virksom-
heder med at få mere viden om deres kunder ved at berige 
data, men ud fra et princip om, at det ikke sker på individni-
veau. Det koster dog på bundlinjen at være dataetisk, erkender 
direktøren i Geomatic – i hvert fald på kort sigt. På lang sigt 
er det til gengæld de virksomheder, der vil overleve, mener 
Pernille Tranberg. 
    Undersøgelser viser for eksempel, at når brugerne oplever 
selv at have kontrol over deres egne data, får de større tillid og 
leverer langt flere data til virksomhederne. 
   - Der er en trend, der går mod mere bevidsthed hos forbruger-
ne, men som med økologi og grønomstilling, så starter kravet 
om privacy hos de veluddannede, de rige og de kendte, der har 
overskud og behov for privacy. 
    Hos »masserne« er der stadig et ønske om billige eller gratis 
produkter, hvor mange gerne betaler med deres data, fordi det 
ikke er gået op for dem, hvor værdifulde de er, og fordi de ikke 
kan se alternativerne. Men de er på vej ifølge Pernille Tranberg. 
Og der skal to ting til for at vende udviklingen. Det skal være 
let at vælge privacy til, og området skal reguleres, fordi det 
ikke er en kamp, den enkelte kan tage alene. Derfor er EU’s nye 
persondataforordning, der træder i kraft i januar 2018, et stort 
skridt i den rigtige retning mod at sikre vores private data. 
    - Forordningen åbner op for store bøder til virksomheder, 
der ikke beskytter vores oplysninger. Der er et krav om privacy 
by design i loven, altså at udgangspunktet i systemer og i nye 
produkter er beskyttelse af persondata, siger Pernille Tranberg, 
der også håber, at loven vil gøre forbrugerne mere bevidste om 
deres online-rettigheder. 
   - Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger en virksom-
hed har om dig, til at få dem ændret, opdateret eller slettet og 
til at få dem med dig, hvis du for eksempel skifter el-selskab.  

JEG HAR IKKE NOGET AT SKJULE

Vi har kun set begyndelsen på mængden af de data, der bliver 
tilgængelige om os. Tingenes internet vil betyde, at data om 
vores helbred, som er de mest sårbare informationer om os, er 
på vej ud i cyberspace. I USA kan man opnå 25 procent på visse 

"Når big 
data bliver 
beriget af 
andre big 
data, er vi 
der, hvor 

de såkaldte 
data brokers 

ved mere 
om os, end 
vi selv gør"
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ATA sundhedsforsikringer, hvis man går med et 

»wearable«, der kan være udformet som en 
slags armbåndsur, der sender oplysninger om 
dit helbred til forsikringsselskabet. 
   En uhyggelig udvikling, der er svær at 
stoppe, mener Pernille Tranberg. 
    - Problemet er, at det får os til at droppe so-
lidariteten: »Det er hundrede procent din egen 
skyld, hvis du er fed og bliver syg. Jeg er rask 

Privacy tech – ny teknologi, der understøtter
databeskyttelse. 

Dataetik – at skabe gennemsigtighed omkring brug af 
data og udvikle privacy-strukturer i en virksomhed.  

"Som 
individer 

bliver 
vi mere 

og mere 
transparente, 
mens magt-

haverne 
– stater og 

virksomheder 
– bliver mere 

og mere 
lukkede"

og dyrker motion«. Desuden ved forbrugerne reelt ikke, hvad 
deres helbredsdata kan blive brugt til. 
   Der er dog også tendenser i den anden retning. Det fran-
ske forsikringsselskab Axa tilbød deres kunder at gå med et 
wearable for at få nedslag i deres sundhedsforsikring, men det 
gav så stort et ramaskrig, at selskabet nu er gået i den anden 
retning og arbejder målrettet med dataetik. 
   - Og mange danske kommuner er stoppet med at bruge 
Google Analytics, fordi de har fået øjnene op for, at de betaler 
med borgerens oplysninger. Vi er ved at forstå, at intet er gra-
tis, siger Pernille Tranberg. 
   Fem år før Google sendte Google Analytics gratis ud til hele 
verden, arbejdede det danske firma Netminers med et ana-
lyseværkstøj a la Google Analytics med stor succes. Men det 
er umuligt at konkurrere med et gratis produkt. Problemet 
er bare, at ingen har en databehandleraftale med Google. Så 
ifølge Pernille Tranberg er det dybt konkurrenceforvridende, 
hvilket også er ved at gå op for EU’s konkurrencekommissær 
Margrethe Vestager. 
   Hun har blandt andet sagt: »Hvis en virksomheds brug af data 
ødelægger konkurrencen, vil vi være nødt til at bryde ind og 
sikre lige vilkår«. Og hun er opmærksom på, at data er blevet en 
enorm magtfaktor i erhvervslivet: »Vi skal sikre, at brugerne, 
der betaler med data for »gratis« tjenester, har de samme ret-
tigheder, som når de betaler med penge.«

NÆSTE GENERATION VIL HAVE PRIVACY

Vejen mod mere privacy og dataetik bliver et langt, sejt træk, 
men de unge i dag har en anden indstilling til privacy, som vil slå 
igennem i de kommende år, mener de to forfattere.
   - De vil gerne kontrollere, hvem der ved hvad om dem hvornår. 
Et stigende brug af Snapchat viser, at de unge gerne vil dele, 
men ikke har behov for at dokumentere deres liv som på Face-
book. Rigtig mange bruger også adblockers for at blokere for 
reklamer og den hemmelige tracking med cookies. Markedet for 
privacy tech vil vokse, og privacy vil blive attraktivt og eksklu-
sivt. En forsmag på næste generations indstilling er en østrigsk 
pige, der har sagsøgt sine forældre for at lægge fotos ud af 
hende på Facebook gennem hele hendes barndom. 
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Hver måned sender Perspektiv en
æske chokolade til månedens artikel.
Den skal deles med kollegerne.
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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

Af Marianne Krogbæk og Jeppe Søndergaard Knudsen                                                                                                            
Aarhus Kommunes Biblioteker                                                                                                      
4. januar

En vision for bibliotekets kreative rum

I 2015 mødtes vi begge med Trent Miller fra Madison 
Public Library, Julka Älmquist, konsulent for Chicago Public 
Libraries, og Stacie Ledden fra Anythink Libraries. Dette 
møde – og en efterfølgende rejse – viste sig at være en 
sand åbenbaring. Der er en verden af inspiration at hente 
i de amerikanske biblioteker, inspiration til at knytte bånd 
til kreative ildsjæle og til at starte med visionen frem for 
produktet (et makerspace på biblioteket). Vi er to blandt 
mange, der brænder for at bidrage til bibliotekernes 
udvikling, transformationen af biblioteksrummet og 
institutionens nye rolle for at kunne tilbyde viden på nye, 
vedkommende måder. Det vil vi gøre i denne artikel med 
det håb, at der er danske biblioteker, der tør gå i amerikan-
ske bibliotekers fodspor.

