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Cicero Media understøtter medarbejderne i produktionsprocessen og understøtter  
en enkel distribution til forskellige medier som infoskærme, Facebook, hjemmesiden, 
mobile enheder m.v. Cicero Medias enkle og intuitive brugerflade sikrer, at brugere,  
uden grafisk viden og indsigt, kan producere indhold med et professionelt udtryk.

Cicero Medias skabeloner sættes op med et grafisk udtryk, der matcher  
bibliotekets stil. Brugeren skal kun fokusere på at få skabt det rette budskab  
og herefter distribuere til de ønskede medier.

Læs mere på www.systematic.com/library

Cicero Media er Systematics bud på 
fremtidens software til digital formidling.

Det er et modulbygget software, som 
er udviklet til at løse de kommunikations-
opgaver, et moderne bibliotek varetager  
i dag og vil varetage i årene fremover.

Cicero Media  
Digitale formidlingsløsninger til fremtidens bibliotek

Systematic_PerspektivAnnonce_Nov2016_215x220_V03.indd   1 06/11/2016   21.56

Tema:
Forskning i
litteraturens
betydning

Ny datafaggruppe i BF  /  The Dark Web  /  Del af prekariatet
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WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK

I samarbejde med Redia supplerer vi nu vores designløsninger til biblioteker med digitale og  
interaktive løsninger. Vi skaber innovative, værdifulde biblioteksindretninger, hvor design, indhold, 
rum og teknologi arbejder sammen. Vi bestræber os på, hele tiden at nytænke biblioteket og tilføre 
elementer, der integrerer fysiske og digitale løsninger til gavn for både medarbejdere og brugere. 

Besøg os på stand nr. 4 +5 på DBs Bibliotekspolitiske Topmøde i Korsør den 30. og 31. marts  
og få inspiration til, hvordan du skaber det digitale biblioteksrum. 

Se mere på www.lammhultsbiblioteksdesign.dk eller kontakt os for yderligere rådgivning.

VI SKABER DET DIGITALE BIBLIOTEKSRUM

”Litteraturen kan 
spille en politisk 
rolle, fordi den kan 
give beslutnings-
tagerne indsigter 
i samfundet, som 
de ikke finder i 
rapporter”
Professor på Institut for Kulturvidenskaber 
på Syddansk Universitet Anne-Marie Mai

Forsidefotos: »Bookfaces« fra Ringsted og Roskilde Bibliotekerne 

Tema side 10
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Interview med 
professor Anne-Marie 
Mai om hendes 
forskning i litteraturens 
betydning for 
samfundsudviklingen 
og os som mennesker.

Forsker Rasmus 
Munksgaard kaster lys over 
kryptomarkedet som andet 
og mere end et dunkelt 
slaraffenland for kriminelle.                                                                                  

LITTERATUREN 
KAN GIVE OS 
INDSIGTER, VI 
IKKE KAN OPNÅ 
PÅ ANDRE 
MÅDER

MØRKENETTETS 
LYSE SIDER                                                                                             

22

18

Cand.scient.bibl. 
Anna Overlund-
Sørensen er 
en del af det 
voksende 
prekariat på 
arbejdsmarkedet. 

JEG ER IKKE ALTID 
ARBEJDSLØS – MEN 

JEG ER ALTID
JOBSØGENDE



Der er
stiftende
generalforsamling 
i Faggruppen Data 
Science den
1. marts.
 
Data Science-faggrup-
pen ønsker at udvikle 
og understøtte danske 
bibliotekarers kompe-
tencer inden for Data 
Librarianship. 

Faggruppen vil foku-
sere på Open Science, 
Data Science og Data 
Management, men 
med udgangspunkt 
i den faglighed, som 
bibliotekarer og bib-
lioteksmedarbejdere 
bringer til bordet. Fag-
gruppen vil afholde 
workshops, facilitere 
undervisning og stu-
diegrupper, under-
støtte læring inden for 
Data Science og ved-
ligeholde et netværk 
blandt bibliotekarer og 
andre med interesse 
for Data Librarianship 
og Open Science.

Se information og 
output fra seneste 
DST4L-workshop på 
http://www.dst4l.info  

A
K

T
U

E
LT

 IN
T

E
R

V
IE

W
 

· Perspektiv · Februar 20174



Februar 2017 · Perspektiv · 5

Jeannette Ekstrøm fra DTU har sammen med andre forskningsbibliotekarer 
taget initiativ til at stifte faggruppen Data Science i Bibliotekarforbundet for 
bibliotekarer, der arbejder med data.

Du er en af initiativtagerne til en ny faggruppe. Hvorfor er 
der behov for en faggruppe om Data Science?  
- Bibliotekarer ansat på fag- og forskningsbiblioteker bliver 
ofte spurgt, hvilke værktøjer der er gode til eksempelvis at 
visualisere eller bearbejde data. Og som deltager i DST4L-
workshoppen (Data Scientist Training for Librarians) på 
DTU Bibliotek i september 2015 fik jeg sammen med min 
kollega og medstifter af BF-faggruppen Kasper Bøgh indsigt 
i, hvilke værktøjer og metoder man kan bruge i forbindelse 
med håndtering af små og store mængder rådata. Det var en 
øjenåbner. Vi kan se, at vi som fag mangler et sted, hvor vi 
kan mødes og drøfte området, og ikke mindst et sted, hvor 
vi kan få det nødvendige kompetenceløft. Det her initiativ 
handler meget om i fællesskab at dele viden og lære, hvilke 
værktøjer man kan bruge til eksempelvis håndtering og 
visualisering af data.
 
Hvem kan være med i faggruppen?    
- Alle BF’s medlemmer kan selvfølgelig være med. Men 
på sigt skal det ikke kun være bibliotekarer, der videndeler 
med bibliotekarer, for det er vi ikke store nok til. Vi skal 
også åbne op for it-udviklere og forskere, der arbejder med 
området. Det handler om at se på de opgaver, vi skal løse i 
bibliotekerne, og hvilke kompetencer der skal til for at løse 
dem. I forhold til Data Science kan jeg måske finde frem til 
og håndtere de rigtige værktøjer, og jeg kan se linket mellem 
produkt og løsning, men jeg kan eksempelvis ikke kode, så 
dér skal jeg trække på andres kompetencer og indgå i samar-
bejde med andre faggrupper.    

I slutningen af 2016 var du medarrangør af et event om 
Data Science Training. Hvad gik det ud på?   
- Det handlede om at arbejde med data ud fra en praktisk og 
»hands-on« tilgang. DST4L 2016-arrangørerne prioriterede 
biblioteksrelevante og anvendelige cases. Vi havde eksem-
pelvis en workshop, hvor vi skulle trække data ud af Twitter. 

TEKST ANETTE LERCHE ARKIVFOTO JAKOB BOSERUP

Formålet med DST4L er, at man som deltager skal opdage, at 
man kan noget inden for et område, og at man selv kan gå hjem 
og blive bedre. Tanken med den kommende faggruppe er at 
skabe et sted, hvor man bliver inspireret og deler erfaringer med 
både eksperter og novicer. Vi skal mødes og lave noget sammen 
i forskellige arbejdsworkshops, gerne med faglig sparring og 
korte praktiske oplæg. 

Hvordan arbejder du med Data Science i hverdagen?
- På biblioteket kommer der flere og flere forespørgsler i relation 
til Text Mining, hvor vi blandt andet skal stille information 
og data til rådighed, så forskere kan undersøge, eksempelvis 
»hvordan DTU samarbejder med andre universiteter?«. DTU 
Bibliotek varetager i forvejen den centrale forskningsregistrering 
og vil kunne hjælpe med sådanne data. Mange af vores interne 
arbejdsopgaver handler også om, hvordan vi trækker data ud 
af systemer, renser dem og stiller dem til rådighed. I forhold 
til informationssøgning kan man gøre rigtig meget ved at lave 
små scripts eller algoritmer, som kan søge informationer på nye 
måder. Det skal biblioteket også kunne bistå med.

Hvorfor er det her område vigtigt?
- Det handler om, hvordan vores fag skal udvikle sig. Vores bru-
gere bliver bedre og bedre til at foretage søgninger, og systemer 
udvikler sig og automatiseres. Derfor er vi nødt til at følge med 
udviklingen og brugernes behov. Vi er vant til at håndtere data 
i de store fag- og forskningsbiblioteker, men vi er måske knap 
så gode til at fortælle vores moderinstitutioner, hvad vi rent 
faktisk kan og gør. Bibliotekerne skal synliggøre processer og 
opgaver, for jeg er overbevist om, at vi har evnerne til at indgå i 
faglige sammenhænge på vores institutioner. Det synes oplagt, 
at forskningsprojekter i fremtiden inkluderer bibliotekarer og 
informationsspecialister, fordi vi besidder de nødvendige »Data 
Science skills«, og fordi vi har viden om organisering og anven-
delse af information som en vigtig del af vores bibliotekariske 
DNA.

Nye værktøjer – samme faglighed
Ny faggruppe om Data Science:



   

Pension og løn går hånd
i hånd med fagligt fællesskab
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’s hovedbestyrelse for 2017-2018 
tog fat på de kommende års 
arbejde for nogle uger tilbage. På 
det første møde blev der blandt 

andet sat gang i de indsatsområder, der kommer 
til at fylde i det kommende år, nemlig pension og 
overenskomst. 
   I 2017 går BF i udbud med vores pensionsaftale 
for de overenskomstansatte. Det er besluttet, 
fordi vi vil sikre medlemmerne den bedst mulige 
pensionsaftale med blandt andet de lavest mulige 
administrations- og forsikringsomkostninger.     
Aftalen tager udgangspunkt i den pensionspolitik, 
der blev vedtaget i december, og som er tilgæn-
gelig på BF’s hjemmeside. Pensionspolitikken er 
et pejlemærke for krav og vægtning af kravene i 
forhandlingerne. 
   Selvom BF’s pensionsaftale primært vedrører 
vores overenskomstansatte medlemmer i det 
offentlige, er det også intentionen at bruge 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

forhandlingerne til at åbne op for, at ledige, løst 
ansatte, freelancere og selvstændige kan komme 
med i ordningen på de samme vilkår som vores 
privatansatte medlemmer. Udbudsrunde og 
forhandlinger ledes af en pensionsmægler, der 
skal rådgive hovedbestyrelsen, så den senere på 
året kan træffe en endelig beslutning om en ny 
pensionsaftale. 
   Det andet område, der kommer til at få fokus i 
dette år, er de kommende overenskomstforhand-
linger på det offentlige område. Forhandlingerne 
af de private overenskomster er allerede i gang, 
og resultaterne vil påvirke parterne i den of-
fentlige sektor, når vi i januar 2018 sætter os ved 
forhandlingsbordet. 
   Prognoserne for dansk økonomi spår om 
fremgang, men i lyset af de politiske udmeldin-
ger om besparelser i den offentlige sektor, samt 
det noget specielle samarbejdsklima parterne 
imellem inden for statens område, er det umid-
delbart svært at være jubeloptimist. Men det 
betyder ikke, at vi skal læne os opgivende tilbage.   
Tværtimod skal vi smøge ærmerne op. Derfor 
nedsatte hovedbestyrelsen en arbejdsgruppe 
bestående af tillidsrepræsentanter (TR) fra de 
forskellige TR-kollegier rundtomkring i landet.   
De og jeg skal sammen med tre andre hovedbe-
styrelsesmedlemmer diskutere mulige ønsker 
og krav til overenskomstforhandlingerne, som vi 
kan præsentere til vores TR-landsmøde den 31. 
maj om OK18, hvorefter BF’s krav bringes videre 
til proces i Akademikerne (AC) sammen med de 
øvrige AC-organisationer. 
   Hovedbestyrelsen gav desuden grønt lys til, at 
der i marts oprettes en faggruppe inden for Data 
Science. Et initiativ, jeg glæder mig til at følge. 
I BF går pension og løn hånd i hånd med fagligt 
fællesskab.
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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



31. januar

Formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen blev i Perspektiv nr. 4 (2016) 
spurgt, om han kunne forestille sig en fælles national kampagne for bibliotekerne. Han sva-
rede, at tanken ikke var ham fjern, men han så flere udfordringer. 
   »En fælles kampagne vil kræve, at vi tænker grundigt over både økonomi og metode«. Og 
en forhindring for fælles markedsføring er, »at der er så store forskelle på, hvor mange penge 
kommunalpolitikerne bruger på bibliotekerne,« sagde Steen B. Andersen blandt andet.
Men nu inviterer Danmarks Biblioteksforening alle biblioteker til at være med til at skabe en 
national kampagne, der skal sætte bibliotekerne på dagsordenen og gøre opmærksom på 
bibliotekets mange kvaliteter og muligheder. Den fælles kampagne skal være en årligt tilba-
gevendende begivenhed med et fælles tema. Temaet for 2017 er demokrati. 
   I første omgang inviterer foreningen én medarbejder fra hvert bibliotek til at være med til at 
skabe et koncept for en national kampagne i samarbejde med et designbureau.
   Det skal være med »respekt for, at hvert lokalt bibliotek kan skabe egne aktiviteter, events 
og et program – så kampagnen passer til de lokale ressourcer og forhold,« skriver Danmarks 
Biblioteksforening i invitationen.
   Den 2. marts holdes første møde på Kolding bibliotek med brainstorm om kampagnen og 
inspiration og værktøjer fra designbureauet. 
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Det tager tid at komme
ind på arbejdsmarkedet

Hvis du som nyuddannet oplever at gå ledig 
længe, før du får dit første job, er du ikke 
alene. 13,3 procent af alle nyuddannede 
fra 2015 gik ledige i mindst seks måneder, 
viser en analyse fra Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd.

Andelen af nyuddannede, der begynder 
arbejdslivet med et længere ledighedsforløb, 
er stadig mere end dobbelt så høj som i første 
halvdel af 00’erne, hvor cirka seks procent gik 
ud i længere ledighed.
   De nye tal viser, at cirka hver femte nyud-
dannet med en erhvervsakademiuddannelse 
og akademiker begyndte arbejdslivet med 
mindst seks måneders ledighed i 2015. Blandt 
faglærte er det hver 11.

Mønsted

National bibliotekskampagne

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

»Biblioteket kan mere, end de fleste ved. Lad os gå sammen 
og få det fortalt til hele Danmark«. Under den overskrift 
inviterer Danmarks Biblioteksforening alle bibliotekerne til at 
være med i en årlig fælles kampagne.

N y hedsover bl ik

1. februar

Uddannelsesloftet justeres

Efter stor offentlig debat og kritik fra blandt 
andet fagbevægelsen vil forligspartierne i 
Folketinget nu lempe uddannelsesloftet og 
gøre det muligt at tage en ny uddannelse på 
samme eller lavere niveau efter seks år. 

Forligspartierne bag begrænsning af dob-
beltuddannelse er blevet enige om at lempe 
reglerne, så uddannelsesloftet ikke længere 
er definitivt, men begrænses til en periode 
på seks år. Det betyder, at man fremover vil 
kunne søge optagelse på en ny videregående 
uddannelse på samme eller lavere niveau, seks 
år efter uddannelsen er gennemført.
   Det bliver positivt modtaget i fagbevægel-
sen, selv om der stadig er bred enighed om, at 
begrænsning af uddannelse er den forkerte vej 
at gå i et videnssamfund, hvor vi skal leve af 
veluddannet arbejdskraft.

Lerche

Arkivfoto Jakob Boserup. Illustration til temaet i Perspektiv april 2016 om, 
hvorfor bibliotekerne ikke laver fælles national markedsføring.



Nyhederne fra bf.dk/fagmagasinetperspektiv i forkortet version

12. januar

I Vallensbæk Kommune fyrede man i slutningen af 
2016 to bibliotekarer og nedlagde en tredje ubesat stil-
ling på biblioteket. BF gik ind i sagen, og formand Tine 
Jørgensen så med stor alvor på situationen.
   Hun undrede sig blandt andet over, at man fyrede to 
bibliotekariske medarbejdere for efterfølgende at ville 
ansætte nye medarbejdere. Hun udtalte til Perspektiv 
i november 2016:
   - Udmeldingen fra Vallensbæk Kommune er, at der 
skal være en målrettet indsats inden for kultur- og 
eventformidling og et øget samarbejde med borgere 
og samarbejdspartnere. Det er netop, hvad et moderne 
bibliotek og bibliotekarerne byder ind med. Derfor er 
det uforståeligt, at man ikke udnytter de kompeten-
cer, en bibliotekar anno 2016 har, sagde formanden til 
Perspektiv.
   Siden har der været forhandlinger mellem BF og Val-
lensbæk Kommune, og der er nu indgået forlig i sagen.
- BF har været inde over de to afskedigelser, og det var 
vores opfattelse, at der var tale om usaglige afske-
digelser. Vi var derfor parate til at køre en sag. Efter 
dialog med Vallensbæk Kommune har vi dog valgt at 
afslutte sagerne ved at indgå forlig. Et forlig, som BF 
og de berørte medlemmer er tilfredse med, siger Tine 
Jørgensen, der ikke kan kommentere på indholdet i 
forliget.