Af Ulla Hoberg Lyhne
Musikformidler ved Roskilde Bibliotekerne                                                                                                          
5. januar

Musikformidling via lytteklubstanken

Hvordan kan bibliotekerne blive endnu bedre til at formidle musik – og hvordan 
gør vi det sammen med borgerne? Det spørgsmål har ført til projektet »Udvidet 
musikformidling via lytteklubstanken«, som Roskilde Bibliotekerne og Lyngby-
Taarbæk Bibliotekerne arbejdede med i 2016. Projektet, der modtog støtte fra 
Slots- og Kulturstyrelsens pulje for biblioteker og pædagogiske læringscentre, 
fulgte to hovedspor, som præsenteres i denne artikel.

Af Jim Højberg                                                                                                                    
Forfatter og bibliotekar ved Vejle Bibliotekerne                                                                                                                 
5. januar

Spil som magisk læremester

BibGame er et læringsspil i søgning i biblioteksbasen, 
udviklet af Aabenraa og Kolding Biblioteker og PLC’ere 
og støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje. 
Spillet blev præsenteret for 110 fremmødte på en 
temadag i Kolding i december.

Vi serverer et glas vin og fortæller
blandt andet om vores arbejde for
at gøre det let for bibliotekerne at
formidle bøger til de svage læsere.
Dagsorden i henhold til vedtægterne!

Kom til vores generalforsamling
onsdag den 29. marts kl.17
på Comwell i Korsør.

GENERALFORSAMLING 2017
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Af Ulla Hoberg Lyhne, musikformidler, Roskilde Bibliotekerne

Når borgerne går på biblioteket eller kommer til dets arran-
gementer, gør de det af mange årsager. Nogle kommer for at 
lytte, andre for at deltage aktivt, men fælles for dem alle er, 
at de opsøger os for at få viden og oplevelser. I Roskilde har vi 
arbejdet med lytteklubber siden 2011, og i løbet af den tid har vi 
udviklet og skærpet formatet og skabt en form, der er let at gå 
til, og som giver mening for borgerne. 

DET ER VIGTIGT AT SÆTTE SCENEN

Vi gør meget ud af de fysiske rammer og afholder klubberne 
i vores musikområde. Deltagerne sidder i sofaer og på stole i 
øjenhøjde med afviklerne. En typisk lytteklub varer to timer og 
foregår efter lukketid. Vi sætter altid scenen med en tematisk 
forfriskning, der på en eller anden måde matcher aftenens 
tema – og her får fantasien frit spil. Der er blandt andet blevet 
serveret soul-food og bloody Harveys.

Hvordan kan bibliotekerne blive endnu bedre til at formidle musik – 
og hvordan gør vi det sammen med borgerne? Det spørgsmål har 
ført til projektet »Udvidet musikformidling via lytteklubstanken«, 
som Roskilde Bibliotekerne og Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne arbej-
dede med i 2016. Projektet, der modtog støtte fra Slots- og Kul-
turstyrelsens pulje for biblioteker og pædagogiske læringscentre, 
fulgte to hovedspor, som præsenteres i denne artikel.

Musikformidling via 
lytteklubstanken

Som afviklere har vi selv ansvaret for at facilitere samtalen 
mellem de mange forskellige borgere, der deltager i klubberne: 
den faste kreds af dedikerede musikinteresserede, som ved 
meget om bestemte genrer og kunstnere, de lidt tøvende nys-
gerrige, og dem, der møder op, fordi de ikke synes om aftenens 
emne, men gerne vil høre mere alligevel! 
   Som værter sørger vi altid for at forventningsafstemme 
med deltagerne, inden lytteklubben starter. Vi fortæller om 
aftenens forløb – og at vi ikke er eksperter udi alle afkroge af 
aftenens emne og derfor forventer, at deltagerne supplerer, 
afbryder, stiller spørgsmål og svarer på andres. Vi har forberedt 
et formidlende indhold og en ramme for snakken, men det be-
tyder ikke nødvendigvis, at vi selv kommer meget til orde. Og jo 
mindre vi selv snakker, jo bedre!
   I foråret var Miles Davis på programmet. Deltagerne var en 
god blanding af meget vidende jazzfolk og novicer. Her kom en 
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af deltagernes ekspertviden virkelig alle til gode, han forklarede 
et kompliceret begreb i jazzen (modaljazz), så alle forstod det. 
Og til lytteklubben om Prince kort tid efter hans død handlede 
samtalen især om folks personlige forhold til hans musik. 

VEJE TIL INVOLVERING OG TRYGHED

Vi har afdækket forskellige metoder til publikumsinvolvering, 
herunder hvordan du skaber det gode værtskab, den trygge 
stemning og det engagement, der både får folk til at deltage i 
klubben og tage ejerskab, så de kommer igen. Det handler om 
de fysiske rammer, branding af klubkonceptet, og at vi som 
værter tager ejerskabet på os. Det handler om, at det formid-
lende indhold og rammerne for klubben skal give mening for 
deltagerne – ikke om deltagerantal og billetsalg. Og det handler 
om at være bevidst om sine greb og muligheder. 
   Som nævnt er forventningsafstemningen med deltagerne 
vigtig for at skabe tryghed og nedbryde eventuelle barrierer for 
deltagelse. Det kan være, at deltageren intet forhåndskend-
skab har til emnet eller ikke bryder sig om at tale offentligt. 
Allerede i invitationen til arrangementet skal det tydeliggøres, 
at en klub er noget andet end et foredrag. 

PODCASTS TIL AT NÅ ALLE DE ANDRE

Som en anden del af projektet har vi udvidet musikformid-
lingen. Hvor ovenstående i høj grad er baseret på det fysiske 
møde, handler det andet spor om det faglige indhold i lytte-
klubberne. Der findes mange borgere, som aldrig kommer til 
lytteklubberne, selvom de har en interesse for et eller flere af 
klubbens temaer. Dem vil vi gerne nå på anden vis. Derfor pro-
ducerer vi podcasts, som er baseret på lytteklubbens temaer 

og formidler det indhold, der kom frem en given klubaften.  
Podcasts er henholdsvis à 2 og 15-20 minutters varighed, og vi 
kalder dem »kompakt« og »komplet«. Ved at producere pod-
casts bliver vores og deltagernes viden uafhængig af selve ar-
rangementet og når ud til andre, der tilfældigt falder over dem 
eller aktivt opsøger viden om de pågældende musikere. Også 
de borgere, der måske aldrig bruger bibliotekerne og i øvrigt 
ikke ønsker at benytte os på andre måder. På den måde kan 
podcasts styrke relationen mellem borgere og bibliotek. Denne 
relation kan både handle om borgernes syn på biblioteket, eller 
den kan have form af en direkte synergieffekt, der formår at 
trække flere deltagere til lytteklubberne.