Lerche

23. januar

Er du nyuddannet, så tilmeld dig BF’s mentorordning for dimittender

BF ’s dimittendmentorordning har til formål at bygge bro mellem nyuddannede og 
biblioteker eller private virksomheder og giver nyuddannede konkret viden, de kan 
bruge i deres jobsøgning. Masser af biblioteker og virksomheder har tilmeldt sig som 
mentorer. Nu efterlyses flere mentees.

- Jobsøgning er en krævende disciplin, men jo mere viden man har om, hvordan arbejds-
pladserne fungerer, og de krav, der stilles til ens kompetencer, jo større er chancen for, 
at man som nyuddannet kommer hurtigt i job, siger Nanna Berg, karrierekonsulent i BF, 
og anbefaler alle nyuddannede at overveje, om ordningen er noget for dem.
   Mentorordningen tilbyder på nuværende tidspunkt mentorer fra mere end femten 
forskellige folkebiblioteker, fagbiblioteker og private organisationer, som geografisk er 
spredt over hele landet. Det er muligt at finde mentorer med profileringer, der blandt 
andet dækker arbejdsområder som records management, IT-arkitektur, materialevalg, 
indeksering, udvikling af udstillinger samt kommunikation og formidling.

Tjek bf.dk/dimittendmentor
Langhorn

16. januar

Et blik på bibliotekernes fremtid

Den sidste udgave af magasinet Scandinavian Library Quarterly (2016:4) 
har bibliotekernes fremtid som tema.

Både folke-, uddannelses- og forskningsbiblioteker oplever hastige foran-
dringer og nye krav i takt med opkomsten af ny teknologi. I Sverige er man 
i gang med undersøgelser, der skal danne grundlag for en ny biblioteks-
strategi, som lanceres i 2019. Her har man blandt andet samlet viden om de 
biblioteksansattes syn på bibliotekernes situation og kortlagt ti områder, 
som skal tænkes igennem på biblioteksområdet. Et af dem er bibliotekarer-
nes rolle og vilkår.
   »Bibliotekarrollen bliver i stigende grad mangefacetteret, hvor både 
specialist- og generalistkompetencer er påkrævet. Bibliotekarer har brug for 
løbende kompetenceudvikling på grund af den hastige forandring af medier.   
(…)Hele branchen har givet udtryk for vanskeligheder med at rekruttere 
bibliotekarer med de rigtige kvalifikationer,« skriver Erik Fichtelius fra Sve-
riges nationalbibliotek, Kungliga biblioteket, blandt andet til bladet.

Mønsted
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BF afslutter 
Vallensbæksag 
med forlig
I Vallensbæk blev to bibliotekarer 
fyret, og BF mente, at der var tale 
om usaglige afskedigelser. Nu er 
der indgået forlig.
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TEKST SABRINE MØNSTED 

FOTO DAVID BINZER, SDU & RINGSTED OG ROSKILDE BIBLIOTEKERNE
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Et hold med 30 lægestuderende sidder til 
deres første kursus i narrativ medicin. De har 
skullet læse uddrag af Kirstens Thorups bog 
Ingenmandsland om livet med en dement far 
og Klaus Lynggaards digte om mødet med 
»uforståelige« læger som kræftpatient. Og 
det er en øjenåbner. For ingen fagbøger kan 
beskrive følelser og oplevelser, som littera-
turen formår, siger professor på Institut for 
Kulturvidenskaber på SDU Anne-Marie Mai. 
   - Den indsigt, som litteraturen kan give os i 
menneskers følelser og livsvilkår, er unik, og 
det er gået op for den sundhedsfaglige verden. 
   Sidste år kom Anne-Marie Mai og hendes 
team for første gang på de medicinstuderen-
des skema med et kursus i litteratur – med 
stor succes. Nogle af de studerende oprettede 
blandt andet selv læsekredse efter kurset, 
fordi de kunne se værdien i den indsigt, litte-
raturen gav dem om at være patient og pårø-
rende og om deres egen rolle som behandlere. 
Viden, som ikke formidles i fagbøger. 

28 millioner kroner og fem 
år har professor Anne-Marie 
Mai og hendes kolleger på 
Syddansk Universitet fået
til at forske i litteraturens 
betydning under ledelse af 
den amerikanske professor 
Rita Felski. 

LITTERATUREN OG DET SOCIALE 

Kurset i narrativ medicin, der er inspireret af 
Columbia University, er blot én ud af mange 
tråde fra forskningsprojektet Uses of litera-
ture: The social dimensions of literature, som 
under ledelse af den internationalt anerkendte 
litteraturforsker Rita Felski har fået 28 millio-
ner kroner af Danmarks Grundforskningsfond. 
Hun er p.t. den mest omdiskuterede skikkelse 
inden for litteraturvidenskaben med sin kritik 
af den gængse tilgang til litteraturforskning 
og med markante nye ideer til, hvordan lit-
teratur kan indgå i sociale sammenhænge og 
bruges af andre forskningsområder. 
    Professor Rita Felski skal de næste fem år 
dele sin tid mellem SDU og University of Virgi-
nia. I alt er det et hold på 25 forskere fra hele 
verden, der fra SDU skal undersøge forskellige 
afkroge af litteraturens indflydelse. Håbet er 
ifølge professor Anne-Marie Mai en helt ny 
tilgang til litteraturen i alle dele af uddannel-
sessystemet, en ny måde at læse og analysere 
litteratur på samt et nyt syn på, hvordan 
den kan bruges i sociale sammenhænge, og 
hvilken betydning den har for samfundsud-
viklingen og os som mennesker. Det er derfor, 
projektet falder under betegnelsen grund-
forskning.  
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"Man kan læse alverdens 
statistikker og analyser, 

men litteraturen giver os en 
viden, vi ikke kan opnå på 

andre måder"
Professor Jørgen Henrik Petersen, leder af Center 

for Velfærdsstatsforskning, SDU

Projektet er inddelt i fire dele med underpro-
jekter, og store teoretiske diskussioner om 
litteraturanalyse kommer til at blande sig med 
konkrete projekter, eksempelvis kurset i nar-
rativ medicin og skriveværksteder for tidligere 
alkoholikere og kræftpatienter.  
   - Lige nu er vi der, hvor vi har alle spørgsmå-
lene, men mangler at finde alle svarene, siger 
Anne-Marie Mai, da Perspektiv møder hende 
til et interview. 

HVAD GØR LITTERATUR VED OS?

I 2015 udgav Rita Felski bogen The Limits of 
Critique, hvor hun kritiserer den nuværende lit-
teraturforskning for at havde trængt sig selv 
op i et hjørne med en mistænkeliggørelse af 
litteraturen, hvis hemmelige budskaber så ud 
til kun at kunne afsløres gennem dekonstruk-
tion og nærlæsning.
   Litteraturforståelsen er blevet så sofisti-
keret og fuld af begreber, at litteraturen i sig 
selv drukner i den, mener Rita Felski, der åbner 
op for en litterær kritik, hvor forståelsen og til-
knytningen til litteraturen kan ligge i »overfla-
den« og i den umiddelbare læsning. 
   Den amerikanske professor har udviklet 
begrebet technologies of attachment, hvor hun 

undersøger, hvad der tiltrækker og knytter os 
til litteratur. En af »teknologierne« er recognic-
tion, der skal oversættes med »genkendelse« 
og »anerkendelse« – vi genkender ting ved os 
selv i litteraturen, eller vi anerkender andres 
oplevelser og følelser gennem litteraturen. 
   »Jeg tror på, at litteratur er en rigtig form 
for virtual reality, som giver os mulighed for 
at udvide vores horisont og giver os en bedre 
forståelse af andres liv. Og denne udvidelse af 
vores horisont er ekstremt vigtig for samfun-
dets velfærd som helhed,« siger Rita Felski 
blandt andet i en artikel på Videnskab.dk.
   Litteraturen kan fortrylle eller chokere os. 
Man kan tiltrækkes af litteratur og knytte 
sig til den, fordi man møder den i en speciel 
stemning, på et særligt sted eller bestemt 
tidspunkt i livet; det var den første bog, man 
kunne nå på sine forældres boghylde og så 
videre. Det er uhyre komplekst og handler i høj 
grad om følelser, men ikke desto mindre er det 
dét, Rita Felski har sat sig for at undersøge og 
skrive en bog om: Hvad er det, litteratur gør 
ved os? Blandt andet skal en ph.d.-studerende 
i projektet undersøge, hvorfor så mange ople-
ver en form for tilknytning til bestemte forfat-
tere, for eksempel danske Yahya Hassan og 
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»Bookfaces« kaldes 
billederne på sociale 
medier af bogforsider, 
der kommer til live på 
biblioteket. Her to fra 
Roskilde Bibliotek.    