HOLD DET LANGSIGTEDE PERSPEKTIV

Vores arbejde med moderne musikformidling bygger på at 
skabe langsigtede relationer til borgerne via fælles oplevelser. 
Netop fordi arbejdet er langsigtet, kræver det både tålmodig-
hed og opbakning fra ledelsen. Til gengæld kan den viden, som 
personalet oparbejder i arbejdet med at skabe relationerne, 
bruges på mange måder på tværs af fagligheder. Det stopper 
ikke med musikken.
   Nyere medievaner som on-demand og den vedvarende brug 
af sociale medier giver alle mulighed for at skabe deres egne 
oplevelser, når det passer dem. Borgerne er blevet vant til 
en høj grad af medbestemmelse. Koncepter som klubber af 
forskellig art, både i fysisk forstand og som podcasts, er derfor 
kommet for at blive – også på bibliotekerne. De kan sagtens 
leve side om side med andre typer tiltag, og det er vigtigt at 
udvikle koncepterne kontinuerligt – ikke mindst med hjælp fra 
brugerne selv. 
   Min opfordring skal derfor lyde: Kast jer ud i arbejdet med 
afsæt i al den specialviden og de fagligheder, der findes rundt 
omkring i landet. Skalér koncepterne op og ned alt efter tid 
og lyst, og spørg borgerne, om de vil være med til at udvikle. 
Giv dem muligheden for at byde ind med temaer og måder at 
afvikle på. På sigt kan facilitatorrollen måske endda gå på skift 
og klubberne blive selvdrevne. 
   Vi er under arbejdet med projektet blevet bekræftet i, at der 
ligger en stor værdi for både borgere og biblioteker i klubkon-
ceptet. Vi håber inderligt, at andre biblioteker vil tage opfor-
dringen til det videre arbejde op, og stiller os til rådighed for 
sparring og medudvikling af koncepter. Vores resultater og an-
befalinger fra projektet kan læses i en publikation, som ligger 
klar i slutningen af februar. Den bliver distribueret til udvalgte 
biblioteker og kan også downloades på centralbibliotek.dk. 
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Claes Isbrandtsen
Albertslund Bibliotek 
Mobil: 21 45 13 73
Email: 
CLI@albertslundbib.dk

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

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

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

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

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2015-2016

Det er seks år siden, Bibliotekarforbundet 
sidst lavede en større medlemsundersø-
gelse. I 2017 skal der igen spørges ind til 
medlemmernes tilfredshed med BF, og 
bestyrelsen drøftede de spørgsmål, som 
forventes at indgå i undersøgelsen, eksem-
pelvis, hvor mange medlemmer der i en 
kortere eller længere periode har oplevet 
en mere løs tilknytning til arbejdsmarkedet 
i form af vikariater eller projektansæt-
telser. 
   - Hvor længe går der typisk, før man får 
sit første faste job? Det ville afgående 
studenterobservatør Kristine Højen gerne 
vide. Samtidig pegede John Holmgaard fra 
Islands Brygge og Christianshavns Biblio-
tek på, at der både er medlemmer, der er 
glade for livet som projektansat, og andre, 
der foretrækker faste stillinger.

Privatgruppen holder
 generalforsamling den

 4. februar, og Statsgruppen 
holder generalforsamling

den 18. marts. 
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Peter Brandsborg
Vesthimmerlands
Biblioteker 
Tlf.: 99 66 85 13
Email:
pbr@vesthimmerland.dk

STOR
MEDLEMS-
UNDERSØGELSE
I 2017

Hvad har været det vigtigste resultat for bestyrelsen i de sidste to år
- Der er mange resultater, man kan fremhæve. Men mit hjertebarn har været 
en omorganisering af BF's administrative organisation i kølvandet på flytnin-
gen til Akademikerhuset. Begge processer er gået langt over forventning, og 
det politiske og administrative samarbejde er forbedret med mange læng-
der, hvilket i sidste ende vil betyde, at medlemmerne får mere kvalitet for 
kontingentet. Jeg er også stolt af at kunne overdrage et arbejdsgrundlag, der 
langt mere end tidligere skeler til privatsektoren. Det er vigtigt, fordi jeg tror, 
at jobskabelsen – også i vores fag – flytter fra den offentlige sektor til den 
private, hvor det kan være svært at skabe og vedligeholde sit faglige ståsted. 
Der er vi som fagforening nødt til at være med, selvom det er kompliceret, 
og behovene er nye og anderledes. Det er ret beset ikke et resultat, men en 
proces, der har fået væsentlig mere form i min tid i bestyrelsen.
   
Hvad ser du som den vigtigste opgave for bestyrelsen i de kommende to år
- Den kommende bestyrelse skal cementere og udfylde den nye organisation, 
vi har skabt grundlaget til. Jeg tror, den største opgave bliver at nå i mål med 
en ny strategi, der åbner op for nye muligheder og idéer. Jeg glæder mig til at 
følge med på sidelinjen og se, hvordan beretningen på generalforsamlingen i 
2018 rammer den ånd, som den politiske strategi er skrevet i. Og så ligger der 
en stor opgave i at sikre forbundets fremtid på længere sigt.
    
Hvad kommer du til at savne ved bestyrelsesarbejdet? 
- Udover de mennesker, som jeg har lært at kende i løbet af de sidste fire år, 
kommer jeg til at savne de livlige, altid berigende og til tider intense debat-
ter fra bestyrelseslokalet, hvor vi når rundt i alle hjørner og kanter af vores 
fantastiske fag.

? 3 spørgsmål
til afgående
bestyrelsesmedlem 
Simon Friberg

Sæt kryds i 
kalenderen

BF's bestyrelse holdt møde i december. Læs hele mødereferatet på bf.dk
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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

Bestyrelsen drøftede BF’s nye pensi-
onspolitik. Den skal blandt andet være 
rettesnor, når BF i 2017 skal forny sin 
pensionsaftale. 
   Næstformand Jette Fugl var glad for at 
få en god politisk drøftelse om pensions-
området.  
   - I vores pensionspolitik siger vi blandt 
andet, at vi skal have den bedst mulige 
aftale, men ikke for enhver pris – ikke hvis 
selskabet er korrupt eller sælger våben. 
Vores pensionspolitik lægger også vægt 
på det solidariske aspekt i aftalen, som er 
vigtigt for, at alle medlemmerne får bedre 
aftaler. 
   BF’s fokus på pensionen har stor økono-
misk betydning for medlemmerne. BF’s 
pensionsekspert Jørgen Svendsen vurderer, 
at det i snit har løftet medlemmernes 
pensionsformuer med 100.000 kroner, at 
BF i sin tid sendte pensionen i udbud for at 
sikre den bedst mulige pensionsaftale. 

MANGE STEMTE TIL BESTYRELSESVALGET
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Jette Fugl skal repræsentere BF i Akademikernes Forsknings- og Uddannelsesudvalg. 
Det er nyt, at BF er repræsenteret i dette udvalg. 

BF får plads i udvalg under Akademikerne

PENSIONSPOLITIK

Der har været valg til bestyrelsen i november. Bestyrelsesmødet den 14. december var et farvel til Pia Olsson, 
Peter Brandsborg, John Holmgaard, Simon Friberg og Kristine Højen, som ikke genopstillede til valget. Resten 
af bestyrelsen fortsætter i 2017 og 2018 sammen med Sofie Fredborg og Kristoffer Harboe fra Kolding Biblio-
tekerne, Daniel Acky fra Københavns Biblioteker og Nikolaj Winther fra DBC, der blev valgt ind. Stemmepro-
centen var på 46,95 procent.
   - Det er rigtig flot. De senere år har stemmeprocenten ligget på 37,7 og 32,9 procent, så det flotte tal tager 
jeg som en indikator for, at medlemmerne forholder sig til deres fagforening, og hvem de stemmer ind, sagde 
Tine Jørgensen.

Der er ros fra medlemmerne 
til BF’s generalforsamling og 
Fagligt Landsmøde. 92 procent 
svarede i evalueringen, at de 
var meget tilfredse (31%) eller 
tilfredse (61%) med den sam-
lede weekend.
   Bestyrelsen var også tilfreds. 
Blandt andet fremhævede 
man, at det, at der var afsat tid 
til drøftelser af den politiske 
strategi ved bordene, så ud til 
at betyde, at flere efterfølgen-
de gik på talerstolen. Det gav 
en god debat om den politiske 
strategi, der blev vedtaget 
med stor opbakning. 

TILFREDSHED 
MED GENERAL-
FORSAMLING
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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/
arrangementsansvarlig 
T: 38 38 06 32 
nb@bf.dk

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

Blandt de besvarede spørge-
skemaer i BF ś årlige lønun-
dersøgelser (den offentlige 
såvel som den private) er der 
udtrukket følgende vindere 
af et supergavekort på 1000 
kroner:

Line Hoffgaard, 
Aalborg Bibliotekerne

Louise Aakær, 
Lemvig Bibliotek

Nikoline Dohm Lauridsen, 
DTU

Katrine Marie Schrøder, 
Det Kongelige Bibliotek

Kristina Baceviciute, 
Randers Kommune

Ditte Bredberg, 
Ballerup Bibliotekerne

Tine Skovgaard,
Ernst & Young

Anja Mussegaard, 
TV Revision

Bibliotekarforbundet siger 
tillykke – samt tak for alle 
besvarelserne.

Helle Fridberg

Vindere 
i lønunder- 
søgelserne
fra
efteråret
2016 Vi ved det godt – 

forebyggelse er 
en god ting! 
Selv ganske korte pauser i arbejdet 
kan forebygge træthed, stive muskler 
og hovedpine. Det viser flere studier. 

Her er forslag til 5 gode mikroøvelser: 

• Skulderrulning: Læg hænderne 
foran skuldrene, lad albuerne stikke 
ud til siden, og lad albuerne tegne så 
stor en cirkel som muligt. Lad skuld-
rene rulle med. 10 gange hver vej.

• Stræk ud: Stræk armene helt op 
mod loftet, så langt du kan. Stræk 
armene helt frem, og træk den ene 
arm så langt tilbage, som du kan – 
som hvis du spænder en bue. Gør det 
ti gange med hver arm.

• Rul ryggen: Lad armene falde 
slapt ned foran dig, gerne helt ned 
til gulvet. Lad dem flagre løst i nogle 
sekunder. Rul ryggen langsomt op, 
og stræk armene helt op mod loftet. 
Gentag 5 gange.

• Ryst blodet ud: Ryst hænderne 
kraftigt ud til siden, som om du ry-
stede vand af dem. Ryst så kraftigt, 
du kan, 10 gange, så blodet presses 
helt ud i fingerspidserne, og skuld-
rene rystes løse.

•Stræk lårene: Gøres bedst på en 
trappe, men du kan også bruge en 
stol. Sæt det ene ben 2-3 trin oppe, 
og gå ned i knæ, som lår, baller og 
lyske strækkes helt ud. Skift ben et 
par gange.

Kilde: www.kropogkontor.dk

Lone Rosendal
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En lønstigning på 3,8 procent er, hvad et pri-
vatansat medlem af BF gennemsnitligt opnåede 
fra september 2015 til september 2016. Set i 
lyset af, at prisudviklingen i samme periode har 
været på 0 procent, er der tale om en pæn real-
lønsfremgang. Året før var reallønsfremgangen 
på 2,9 procent.

Den gennemsnitlige løn for alle på privatområdet 
er 47.321 kroner (inklusiv pensionsbidrag). Er der 
tale om en stilling med ledelsesansvar, er gen-
nemsnittet 56.065 kroner.

Den opnåelige løn afhænger i høj grad af bran-
chen. Forskellen mellem de bedst lønnende 
brancher (medicinalvirksomhed og IT/data) og 
den lavest lønnende branche (forlagsbranchen) 
er på cirka 15.000 kroner om måneden.

Stillingskategorien har også betydning for løn-
niveauet. Står der konsulent på visitkortet, vil 
lønnen typisk være en del højere end, hvis der 
står researcher eller bibliotekar. Titlen hænger 
dog ofte også sammen med branchen.

Geografi har også en betydning. Således er den 
gennemsnitlige løn (inklusiv pension) i hoved-
stadsområdet på 48.002 kroner, mens den i det 
øvrige land er på 42.568 kroner. 

Når vi arbejder i teams og 
projekter, rejser der sig ofte 
en række spørgsmål, udfor-
dringer og dilemmaer. 

Er vi i virkeligheden en 
gruppe og ikke et team, og 
har det nogen betydning i 
forhold til den måde, vi arbej-
der på? Hvad gør vi, når vi har 
meget forskellige ambitioner, 
eller der er nogen, der kører 
på frihjul? Hvad sker der, når 
ansvaret også er en belast-
ning, eller når andre blander 
sig? Og endelig, hvad gør vi, 
når der opstår en klemme 
mellem drift og projekter, og 
vi skal finde ud af, hvad det 
»rigtige« arbejde er? 

Læs mere på www.teampro-
jekt.dk, hvor arbejdspladser 
og eksperter kommer med 
input i 30 små videoindslag 
til disse og andre spørgsmål, 
der brænder sig på i daglig-
dagen. 

Lone Rosendal

? Jeg overvejer at søge et andet arbejde, men hvad sker der med min ferie, hvis jeg skifter job? Skal jeg så optjene ferie igen, 
ligesom da jeg blev ansat første gang?

 

SVAR Nej, det er heldigvis sådan, at når du fratræder din stilling, vil både den ferie, som du ikke har nået at afholde, samt den ferie, som 
du har optjent til afholdelse i næste ferieår, blive afregnet til FerieKonto. En sådan feriegodtgørelse udgør 12,5 procent af lønnen i optje-
ningsåret. Når du så skal afholde ferie på din nye arbejdsplads, vil du have ret til at afholde ferie, men du har ikke ret til ferie med løn, før 
du har optjent den. I de tilfælde kan du så købe dig til ferie med pengene fra FerieKonto.
   Har du særlige feriedage til gode, udbetales de kontant efter de almindelige regler i forbindelse med fratrædelsen. Held og lykke med 
jobsøgningen!