Et citat blandt flere 
nedlagt i fliserne på 
vejen op til New 
York Public Library, 
den såkaldte Library 
Walk. Foto Sabrine 
Mønsted.   
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hans digte om sin opvækst og svenske Athena 
Farrokhzad med bogen Vitsvit om at være hvid 
indeni, men brun udenpå. 

LITTERATUR SOM BEHANDLING

Et humanistisk fag som litteraturvidenskab 
bliver i den offentlige debat ofte set som en 
lille top på kransekagen sammenlignet med de 
»tunge« økonomiske og samfundsvidenska-
belige fag, men 28 millioner kroner til området 
tyder på, at litteraturens betydning anerken-
des. 
   - Der er sket et skifte i synet på litteraturens 
betydning og anvendelse inden for andre fag-
områder de seneste år, siger Anne-Marie Mai. 
Der er for eksempel sundheds- og samfundsvi-
denskabelige forskere tilknyttet alle projekter-
ne i det femårige, forkromede litteraturstudie 
ud fra en erkendelse af, at det er, når forsknin-
gen bliver tværfaglig, at resultaterne for alvor 
kommer ud at arbejde.  
   Inden for narrativ medicin skal et projekt 
blandt andet afdække, hvordan litteraturen 
skildrer sygdommen demens, der er kende-
tegnet ved, at den fratager patienten evnen 
til at udtrykke sig sprogligt. Hvordan får 
litteraturen læseren med på det, og fortæller 
litteraturen os noget, vi ikke kan få at vide på 
andre måder? 
   Litteraturen skal også i flere projekter indgå 
som behandling. SDU samarbejder for eksem-
pel med Odense Alkoholklinik om skrivekurser 
for tidligere alkoholikere.  
   - Nogle af deltagerne har mistet troen på, at 
de stadig kan læse og skrive, og det var meget 
rørende at opleve, hvordan det at skrive små 
tekster, for eksempel ud fra idéen »beskriv et 
minde fra dengang, du var syv år«, gav dem 
troen tilbage på, at de kunne bruge sproget 
og huske et liv før alkoholen. Vi har også et 
skriveprojekt med kræftpatienter i gang, og 

Niels Bohr professorat    
 
Niels Bohr professoratet er en del af et støtteprogram, oprettet af Danmarks Grundforskningsfond, der har til formål at berige danske 
forskningsmiljøer med udenlandske topforskere. Der er afsat i alt 440 millioner kroner til de igangværende Niels Bohr professorater, og 
støtteordningen indebærer, at professorerne tilbringer mellem 50 og 100 procent af deres tid ved de danske forskningsmiljøer.
Kilde: Danmarks Grundforskningsfond

på tegnebrættet er et samarbejde med Mødre-
hjælpen om, hvad læsning kan gøre for socialt 
udsatte familier, forklarer Anne-Marie Mai.
   I sundhedsvæsenet er fortællinger hele tiden 
til stede. Patienten fortæller om sin sygdom, 
lægen fortæller om behandlingen, og sammen 
skaber de en fortælling om, hvordan helbredel-
sen skal finde sted. Så det er godt generelt at 
styrke evnen til at fortælle, og det kan litte-
raturen, siger Anne-Marie Mai, men tilføjer, at 
det er afgørende, at brugen af litteratur ikke 
bliver instrumentel. 
   - Vi kommer aldrig til at kunne sige: »Når du 
har læst de tre bøger, så ved du alt om at have 
demens, være alkoholiker eller lide af depres-
sion«. Værdien ligger i at få øje på litteraturen 
som en kilde til indsigt. 

FLERE SKAL LÆSE

Lektor i antropologi ved Aarhus Universitet 
Line Dalsgård, der har stået for følgeforsknin-
gen af Slots- og Kulturstyrelsens kampagne 
Danmark Læser, mener, at det er yderst rele-
vant at undersøge sammenhængen mellem 

- Littera-
turen er 
ikke truet i 
dag, siger 
professor 
Anne-Marie 
Mai. Den 
breder sig 
faktisk over 
stadig flere 
udtryks-
former og 
medier. 
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det læste og det levede. Hun mener, at det vil åbne op for 
diskussioner om litteraturens plads i samfundet.
   »Udbredelsen af lydbøger, fælleslæsning og andre mere 
tilgængelige former for litteratur har i de senere år gjort, at 
litteraturlæsningen er blomstret op i befolkningen. Også i 
sammenhænge, hvor man ikke umiddelbart ville forvente det«, 
siger hun til Videnskab.dk. I samme artikel siger postdoc Mette 
Steenberg fra Institut for Kultur og Samfund i Aarhus, at 
»projektet kommer til at nedbryde en masse barrierer for, hvor 
man kan tænke litteraturen hen i samfundet, og hvor man kan 
se relevansen af den.« 
   Det er Anne-Marie Mais overbevisning, at én måde at få flere 
til at læse på er at påvise, i hvor mange sammenhænge littera-
turen faktisk gør en forskel.   
   - For eksempel har samarbejdet mellem læge- og litteraturvi-
denskab vist sig at være en stærk alliance, der kan lede til nye 
erkendelser og forståelser af sygdomme.

LITTERATUR SOM KRITISK STEMME   

I en anden del af projektet er der fokus på, hvordan littera-
turanalyse kan bidrage til den samfundsvidenskabelige og 
historiske forskning. I samarbejde med Center for Velfærds-
statsforskning skal et projekt eksempelvis afdække, hvordan 

Den amerikanske 
professor Rita Felski 
(på billedet) skal 
tilbringe halvdelen 
af sin arbejdstid på 
SDU de næste fem 
år. Samarbejdet vil få 
afgørende betydning 
for udviklingen af 
nye analysemetoder 
i litteraturvidenskab, 
mener professor 
Anne-Marie Mai, der 
stod bag ansøgnin-
gen om at få Rita 
Felski til Danmark 
sammen med de 
mange forsknings-
kroner. - Vi skal 
blandt andet under-
søge, om litteraturen 
kan kvalificere ana-
lyser af samfundet, 
og hvilken indsigt 
den kan give os i vor 
tids store udfordrin-
ger omkring sociale 
forskelle, sundhed og 
sygdom, siger hun.

FOTO DAVID BINZER

prekariatet og arbejdsløshed bliver fremstil-
let i samtidslitteraturen, og være et bidrag 
til den internationale debat om samfunds-
udviklingen mod et mere individualiseret 
arbejdsmarked. 
- Litteraturen kan spille en politisk rolle, fordi 
den kan give beslutningstagerne indsigter i 
samfundet, som de ikke finder i rapporter. 
Som leder af Center for Velfærdsstats-
forskning Jørgen Henrik Petersen sagde i 
forbindelse med professor Peter Simonsens 
afhandling om plejehjemslitteratur: »Man 
kan læse alverdens statistikker og analyser, 
men litteraturen giver os en viden, vi ikke 
kan opnå på andre måder.« siger Anne-Marie 
Mai, der selv tidligere har forsket i litteratu-
rens rolle under velfærdsstatens opbygning i 
1960’erne. 
   - Politikerne så litteraturen som en nød-
vendig kritisk røst og som modpol til den sti-
gende velstand og »fokus på kummefrysere 
og farve-tv«. Kulturstøtten opstod netop for 
at sikre os litteraturens udsyn og indsigter.
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Fire projekter under ét   
 
Forskningsprojektet Uses of literature: The 
social dimensions of literature er inddelt i fire 
dele, som både trækker på humanistiske og 
socialvidenskabelige tilgange.

1. Art’s Work: Technologies of attachment
Projektet vil se på, hvordan kunstværker tiltrækker, 
fastholder, overrasker og forfører os. 

2. Literature and the social – New literary history 
and Actor-Network-Theory 
Projektet skal undersøge, hvordan litterære tekster 
interagerer med den omgivende verden og influerer 
på hinanden, ved at bruge den såkaldte »aktør-
netværk-teori (ANT)«. ANT er udviklet af blandt andre 
den franske sociolog Bruno Latour, og hovedtanken 
er, at alle individer og objekter er aktører i store, 
komplekse og dynamiske netværk, der influerer og 
former hinanden.  

3. Narratives of Use – Literature and precarious life
Projektet skal studere, hvordan samtidslitteraturen 
beskriver den nye socialklasse – prekariatet.
 

4. Studying links between the fictive and
the non-fictive 
Projektet skal undersøge, hvordan litterære metoder 
kan kvalificere samfundsanalyser. 
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»Det er rart, at der er ro på«, siger Anna Overlund-
Sørensen, da vi mødes til interview i Bibliotekarfor-
bundet. Med ro på mener hun, at hun netop har fået 
forlænget sit vikariat med tre måneder, så hun ved, 
hvor hun skal arbejde indtil marts måned. Derefter 
står hun igen uden arbejde – måske – hvis ikke et nyt 
vikariat eller en fast stilling har vist sig. Sidstnævnte 
er det håb, der efter tre år med korte ansættelser 
stadig lever. Men det har taget Anna Overlund-
Sørensen lang tid at nå frem til, at det ikke er hende, 
der er noget galt med, og at der ikke er gode og onde 
i spillet om jobbene. Det handler om strukturer og 
en samfundsmæssig tendens, der kun vil vokse de 
kommende år, hvor arbejdsmarkedsforskere forudser 
flere midlertidige ansættelser på alle dele af arbejds-
markedet. 
   Men hvordan er det altid at være ansat med en bag-
kant i forhold til kolleger, opgaver, og hvor meget man 
involverer sig socialt og fagligt på arbejdspladsen?
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Jeg er ikke altid
arbejdsløs –
men jeg er altid
jobsøgende 
Cand.scient.bibl. Anna 
Overlund-Sørensen er 
en del af det voksende 
prekariat på arbejds-
markedet. Hun har ikke 
haft et fast job, siden 
hun blev færdiguddan-
net i 2012, men 11 vikari-
ater, projektstillinger og 
løntilskudsstillinger på 
syv forskellige arbejds-
pladser.  

December 2012 til 
januar 2013

Februar 2014 til 
maj 2014

August 2014 til 
oktober 2014

Februar 2013 til
januar 2014

(2 forlængelser undervejs) 

Københavns Kommune 
Biblioteker, Sundby 

Næstved Bibliotek Hvidovre BibliotekBallerup Bibliotekerne

Tidslinje
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- Jeg får typisk de praktiske, forhåndenværende opgaver. Vagtdækning, aflastning af kollegerne, »brandslukning«, oprydning 
eller kassation, siger Anna Overlund-Sørensen, der savner at kunne sætte sin faglighed mere i spil.  
   - Det er svært, når man kun er et sted to eller tre måneder, og arbejdspladsens behov er »her og nu-opgaver«. Jeg savner at 
kunne »grave« mig ned fagligt og bruge min teoretiske viden fra studiet i praksis, for eksempel om målgrupper, og jeg ville 
ønske, at jeg havde tid til at udvikle en relation til borgerne og lokalsamfundet.  
   Det er sværere at udvikle sin faglige profil, når man ikke er fastansat, oplever Anna Overlund-Sørensen. Både formelt og ufor-
melt. 
   - Jeg får ikke tilbudt kurser, fordi arbejdspladsen sandsynligvis ikke når at få gavn af det, og det er vanskeligt at deltage i den 
uformelle faglige sparring i et kollegafællesskab, når man kun er et sted i kortere tid, og ens opgaver mest relaterer sig til det 
praktiske. Jeg får sjældent udviklingsopgaver, og hvis jeg gør, planlægger jeg ting, som jeg ikke er med til at realisere, eller reali-
serer ting, jeg ikke har været med til at planlægge, siger Anna Overlund-Sørensen, der for første gang i sine tre år på arbejdsmar-
kedet er blevet tilbudt en medarbejderudviklingssamtale.
   – Det handler jo netop om ens udvikling over en længere periode. Den periode findes bare ikke for mig. 

November 2014 til 
maj 2015

Maj 2015 til 
oktober 2015

December til 
januar 2015/2016 

Juli 2016 til marts 2017
(2 forlængelser undervejs)

Transportministeriet Solrød Bibliotek Allerød Bibliotek Allerød Bibliotek 

Opgaver

En saga blot: 
- På de 13 måneder, 
jeg var på Ballerup 
Bibliotek, var 
jeg med til tre 
receptioner for 
bibliotekarer, 
der havde 40 års 
jubilæum.    
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PREKARIATET
Temaet i Perspektiv nummer 9, 2016,
var de nye vilkår på arbejdsmarkedet.
En undersøgelse fra Akademikernes A-kasse viser eksempelvis, 
at cirka ni procent af medlemmerne har en anden tilknytning 
til arbejdsmarkedet end en traditionel ansættelse, og direktør 
Michael Valentin forudser, at det tal kan være oppe på 25 procent 
allerede om ti år.  Arbejdslivsforsker på Roskilde Universitet  
Janne Gleerup understregede, at fagforeningerne er nødt til at 
forholde sig til individualiseringen af ansættelsesformer og køre 
ad to spor, hvor de udover at kæmpe for kollektive rettigheder 
lægger en strategi for at varetage de atypiske ansattes behov.   

- Det kræver gode kollegarelationer at komme ind fra højre og overtage opgaver, som kollegaerne måske ikke altid er 
enige i er vigtige, eller som de føler ligger inden for deres område, siger Anna Overlund-Sørensen. 
   - Selvom jeg har grundkompetencerne i at søge og betjene borgerne, så skal jeg finde ud af, hvor materialerne står, 
hvilke arrangementer der er i kalenderen, og lære kollegaerne at kende. Der er altid usagte regler og forskellige måder 
at gøre tingene på fra arbejdsplads til arbejdsplads, som man som ny skal afkode, siger Anna Overlund-Sørensen, der 
oplever, at den første måned går med at lande i det nye, mens den sidste måned går med at afslutte og »sige farvel«.
   - Så når et vikariat varer i to måneder, er det en mærkelig fornemmelse, både for mig og sikkert også for kollegaerne.
   - Der kan også være opgaver, som jeg sagtens kunne løse, men ikke gør, fordi det er en balancegang i forhold til de 
faste kollegaer, hvor meget jeg skal komme med nye forslag eller tage initiativ til at ordne ting som vikar. Jeg sætter 
måske noget i gang, som andre skal føre videre, eller træder ind over deres domæne.

Anna Overlund-Sørensen overvejer også 
sine træk i de faglige diskussioner, selvom 
hun generelt er fagligt engageret. For hvor 
meget skal hun blande sig i sine midlertidige 
kollegaers ve og vel og den faglige retning 
på arbejdspladsen? 
   - Jeg har siddet i studienævnet, været 
formand for De Studerendes Råd på IVA, 
startet en alumneforening på IVA og laver 
politisk arbejde i min fritid. Så jeg gør mig 
mange tanker om, hvor vores fag er på vej 
hen, og jeg har en mening om, hvad det for 
eksempel kræver af nye kompetencer og 
udvikling for bibliotekarer og biblioteker. Al-
ligevel overvejer jeg altid, om jeg skal blande 
mig i de faglige diskussioner, og gør det 
kun, hvis jeg føler, at det er emner, der har 
indvirkning på min egen faglige udvikling, 
såsom hvilken oplægsholder vi skal have 
på personaledagen. Jeg går uden om større 
faglige diskussioner, hvor det er de faste 
medarbejdere, der skal leve med de beslut-
ninger, der træffes.   
   Anne Overlund-Sørensen forsøger at 
udvide sin horisont og sine kompetencer ved 
at bevæge sig i yderkanten af sin faglighed 
for at blive inspireret og kunne se, hvor hen-
des kompetencer også kunne komme i spil. 
Udover gratis kurser i BF finder hun kurser 
via Industriens fond og sit eget netværk. 
   - Jeg tror, vores fag kræver, at vi kigger ud 
over vores eget felt for at få nye ideer og 
udvikle os.  

Anna Overlund-Sørensen vil gerne have et fast job.
- Selvom jeg ikke altid er arbejdsløs, så er jeg altid jobsøgende. Jeg 
har lyst til at være fast forankret et sted. Det at skrive ansøg-
ninger er som at lave det ene projektoplæg efter det andet med 
gode ideer, hvor man skriver sig ind i jobbet og arbejdspladsen, 
men uden at få lov til at realisere det. Jeg har altid en halv fod ude 
af døren og får ikke sat min faglighed ordentligt i spil, siger Anna 
Overlund-Sørensen, der kan se sig selv mange steder i faget.
   - Det kan både være folkebiblioteker, det private eller for eksem-
pel som kulturkonsulent i en kommune. Det afgørende for mig nu 
er at være et sted i et par år for at kunne investere min faglighed, 
udvikle mig fagligt og få større tryghed også økonomisk.  