 Ulla Thorborg

Pæne
lønstigninger
på privat-
området

Trivsel og 
klarhed i 
dit team og 
din projekt-
gruppe 

Lønmagasin 2017 for privatansatte  Bibliotekarforbundet   1   

LØNMAGASIN 2017
For privatansatte

Med lønstatistik 2016

BF Lønmagasin privatansatte#7.indd   1
06/01/17   11.24

Alle privatansatte vil i januar modtage 
Lønmagasin 2017 for privatansatte, hvor de 
vigtigste løntabeller er optrykt. På bf.dk er 
samtlige resultater tilgængelige. 

Husk også, at du altid er velkommen til at 
kontakte forhandlingsafdelingen for person-
lig sparring om dit lønkrav forud for ansæt-
telse eller lønforhandling.

Du kan også tilmelde dig BF’s Lønservice. Så 
vil du hvert år på tidspunktet for din årlige 
lønforhandling/-regulering modtage en mail 
med diverse relevante lønstatistikoplys-
ninger, oplysninger om den aktuelle pris- og 
lønudvikling, gode råd om lønforhandling mv. 

Du tilmelder dig ved at sende
en mail til bf@bf.dk

Karin V. Madsen
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Hvordan kan det være, at humanister og erhvervsliv ofte tager fejl af hinan-
den?  Hvorfor kan mange direktører ikke se en ide i at ansætte en humanist?  
Og hvordan nedbryder man fordommene, så flere humanister får adgang til 
gode jobs i virksomhederne? 
   Det er netop de spørgsmål, antropolog og erhvervskonsulent Dennis Nørmark 
tager fat på i sin bog Humanistens guide til det private erhvervsliv. 
   Bogen er tænkt som en hjælp til alle de humanister, der overvejer en karriere i 
det private erhvervsliv. Men kandidater fra samfundsvidenskabelige og natur-
videnskabelige fag kan nu også sagtens læse med.
   - Humanister er dog ofte dem, der har sværest ved at forstå vilkårene i en 
større virksomhed, og det er blandt humanister, jeg oplever den største af-
stand til erhvervslivet i forhold til sprog og værdier, fortæller Dennis Nørmark.
   - Det nytter ikke noget at stå og flagre med sine 12-taller til jobsamtalen, hvis 
man ikke kan slippe sit akademiske sprog. Mange humanister forstår ikke at 
sætte de rette ord på den værdi, de kan tilbyde virksomheden, forklarer Dennis 
Nørmark.
   Akademikere er gode til at finde problemer – det har de øvet sig i siden første 
problemformulering på studiet. De er også gode til at gøre tingene komplice-
rede, men det er sjældent det, virksomhederne har brug for.
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Det private 
erhvervsliv har
brug for humanister 
Det private erhvervsliv har brug for humanister, der kan stille de 
kritiske spørgsmål. Men for at komme i betragtning til jobbet 
er det vigtigt, at du kender sproget og organisationen. I sin nye 
bog guider antropolog og erhvervskonsulent Dennis Nørmark 
humanister til at lande et job i businessland.  
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- De vil have gjort tingene lettere. De vil have 
løsninger, og de vil ikke kritiseres 100 procent af 
tiden. De kan sagtens nøjes med 10 procent kritik. 

ET HAV AF FORKORTELSER

Ifølge Dennis Nørmark mangler mange humani-
ster en helt grundlæggende viden om erhvervsli-
vet – eksempelvis de forskellige sektorer og orga-
nisationssystemer, der findes, men også klassiske 
discipliner som regnskab og ledelse.
   Som jobsøgende skal du kende forskellen på 
toplinje og bundlinje, vide, hvad en matrixorgani-
sation er, og kende forkortelsen ROI (Return On 
Investment, red.). Det er alle begreber, du højst 
sandsynligt ikke har beskæftiget dig med i løbet 
af din lange uddannelse, men som du har brug 
for at kende, hvis du vil begå dig i det private 
erhvervsliv.
   - Virksomhederne vil gerne lære dig noget, men 
de har ikke tid til at starte helt ved Adam og Eva. 
Derfor bør du kende de vigtigste ord og begreber, 
så du ikke kludrer i det allerede til jobsamtalen, 
anbefaler Dennis Nørmark.

For sproget i mange virksomheder er præget af engelske be-
greber og mere eller mindre gennemskuelige og meningsfulde 
forkortelser.  
   - Det sprog, man bruger i en stor virksomhed, er til dels med 
til at gøre tingene lettere og hurtigere. Men sprogspillet hand-
ler også om at vise, hvem der tilhører gruppen, og hvem der 
ikke gør. Akkurat ligesom det akademiske sprog på universite-
tet, forklarer Dennis Nørmark, der har lavet en ordforklaring i 
sin bog, så man kan slå op, hvad eksempelvis B2B, CEO, CSR og 
KPI betyder.

OVERSÆT JOBOPSLAGET

En af udfordringerne i forhold til at få flere humanister ansat i 
det private er, at mange humanister enten ikke forstår indhol-
det i jobopslaget, eller at jobbet faktisk matcher vedkommen-
des profil. 
   - Netop her skal man som humanist bruge sin lærdom fra 
universitetet til at foretage en reel tekstanalyse af jobopslaget. 
Slå de ord op, du ikke forstår, find budskabet og meningen og 
fortolk, råder Dennis Nørmark.
   Til selve jobsamtalen gælder det naturligvis om at være godt 
forberedt og inde i virksomhedens ejerskabsstruktur, organisa-
tionsform og interessenter. Samtidig er det vigtigt at oversæt-
te de akademiske kompetencer til, hvordan netop du kan løse 
en konkret opgave og skabe værdi for virksomheden. 
   - Mange virksomheder har kæmpestore problemer med vi-
dendeling, så hvis du har kompetencer omkring information og 
videndeling, skal det gøres konkret til en samtale. 

SKJORTE OG SUND SKEPSIS

Fordomme går ofte begge veje, og det gælder også forholdet 
mellem humanister og erhvervsliv.
   - Direktøren kan sagtens have en fordom om, at du er en 
venstresnoet og verdensfjern Kloge Åge, der ikke forstår sig 
på penge. Den fordom skal du selvfølgelig afmontere. Så stop 
skjorten ned i bukserne, og lad være med at fortælle, at du 
er medlem af Enhedslisten, lyder det fra Dennis Nørmark, der 
mener, at der er gevinster ved at blive ansat blandt andre fag-
grupper.
   - I det private erhvervsliv kommer du ud af din comfort zone 
og møder folk, der tænker anderledes. Det burde være beri-
gende for dig at arbejde sammen med for eksempel ingeniører 
og farmaceuter i stedet for at omgive dig med andre bibliote-
karer eller informationsspecialister, mener Dennis Nørmark og 
tilføjer, at det er i det private, at mange af fremtidens job skal 
findes.
   - Men det er vigtigt at bevare en sund skepsis, for det har 
virksomhederne brug for. De har brug for humanister til at stille 
vigtige spørgsmål til procedurer og kultur, men de har også 
brug for, at du spiller med på holdet. Du skal tage en del af de-
res tøj på, men du skal ikke blive nålestribet helt ind i hjernen. 

Fra antropolog til virksomhedskonsulent
Dennis Nørmark (f. 1978) er uddannet cand.
mag. i antropologi, men har gennem de seneste 
ti år arbejdet som konsulent og inspirator for 
virksomheder i ind- og udland. Han afholder 
desuden foredrag, sidder i DR’s bestyrelse 
og har udgivet flere titler. I 2013 udkom 
Kulturforståelse for Stenalderhjerner, mens 
Humanistens guide til det private erhvervsliv 
udkom i august 2016.  
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RÅD OG ANBEFALINGER VED ANSØGNING
Ved deltidsstillinger under 29,6 timer skal der altid udstedes 
frigørelsesattest fra begyndelsen af et ansættelsesforhold, 
hvis der skal udbetales supplerende dagpenge. Du kan altid 
kontakte Bibliotekarforbundets forhandlingsafdeling, hvis
du har spørgsmål.

Biblioteket Sønderborg søgte i oktober en børnebib-
liotekar, der blandt andet skulle brænde for arbejdet 
med både digital dannelse og digitale spil. Desuden 
søgte biblioteket en bibliotekar med visuelle kompe-
tencer til at arbejde med nye formidlingsformer. I alt 
modtog biblioteket 137 ansøgninger, men der var ikke 
helt så mange bibliotekarer blandt ansøgerne, som 
man havde håbet på i Sønderborg. Derfor endte man 
med at ansætte en bibliotekar og en medarbejder med 
bibliotekserfaring, men uden uddannelsen. 
   - Til vores børnebibliotekarstilling fik vi rigtig mange 
ansøgninger, især fra medievidenskabsfolk. Vi ansatte 
en af vores vikarer, der er uddannet fra IVA i Aalborg, 
og vi ved, at hun passer utrolig godt ind hos os. Hun 
havde de faglige kompetencer, vi efterspurgte, og så 
havde hun relevant erfaring fra et arbejde i en bog-
handel og som lærervikar, forklarer souschef Hanne 
Sørensen.
   Også den anden kandidat er man tilfreds med i Søn-
derborg, selv om man undrede sig over, at der ikke var 
flere bibliotekarer blandt ansøgerne. 
   - Vi fik dog en rigtig fin ansøgning fra en nyuddan-
net cand.scient.bibl., der bor i København, og hun var 
dygtig, så hun skal nok snart finde et job. Men i sidste 
ende valgte vi en kandidat, der, selvom hun ikke er ud-
dannet bibliotekar, arbejder på et bibliotek og har erfa-
ring med visuel formidling, forklarer Hanne Sørensen. 
- Jeg kan godt ærgre mig over, at vi ikke kunne ansæt-
te to uddannede bibliotekarer. Men min erfaring er, at 
vores kolleger, der ikke er uddannet bibliotekarer, ofte 
virkelig brænder for faget efter kort tid, og jeg glæder 
mig til, at de nye kolleger starter. 

Biblioteket Sønderborg søgte i 
oktober en børnebibliotekar og 
en formidler og udstillingsar-
rangør med visuelle kompetencer. 
Perspektiv har fulgt ansæt-
telsesprocessen.

TEKST ANETTE LERCHE

Sønderborgs 
nye kolleger

Januar 2017 · Perspektiv · 45

Se flere job på 
Bibliotekarforbundets 
jobportal:

bibliotekarjob.dk



Data Science faggruppen ønsker at udvikle og
understøtte danske bibliotekarers kompetencer
indenfor Data Librarianship.

Faggruppen vil have fokus på Open Science, Data Science 
og Data Management, men med fokus på den faglighed, 
som bibliotekarer og biblioteksmedarbejdere bringer 
til bordet. Faggruppen vil afholde workshops og facili-
tere undervisning, studiegrupper og understøtte læring 
indenfor Data Science sammen med andre faggrupper og 
fagområder. Faggruppen har som mål af skabe og ved-
ligeholde et netværk blandt bibliotekarer og andre med 
interesse for Data Librarianship og Open Science.

Dato: 1. marts 2017
Tid: kl 19.30
Sted: Mødelokale 4-5: Akademikerhuset,
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg.
Tilmelding via bf.dk/arrangementer

Alle BF-medlemmer er velkomne

Stiftende
generalforsamling i
Faggruppen for Data Science
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@fagmagasinetperspektiv
 

#ViVilSåGerneBerigeDinHverdag

Følg Perspektiv
på Instagram

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

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

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

 (Deltager ved Introduktion til bogsæsonen)

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

(Deltager på kurset Layout med Indesign)

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

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

 

 Find arrangementer, som passer til dig, på bf.dk/arrangementer
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Forhenværende redaktør af Bibliotekarfor-
bundets medlemsblad Bibliotek70 og senere 
Bibliotekspressen gennem godt 30 år er død. 
Per Nyeng sov stille ind lørdag den 3. decem-
ber 2016 efter nogle år med svær sygdom. Han 
blev 75 år.

Per var en utrolig udadvendt person i sin fag-
lige profession. Med en meget bred kontakt-
flade gjorde han danske biblioteker kendt over 
det meste af verden. 

Hans arbejdshistorie begyndte for cirka 50 
år siden, da han kom til Danmark fra Sverige. 
Det var en mørk og tilsneet decemberdag i 
slutningen af 1960'erne, da han første gang 
viste sig på Hvidovrevej foran den matterede 
indgangsdør til sin nye arbejdsplads som 
redaktør af Bibliotekarforbundets blad. Myten 
fortæller, at han stod barfodet i åbne sandaler 
iført afghanerpels og lignede Fandens skygge 
for førsteårseleven, som skulle lukke ham ind.

Og hun havde god grund til at føle frygt: Det 
var den nye tid, der bankede på. Per var en de-
dikeret redaktør med skarptandede, læsevær-
dige ledere og et fokus, som var usædvanlig 
kompromisløst.

Hans angreb ramte ikke kun medlemmernes 
arbejdsgivere og bibliotekarernes bløde og 
»fornemme« litterære følelser. Nej, de blev 
også rettet mod hans egne arbejdsgivere, 
Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse og 
sekretariat. 

Det var angreb med slagsværdet, som mejede 
ned for fode, af og til også med en vis »collate-
ral damage« som resultat. Det skabte venner 

– jeg selv var én af dem – men også fjender. 
Jeg husker en tidligere direktør for Biblioteks-
tilsynet hvæse: »Alt, hvad vi har bygget op, 
har I nu revet ned!«.