Kollegaer

Faglighed Fast job 
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- Jeg har fået erfaring med hele biblioteksvæsenet, både lokalt og i 
forhold til sammenhængen på tværs. Og jeg har rykket mig person-
ligt. Jeg stiller for eksempel op til kommunalvalget i København for 
SF ved næste valg. 

- BF skal være med til at skabe åbenhed og italesætte den struktu-
relle udvikling på arbejdsmarkedet og give os, der ikke er i fast arbejde, 
mulighed for at udvikle os alligevel. 
   Der skal være åbenhed på tværs af faggrupperne med mere åbne 
arrangementer for sådan nogle som mig, der bevæger sig rundt inden 
for vores fag. Ved OK-forhandlingerne skal vores basisrettigheder 
sikres. Tillidsrepræsentanterne ved ikke nødvendigvis, hvordan det er 
at være mig, så vi kan godt blive glemt. Jeg opnår for eksempel aldrig 
tillæg for mine kompetencer, fordi de ikke kommer i spil.  

Det positive

Bibliotekar-
forbundet

”Jeg er ikke holdt op med 
at tro på min faglighed 
og på, at jeg finder et fast 
job. Det har taget mig 
lang tid at nå dertil, hvor 
jeg ikke bliver slået ud 
af et afslag, men tænker: 
Ok, så var det ikke denne 
gang, det skete.”
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Stoffer, stjålne data og våben sælges
på det såkaldte Dark Web, men det

betyder ikke, at muligheden for at være
anonym på nettet kun er af det onde. For det 
gavner også demokratiske rettigheder som

privatliv og ytringsfrihed, mener forsker i
kryptomarkedet på Københavns Universitet 

Rasmus Munksgaard.

Mørke-
nettets lyse

sider 
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ra sit lille kontor i det, der engang 
var Københavns Kommunehospi-
tal, men i dag huser Sociologisk 
Institut, sidder Rasmus Munk-
sgaard bag et slidt skrivebord 

og to computerskærme og forsvinder ind i en 
verden, der er ukendt for de fleste: Mørkenettet 
eller kryptomarkedet, som Rasmus Munksgaard 
helst vil kalde det, fordi det andet er for ladet og 
næsten lyder uhyggeligt. Kryptomarkedet er det 
sted på nettet, hvor der åbent handles med stof-
fer og i stigende grad stjålne data som kredit-
kort- og identitetsoplysninger suppleret med lidt 
våben. Det kan lade sig gøre, fordi Tor-browseren 
tilbyder anonymiseret adgang til nettet. 
Selvom den anonyme adgang til nettet gør det til 
et slaraffenland for kriminelle, så gavner mulig-
heden for at være anonym også demokratiet, 
mener Rasmus Munksgaard. Hvordan, det vender 
vi tilbage til.  

HVAD SKULLE DET VÆRE?

Rasmus Munksgaard har det sidste halve år arbej-
det sammen med professor Jakob Demant på So-
ciologisk Institut for at kortlægge den danske del 
af kryptomarkedet, blandt andet hvor stofferne 
kommer fra, og hvor de sendes hen? Et studie, 
som Justitsministeriet har givet penge til. 
   For ignorerer man det faktum, at varerne på 
kryptomarkedet ikke er brugte møbler eller 

kaninbure, så ligner og fungerer det på præcis samme måde 
som eBay – det digitale auktionshus. Der er anbefalinger og bil-
leder af varerne – små gennemsigtige poser med hash, kokain 
og svampe. Der er anmeldelser af sælgerne, og du lægger dine 
varer i den virtuelle indkøbskurv, før du går til betalingen. 
   - Det er nemmere at oprette en profil på kryptomarkedet 
end på Amazon.com, fordi du i sagens natur ikke skal afgive så 
mange personoplysninger. Du skal heller ikke have dit kredit-
kort op af lommen, for der handles med kryptovalutaen bitcoin, 
siger Rasmus Munksgaard.   

FÅ SIKKERHEDSHULLER

Den åbenlyse kriminelle handel med stoffer på nettet giver 
masser af data om udbud og efterspørgsel. Data, som man 
normalt ikke har adgang til. I forskerkredse kaldes det for The 
Transparency Paradox. Men det er ikke muligt for politiet at 
spore, hvor sælgerne og køberne befinder sig i verden, når de 
går via Tor-browseren ind på det sorte marked, der består af tre 
store kommercielle områder – stoffer, data og børneporno.
   Det er kun sket ganske få gange, at politi og myndigheder 
har formået at finde sikkerhedshuller i Tor-netværket og har 
kunnet retsforfølge de kriminelle. Udover et enormt ressour-
ceforbrug stiller det også etiske spørgsmål om staters ret til at 
hacke privatpersoner uden en dommerkendelse først. 
  I 2015 lykkedes det dog FBI at finde et sikkerhedshul i Tor. De 
fik kontrol over en hjemmeside, der distribuerede børneporno, 
og deanonymiserede så brugerne. 
   - Problemet er, at det kun kan gøres én gang, før hullet i Tor 
igen bliver lukket, og myndighederne skal starte forfra. Tor 
er et meget solidt redskab, og det er krævende at bekæmpe 
kriminalitet på nettet. Men det er noget, som de fleste lande 
kommer til at prioritere mere og mere, forudser Rasmus 
Munksgaard. Kryptomarkedet, som omhandler stoffer og i 
stigende grad stjålne persondata og hackerredskaber, er vokset 
fra cirka 40.000 dollars om dagen i 2012 til 650.000 dollars i 
2014.
   I Sverige og Holland forsøger man sig med en ny taktik, der 
går ud på at skræmme køberne. I 2016 meldte svensk politi ud, 
at de har navnene på 3.000 købere på kryptomarkedet, som vil 
blive retsforfulgt. I Holland har politiet åbent lagt lister ud med 
sælgere og køberes pseudonymer for at vise, at de har deres 
»navne«, heriblandt én med titlen Most Wanted som i en anden 
westernfilm.

DANSK KRYPTOHANDEL 

Rasmus Munksgaard har ikke tal på, hvor mange timer han har 
opholdt sig i den mørke del af nettet, der står i kontrast til det 
lille kontors bare, hvide vægge. 
   Den 23. januar fremlagde de resultaterne om den danske 

F

"Kriminelle er gode til 
at tage ny teknologi 
til sig, og det er der-
for, vi kommer til at 
opfatte de anonymi-
serende netværk 
som en gråzone"
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Clear web  
– det almindeligt tilgængelige internet.  

Deep web  
– de sider, man ikke kan få adgang til gennem Google-søgninger,
for eksempel virksomheders intranet.

Dark web 
– de anonymiserede dele af nettet, blandt andet tilgængelige
gennem Tor-browseren. 

Mørkenettet
De sider på nettet, der er skjult via anonymiseringsnetværk som Tor
eller i2p. På Tor kaldes de sider hiddenservices# eller onion-services. 
Det er sider, hvor ip-adressen og dermed brugeren er anonymiseret.

Kryptomarkedet 
Markeder på mørkenettet, hvor der primært sælges stoffer, for
eksempel Alphabay, Silkroad og Agora.

"Vi ved reelt meget 
lidt om, hvad der 
foregår på de skjulte 
dele af nettet"

handel med stoffer for Justitsministeriet. 
En tese har blandt andet været, at når man 
kunne købe stoffer direkte fra produkti-
onslandene, så kunne det undergrave den 
organiserede smugling af stoffer. Men det 
er ikke det, vi ser, fordi de fleste stoffer på 
Kryptomarkedet sælges fra det land, hvor de 
også forbruges. 
Sammenliget med resten af Skandinavien 
er der færre, men større sælgere i Danmark, 
og overraskende sælger de i højere grad end 
deres skandinaviske kolleger stoffer videre 
internationalt, siger Rasmus Munksgaard.

GAVNLIGT FOR DEMOKRATIET 

Rasmus Munksgaards interesse for de ukend-
te sider af nettet startede under studietiden, 
hvor han skrev speciale om kryptomarkedet. 
Han så gerne, at langt flere brugte de ano-
nyme indgange til nettet som for eksempel 
Tor, fordi det styrker demokratiet, særligt i de 
dele af verden, hvor befolkningen kæmper for 
demokratiske rettigheder.
   - Kriminelle er gode til at tage ny tekno-
logi til sig, og det er derfor, vi kommer til at 
opfatte de anonymiserende netværk som 
en gråzone, men reelt er det en fordel for os 
som borgere og forbrugere, og det styrker 
demokratiet. For danskere handler det mest 
om følelsen af at være privat, ikke om liv og 
død, som det kan gøre i lande som Kina eller 
Rusland, hvor blogs, tweets og søgninger kan 
være livsfarlige. Hver gang du bruger Tor-
browseren, støtter du dissidenter i Kina eller 
politiske modstandere i diktaturstater, for jo 
flere i verden, der bruger netværket, jo mere 
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anonyme er alle, forklarer Rasmus Munks-
gaard.  

TI MINUTTERS PRIVATLIV

Også i Danmark oplever Rasmus Munksga-
ard en voksende bevidsthed om, at vi bliver 
overvåget på nettet, og at alt, hvad vi gør, 
registreres, gemmes og bruges. 
   - Det handler ikke om at tage en sølvpapirs-
hat på, men der kan være søgninger, man ikke 
har lyst til at have knyttet til sin Google-profil 
og »sende« til databrokere. Det kunne være en 
søgning om symptomer på sygdomme. Der er 
selvfølgelig masser af ting, man kan gøre på 
The Clear Web, såsom at fjerne cookies eller 
slette sin søgehistorik, men det er lettere at 
gå gennem Tor og få ti minutters privatliv 
på nettet, hvor ingen aner, hvad du søger på, 
siger Rasmus Munksgaard.  

HVAD FINDER MAN ELLERS?   

Der er en snert af opdagelsesrejse ved at be-
give sig ind i de ukendte dele af nettet. 
   - Store dele af nettet er ikke indekseret, og 
vi ved reelt meget lidt om, hvad der foregår 
på de skjulte dele af nettet, siger Rasmus 
Munksgaard. 
   Men man finder for eksempel sitet Sci-Hub, 
der låser licensbaserede forskningsartikler op 

og gør dem til »open access«. Det er ulovligt, da det krænker 
ophavsretten, men forklaringen fra den russiske forsker bag 
lyder, at det kan være den eneste mulighed for forskere på 
universiteter, hvor der ikke er råd til de dyre forskningsartikler 
eller måske ligefrem er forbud mod dem. 
   Man finder også frit tilgængelige arkiver med e-bøger, sociale 
netværk, blogs og sikre steder at lække dokumenter som Se-
cureDrop, oprettet af Freedom of the Press Foundation. Både 
dagbladet Politiken og Radio24syv har også sikre dropbokse 
gennem Tor-netværket. Og så er det måske værd at tjekke det 
litterære magasin The Torist ud – ingen vil opdage, at du læser 
det... 

"Det handler ikke om at 
tage en sølvpapirshat på, 
men der kan være søg-
ninger, man ikke har lyst 
til at have knyttet til sin 
Google-profil og »sende« 
til databrokere"

Langt flere burde 
benytte sig af 
muligheden for at 
være anonym på 
nettet, fordi det 
styrker vores ret-
tigheder og mulig-
heder for privatliv, 
mener Rasmus 
Munksgaard.
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Arkivfoto Jakob Boserup

»Den helt store hurdle ved Cicero er set fra mit perspektiv, 
som helt almindelig bruger af systemet, at der intet hensyn er 
taget til brugervenligheden i form af genvejstaster.«
   Sådan skrev en bibliotekar i september 2016 i en kommentar 
til en af Perspektivs artikler om det nye Fælles Bibliotekssy-
stem. Baggrunden for hendes kommentar var, at hun efter to 
ugers arbejde i det nye system kunne mærke, at en gammel 
museskade var vendt tilbage. Konsekvensen blev, at hendes 
leder fritog hende fra at arbejde i systemet, fordi det belastede 
hendes museskade. 
   Godt fire måneder senere er der stadig mange klik i systemet, 
som i januar 2017 var etableret i 47 kommuner. Det konstaterer 
blandt andet formand for Fælles Bibliotekssystems styre-
gruppe Jørgen Bartholdy, der er bibliotekschef i Skanderborg. 
Hans billede fra sine egne og medarbejdernes oplevelser med 
systemet er, at de mange klik er et irritationsmoment. 
   - Jeg arbejder selv med systemet, og jeg er lige så irriteret 
over de her ting som medarbejderne. For mig er det vigtigt at 
skelne mellem, om det er irritationsmomenter, eller om der er 
tale om, at systemet øger risikoen for arbejdsskader, for det 
sidste er naturligvis noget, som ikke må ske, siger Jørgen Bart-
holdy, der som formand for styregruppen, nedsat i slutningen 
af 2016, har fokus på den strategiske udvikling af systemet. 
   Han fremhæver, at det er et plus for bibliotekerne, at de 
har fået et prisbilligt system, der kan være med til at lette 
det økonomiske pres på bibliotekerne. Desuden har systemet 
en række udviklingsmuligheder, som ikke fandtes i de gamle 
systemer. Dem har styregruppen fokus på, samtidig med at 
den skal sikre, at systemet er driftssikkert og fungerer godt i 
dagligdagen. 

VIGTIGT MED BRUGERVENLIGHED

Samme fokus på brugervenlighed har man også i Kombit, 
fortæller Jesper Munch Jespersen, der er chefkonsulent og pro-
jektleder for det Fælles Bibliotekssystem.
   Han mener, at man nu kan se lyset for enden af tunnelen. 
Forventningen er, at hele systemet er færdigudviklet i maj 
2017, og når det sker, kan man tage fat på videreudviklingen 
af systemet for eksempelvis at se på, hvordan man etablerer 
genvejstaster i det nye system.
   I Kombit kunne man godt have ønsket sig, at man var nået til 
videreudviklingen tidligere, men systemet er blevet forsinket 
flere gange, blandt andet på grund af udviklingen af intelligent 

Folke- og skolebibliotekernes nye Fælles Bibliotekssystem er stadig 
ved at blive rullet ud. Men der er for mange klik og for få genvejstaster.

For mange klik i det nye bibliotekssystem
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materialestyring til systemet og af et statistikmodul, 
som var mere kompliceret end først antaget.
   - Vi har i Kombit også hørt, at der er mange klik, og det 
tager vi rigtig alvorligt. Systemet er til for brugerne på 
skolerne og bibliotekerne, så det er vigtigt, at brugertil-
fredsheden er i top. Hvis bibliotekarerne siger, at der er 
for mange klik, så er det noget, vi vil se nærmere på, siger 
Jesper Munch Jespersen.
   Kombit har i januar foretaget en brugerundersøgelse, 
der blandt andet spurgte ind til, hvor i løsningen brugerne 
oplever de mange klik, så man kan prioritere de vigtigste 
områder i videreudviklingen af systemet. Resultaterne 
forventes klar i februar og vil blive forelagt det Fælles 
Bibliotekssystems styregruppe, der skal vedtage en stra-
tegi for videreudviklingen af systemet.

Også Version2, der udgives af mediehuset Ingeniøren, følger 
udrulningen af det nye bibliotekssystem og peger på de fejl, der 
stadig præger systemet. Ekstra arbejde for medarbejderne og mangel 
på essentielle funktioner præger nyt bibliotekssystem, lød overskriften 
på en artikel den 31. januar. I kommentarsporet under artiklen er der 
biblioteker, der nuancerer kritikken. 



28 · Perspektiv · Februar 2017

P
O

R
T

R
Æ

T

Visionær
og stålsat

Erland Kolding Nielsen, direktør for Det 
Kongelige Bibliotek siden 1986, afgik ved 
døden den 22. januar. Den Sorte Diamant 
troner som værket på en lang karriere. 
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H vad skulle Erland Kolding Nielsen, hvis liv var så 
tæt forbundet med Det Kongelige Bibliotek, få en 
tilværelse som pensionist til at gå med? For dem, 
der stod ham nær, var svaret indlysende. 

   Erland Kolding Nielsen havde planlagt at grave sig endnu dy-
bere ned i Jyske Lovs oprindelse med udgangspunkt i en tidlig 
udgave af loven, som Kungliga biblioteket i Stockholm havde 
købt i et antikvariat i København i slutningen af 1800-tallet, 
men som han havde fået hjembragt til Det Kongelige Biblio-
teks samling i bytte for et tilsvarende svensk håndskrift. Med 
lovteksten fra 1241 ville han udbygge sin argumentation for, at 
loven rent faktisk var den første landsdækkende danske lov, og 
dermed udfordre det etablerede syn på dansk retshistorie. 
   Den kommende historiefaglige kamp på argumenter og 
beviser så Erland Kolding Nielsen frem til. Men det blev ved de 
indledende øvelser, for Erland Kolding Nielsen fik konstateret 
kræft i bugspytkirtlen i 2016, og på kort tid blev han alvorligt 
svækket. Ti dage før sin død tog han afsked med personalet på 
Det Kongelige Bibliotek, hvor han i sin tale beskrev Det Konge-
lige Bibliotek som sit kald. 