Apropos fjender skete det, at redaktøren for-
stod deres argumenter og gav dem plads – en 
fairness, som Per også besad, og som betød, 
at oprøret, der ret beset var antiautoritært på 
linje med det, der fandt sted i det omgivende 
samfund, hverken blev helligt eller introvert. 
Den balance lykkedes Per godt med.

Med Per som redaktør voksede Bibliotekar-
forbundet og udviklede en faglig profil, der 
efterhånden betød noget i den politiske debat.  

Billedet af Pers virke som redaktør er ikke 
komplet uden også at nævne, at hans skrift-
lige udtryk mildnedes med årene. Alligevel 
bevarede han gennem hele sit liv sin kompro-
misløshed og tro på pennens magt og bibliote-
kernes betydning for fri meningsdannelse – og 
dermed for demokratiet.

Der fandtes selvfølgelig også en anden Per – 
en venlig, generøs kammerat fra Vendsyssel, 
som altid gav en calvados og en sludder. Og 
som i de senere år talte ømt og stolt om sit 
barnebarn »Kaptajnen«, opkaldt af Per efter 
Kaptajn Nemo. 

Farvel Per – og tak.

Børge Sørensen,
tidligere Stadsbibliotekar,
København

Mindeord til ære for forhenværende 
redaktør Per Nyeng (1941-2016)
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Privatgruppens 
Generalforsamling 2017
4. februar 2017 i København

BITA's Generalforsamling 
2017
6. marts 2017 i Odense

Referencefaggruppens
Generalforsamling 2017
7. marts 2017 i Kolding

Filibussens
Generalforsamling 2017
18. marts 2017 i Vejle

Statsgruppens 
Generalforsamling 2017
18. marts 2017 i København

Musikfaggruppen MUFA's 
Generalforsamling 2017
30. marts 2017 i København

BØFA’s Generalforsamling 
2017
6. april 2017

Faggrupppen for 
Medicinsk Informations 
Generalforsamling 2017
7. april 2017 i København

Seniorgruppens 
Generalforsamling 2017
20. april 2017 i København

META's Generalforsamling 
2017
26. april 2016 i Odense

Konference: Biblioteket
– porten til samfundet?
Faggruppen BITA - Bibliote-
karer i Tværkulturelt Arbejde 
- inviterer til konference.
6. marts 2017 i Odense

Workshop: Beskyt din digi-
tale identitet - få værktø-
jerne af Pernille Tranberg
Hvilke værktøjer kan du bru-
ge for at passe på din digitale 
identitet? Referencefag-
gruppen afholder workshop 
om, hvad man skal undgå, 
når man færdes på nettet.
7. marts 2017 i Middelfart

Morgenmøde for ledere: 
Ledelse af primadonnaer
Med udgangspunkt i de fire 
arketyper med hver deres 
distinkte motivationsprofil 
stiller Helle Hein skarpt på, 
hvordan man leder prima-
donnaer.
8. marts 2017 i Aarhus

Kursusforløb: Skab
animationsfilm med små
og store børn
Få ny inspiration og lær enkle 
og effektive animationstek-
nikker, så du selv kan tilrette-
lægge korte workshops for 
de mindre børn og længere 
forløb for skoleklasser, som 
kan indgå i bibliotekernes 
åbne skoleindsats. 
28. februar til 14. marts 2017 
via webinarer og workshop i 
Aalborg 
21. marts til 5. april 2017 via 
webinarer og workshop i 
Gentofte
27. april til 15. maj 2017 via 
webinarer og workshop i Vejle

Records Manager - Mini-
uddannelse (5 kursusdage)
Miniuddannelsen, som gør 
dig i stand til at arbejde som 
Records Manager i private og 
offentlige virksomheder. 
15. marts til 4. april 2017 i 
København
10. maj til 6. juni 2017 i Vejle

Lynkursus: SoMe-
managerens værktøjer
Som SoMe-manager eller 
SoMe-bibliotekar arbejder 
du med at vedligeholde og 
udvikle virksomhedens eller 
organisationens profiler på 
de sociale medier. Kursus for 
dig, som vil arbejde med so-
ciale medier. Gratis for ledige 
og studentermedlemmer.
29. marts 2017 i København

Faggruppen Bibliotek
& Uddannelses
Generalforsamling 2017
26. april 2017 i Fredericia 

Kunstfaggruppen
Generalforsamling 2017
26. april 2016 i København 

FaBuLærs 
Generalforsamling 2017
9. maj 2017 i Odense

GENERAL- 
FORSAMLINGER

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Workshop for nye ledere: 
Tag ejerskab over dit nye 
lederskab
Når du rykker op for enden af 
bordet, ser verden anderledes 
ud. Få som ny leder mu-
lighed for at reflektere, dele 
erfaringer og få input til dine 
ledelsesmæssige dilemmaer.
9. marts 2017 i København

Morgenmøde for ledere: 
Mental robusthed og
robuste organisationer
Hvad er mental robusthed 
egentlig? Og hvordan kan 
du som leder understøtte 
mental robusthed hos med-
arbejdere?
19. april 2017 i København

Webinar: Introduktion
til lean
Lean skærer overflødigt fedt 
fra i gentagne arbejdspro-
cesser i organisationer og 
virksomheder. Lean handler 
om at skabe værdi med den 
mindst mulige indsats.
18. maj 2017 via din computer, 
tablet eller smartphone

Webinar:
Præsentationsteknik
– tips og tricks
Vi giver dig de bedste tips og 
tricks til, hvordan du holder 
dine modtagere fanget, og 
hvordan du involverer og 
inspirerer deltagerne.
24. maj 2017 via din computer, 
tablet eller smartphone
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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.

JOB OG KARRIERE TR-KURSER Som studen-
termedlem 
kan du del-
tage gratis 
i mange af  
vores gå-
hjem-møder, 
webinarer og 
værktøjskur-
ser. Følg med 
i kalenderen 
på bf.dk.

Revolutioner din jobsøgning!
Workshop over to dage
med masser af praktiske 
eksempler på, hvordan du kan 
præsentere dig selv og finde 
din egen vej til en succesfuld 
jobsøgning.
2. og 14. marts 2017 i
København
1. og 6. april 2017 i København
26. april og 3. maj 2017 i 
København

TR-uddannelse Modul A 2017
Om BF som forhandlings-
berettiget organisation, om 
TR's forskellige roller, lokale 
samarbejdsregler, arbejds-
miljøregler m.m.
27. februar - 1. marts 2017
i Middelfart

TR-tirsdag:
Organisationens robusthed
Skal vi alle bare blive mere 
hårdføre for at klare mosten, 
eller har virksomheden også 
et ansvar for at skabe robuste 
rammer?
28. februar 2017 i København

Digital Manager: Start dit 
webprojekt med succes
Hvad skal der til for at igang-
sætte et webprojekt, så det 
bliver succesfuldt?
3. maj 2017 i København

Digital Manager: Start dit 
webprojekt med succes
Hvad skal der til for at igang-
sætte et webprojekt, så det 
bliver succesfuldt?
3. maj 2017 i København

Digital Manager:
Informationsarkitektur – 
organisering, strukturering 
og labelling
Lær at anvende en række 
»best practiceværktøjer« til 
at organisere information og 
opbygge en funktionel navi-
gation, grundlaget for en god 
brugeroplevelse.
8. maj 2017 i København

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.
17. maj 2017 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.
23. maj 2017 i København

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

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 skrive-
teknik på nettet.
31. maj 2017 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. 
7. juni  2017 i København

Webinar: LinkedIn
– den personlige profil
Få tips og tricks til, hvordan 
din personlige LinkedIn-profil 
kan optimeres, og hvordan 
du kan bruge LinkedIn til 
at udvide dit professionelle 
netværk.
2. marts 2017 via din
computer, tablet eller 
smartphone

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 B 2017
En introduktion til de væ-
sentligste emner inden for 
ansættelsesretten.
4. april 2017 i Horsens
6. april 2017 i København

TR-OK18 landsmøde om
kravudtagelse
Bibliotekarforbundet afholder 
TR-OK Landsmøde 2017 om-
kring kravudtagelse til OK18 
på det offentlige ansættel-
sesområde.
31. maj 2017 i Middelfart

TR-uddannelse Modul C 2017
Omhandler lønforhold,
lønpolitik, budgetforstå-
else, forhandlingsteknik og 
-træning.
7. - 9. juni 2017 i Middelfart
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Navn: Ditte Schjødt Svensson 
Uddannelse: Cand.scient.bibl. i 2007
Stilling: Bibliotekar ved Silkeborg
Bibliotekerne
Tidligere: Ansat ved Handelshøjskolen
i Aarhus og senere ved AU Library efter
en fusion ved Aarhus Universitet
Alder: 34 år

Hvordan har din karriere udviklet sig?
- Mit første job var på Handelshøjskolen 
i Aarhus, hvor jeg var kontaktbibliote-
kar til Juridisk Institut med opgaver som 
informationssøgningskurser, book-en-
bibliotekar og lignende. Men efterhånden 
kom jeg til at arbejde mere og mere med 
bibliometri. Senere fusionerede Handels-
højskolen og Aarhus Universitet, og da den 
fusion i 2013 ramte bibliotekerne, søgte 
jeg en intern stilling, hvor jeg arbejdede 
med bibliometri og ledelsesinformation på 
tværs af organisationen.  

Hvorfor søgte du stillingen i Silkeborg?
- Der var rigtig mange spændende opgaver 
i mit forrige arbejde, så det var ikke sådan, 
at jeg følte, jeg var færdig med det. Men 

når man bevæger sig fra at have fingrene i 
bolledejen rent fagligt til at have en mere 
overordnet funktion med flere admini-
strative opgaver, kan man godt komme 
til at tænke over, om man er færdig med 
for eksempel at stå for vejledning og 
undervisning. Og opslaget fra Silkeborg 
handlede netop om læring, hvor de søgte 
en bibliotekar, der skulle være med til at 
udvikle bibliotekets undervisning til elever 
fra folkeskolens udskoling og gymnasier, 
og den mulighed greb jeg. 

Gjorde du dig nogen overvejelser omkring 
skiftet fra et forsknings- til et folke-
bibliotek?
- Min første tanke var, om det egentlig var 
realistisk at skifte sektor, eller om måden 
at tænke på i de to sektorer er for forskelli-
ge. Men jobopslaget fra Silkeborg handlede 
meget om det, jeg tidligere havde lavet 
på universitetet. Det er klart, at man kan 
møde nogle forestillinger om, hvad der ka-
rakteriserer brugerne de respektive steder.  
Forenklet handler det om, at brugerne i et 
folkebibliotek ikke har så højt et niveau, 
mens de studerende på de videregående 

uddannelser er meget motiverede. Jeg op-
lever dét billede som langt mere nuance-
ret. Der findes også umotiverede universi-
tetsstuderende, og du kan sagtens møde 
meget motiverede gymnasieelever.  

Hvordan har din første tid i Silkeborg 
været?
- Jeg har været med på en lytter i en række 
undervisningsforløb, og her kan jeg se, at 
strukturen og eksemplerne ikke ligger så 
fjernt fra det, vi leverede til de studerende 
på universitetet. Der er ikke så stor forskel 
på en 3. g’er og en 1. semester-studerende. 
   Min oplevelse er, at jeg har den relevante 
erfaring og også de rigtige værktøjer. Ge-
nerelt synes jeg, at de unges niveau er ret 
okay. Der er selvfølgelig ting, de af gode 
grunde ikke kan endnu, fordi de stadig 
ikke har hørt om det, men de fleste finder 
hurtigt ud af det. Og så skal man jo være 
alsidig i sin tilgang til eleverne. Nogle er 
nærmest i mål, når de kommer på bibliote-
ket, mens andre er langt fra. Opgaven er at 
nå dem der, hvor de er, og så løfte dem op 
til næste trin. Uanset om de lige er startet 
eller er halvvejs.
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Det handler om at nå dem, hvor de er
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WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK

Vi skaber spændende og alsidige miljøer til børn og unge. Vores brede sortiment af  
biblioteksmøbler og indretningsforslag skaber skønne miljøer, som inspirerer til læsning, 
kreativitet og til at have det sjovt.

Kontakt os for rådgivning på telefon 76 78 26 11 eller www.lammhultsbiblioteksdesign.dk.

SKAB GODE LÆRINGSMILJØER TIL UNGE

”Når man er alene 
med sin faglighed, 
skal man på en 
anden måde vise, 
hvad man kan 
byde ind med.”
Tina Vostrup Karlsen fortæller
om sit arbejde som eneste bibliotekar 
på Retspatologisk Afdeling.
Læs temaet om Solisterne på side 16
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33
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Opdelte kurser
Vi udbyder desuden kurser, der er opdelte i forhold til  
folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. 
Se aktuelle kurser og tilmeld jer på vores hjemmeside. 

Se alle services
I kan se alle vores services på www.systematic.com/fbs-services

Tilkøb af services  
- det Fælles Bibliotekssystem

Systematic tilbyder en række services til  
kommunerne i forbindelse med udrulningen  
af det Fælles Bibliotekssystem.  

Vi tilbyder blandt andet: 

• Datavask af bibliografiske poster
• Ekstra konvertering
• Konsulenthjælp til dagligt brug af Cicero
• Systemadministratorrolle ifm. idriftsættelse – PLC
• Basis-tjek af konfiguration
• Basis-konfiguration af Cicero-installation
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TEMA

Solister
– alene med den 
bibliotekariske 
faglighed

IVA flytter fra 
Birketinget

Fotoreportage:

Dataetik på dagsordenen / Nye katalogiseringsregler