BETON I SKØRTERNE

En af de kolleger, der arbejdede tæt sammen med ham igen-
nem alle årene, var Steen Bille Larsen, tidligere vicedirektør på 
Det Kongelige Bibliotek og chef for Nationalbiblioteket. Han 

opsummerer Erland Kolding Nielsens person-
lighed således:
   - Han var en dynamo, havde højt til loftet og 
var sine venners ven. Han havde klare mål og 
gennemførte visioner med meget stor energi. 
Og han havde en forvisning om, at det, han 
ville, var det rigtige, siger Steen Bille Larsen.
   Den stærke vilje og troen på, at det indre 
kompas var sat på rette kurs, kunne virke 
voldsom på omgivelserne.
   - Men hvis han ikke havde været så vilje-
fast, havde han ikke formået at ændre Det 
Kongelige Bibliotek, som han gjorde, vurderer 
Steen Bille Larsen og fremhæver, at Erland 
Kolding Nielsen bør huskes for sin indsats for 
at sikre Det Kongelige Bibliotek status som et 
højtprofileret nationalbibliotek. Han nævner 
også, hvordan Erland Kolding Nielsen brugte 
teknologien til at forbedre formidlingen og 
tilgængeligheden til samlingen, og hvordan 
Det Kongelige Bibliotek i perioden under Erland 
Kolding Nielsen erhvervede store kulturvær-
dier til biblioteket.
   Forgængerne på posten som direktør for Det 
Kongelige Bibliotek havde beskrevet det at 
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styre biblioteket som »at danse med en dame 
med beton i skørterne« eller »at vende en 
supertanker«. Men i 1986 var det en tvingende 
nødvendighed at ændre Det Kongelige Bib-
lioteks kurs, og det var opgaven, som Erland 
Kolding Nielsen sagde ja til. Med i bagagen 
havde han erfaring fra sin tid som lektor på 
Biblioteksskolen, hvor hans fokus på detal-
jerne og krav om udenadslære ikke vandt alle 
studerendes hjerter, og hvor han blev beskre-
vet med følgende sætning:
   »Når Erland tog ordet, så beholdt han det«. 
Velvidende, at der var uenighed omkring, 
hvorvidt Det Kongelige Bibliotek skulle være 
nationalbibliotek eller universitetsbibliotek, 
holdt Erland Kolding Nielsen fast i sin vision:  
Det Kongelige Bibliotek skulle primært være 
et nationalbibliotek – og et højtprofileret et af 
slagsen. 
   - I sin tiltrædelsestale sagde han til perso-
nalet, mens han stod med ryggen ud mod 
havnefronten: »Om ti år vil der ligge et nyt 
bibliotek bag mig«. Og man skal huske, at på 
det tidspunkt havde man kæmpet med plads-
problemer i mange år, siger Steen Bille Larsen. 
   13 år efter, i 1999, åbnede Den Sorte Dia-
mant. Et nærmest umuligt projekt, der allige-
vel blev gennemført af en viljestærk mand.
   - Et billede på, hvor visionær han var, siger 
Steen Bille Larsen.

FRIHED FOR LOKE

Viljen og trofastheden over for det, han troede 
på, mærkede vennerne også.
   - Han var sine venners ven. Han var utrolig 
trofast over for sine personlige venner, kol-
leger og fagfæller. Og kom de ud i turbulens, 
blev han på deres side. Han prøvede altid at 
hjælpe eller give gode råd, og han kunne se 
flere sider af sagen, siger Steen Bille Larsen. 
   Og netop det at have højt til loftet var 

Erland Kolding Nielsen, cand.
phil. i historie, var meget 
optaget af musik. På Det 
Kongelige Bibliotek sikrede han 
blandt andet udgivelsen af Carl 
Nielsens samlede værker, og 
allerede i gymnasietiden blev 
han formand for gymnasiets 
musikforening. Han spillede 
desuden orgel. 
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kendetegnende for Erland Kolding Nielsen.  
Han gav rum til, at der var frihed til at tænke 
og tale – inden for de demokratiske spillereg-
ler – og dermed kom han i 2011 ud i et større 
stormvejr, da han insisterede på, at Hizb 
ut-Tahrir havde ret til at leje Dronningesalen på 
Det Kongelige Bibliotek. 
   Erland Kolding Nielsen holdt fast trods 
massivt politisk pres om at droppe arrange-
mentet. Der er frihed for Loke såvel som for 
Thor. Efterfølgende roste blandt andre Bertel 
Haarder (V) Erland Kolding Nielsen for ikke at 
vakle i forhold til sine principper, for selv om 
Bertel Haarder selv demonstrerede mod Hizb 
ut-Tahrir foran Det Kongelige Bibliotek, så 
anerkendte han baggrunden for Erland Kolding 
Nielsens beslutning.
   Til Perspektiv sagde Erland Kolding Nielsen 
dengang om sagen:
   »Vi har ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og 
foreningsfrihed i Danmark. Og det er ikke min 
opgave at censurere foreninger, når de ligger 
inden for lovens grænser og den politiske de-
batkultur… Jeg forvalter ikke ud fra smag.«

SKREVET I FORBINDELSE MED 
ERLAND KOLDING NIELSENS DØD

Kulturminister Mette Bock 
»Den argentinske forfatter og biblioteksmand Jorge 
Luis Borges skrev engang: »Jeg har altid forestillet 
mig, at paradis vil være en slags bibliotek«. Hvis 
Borges tilbringer efterlivet i sit paradisiske bibliotek, 
så har han nu fået selskab af en af Danmarks største 
bibliotekspersonligheder gennem tiderne.«
(Politiken den 23. januar 2017)

Berlingske Tidende:
»Erland Kolding Nielsen var uddannet historiker, og det var 
noget af en overraskelse, da den kun 38-årige fagleder
på Danmarks Biblioteksskole – hvor manden, der kunne 
blive endog meget vred og virke skrækindjagende på de 
studerende – i 1986 sprang direkte til lederstillingen på 
Det Kgl. Bibliotek.« (Berlingske den 23. januar 2017)

Jytte Hilden, fhv. kulturminister 
»Diskussionerne bølgede frem og tilbage og frem igen, 
skulle nationalbiblioteket være for de lærde blot med ene 
encyklopædier, kloge bøger til forskere med disputats, 
doktorring og doktortitel, eller skulle biblioteket også 
kunne rumme Anders And og andet populært til hele 
folket.« (Altinget den 24. januar 2017)
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Do It For Fun – biblioteksintroduktion
til nye studerende 

Af Anja Egedius Sørensen, Birgit Truelsen Larsen, Ulla Buch Nilson, 
Rasmus Sand Bach. VIA University College, Campus Horsens. 
23. januar

Biblioteksintroduktioner for nye studerende har længe været 
et smertensbarn – de er relevante, men ofte kedelige, både for 
studerende og bibliotekarer. Men en ny situation med færre 
personaleressourcer og større studiehold igangsatte en didaktisk 
nytænkning af introduktionerne på VIA. På ønskelisten var mere 
engagement og aktivitet, større læringsudbytte og i sidste ende 
selvhjulpne studerende. Løsningen blev en social, sjov, praktisk og 
gamificeret biblioteksintroduktion, hvor de studerende løber, leger 
og konkurrerer sig til viden om det fysiske bibliotek.
Se artiklen side 32.

Digitale tabletter på plejehjem 

Af Helle Kundby Nygaard og Eva Højlund Christensen. Biblioteket Frederiksberg.
1. februar

Hvert efterår rykker Biblioteket Frederiksberg ud på forskellige plejehjem i kom-
munen for at introducere kommunens ældre til tablets. Der er p.t. to bibliotekarer 
involveret i denne undervisning samt et hold af frivillige, som gerne vil lære fra 
sig og sidde en-til-en og lære ældre om tablettens mange muligheder. Vi har på 
nuværende tidspunkt været afsted fem gange, og det har hver gang været en stor 
succes med mange glade ældre, der er blevet meget klogere på tablettens mange 
muligheder. Vi starter vores introduktioner med et ganske kort oplæg med basis-
viden om tabletten. Derefter får de ældre selv lov at prøve. De har enten medbragt 
deres egen tablet, eller de låner en af biblioteket. Vi viser dem blandt andet, hvad 
biblioteket digitalt har at tilbyde, for eksempel eReolen og Filmstriben, men deru-
dover tager vi udgangspunkt i det enkelte menneskes interesser og behov.

Vil du også dele din viden? Send din artikel og fotos til perspektiv@bf.dk. Læs mere om at skrive til Del Din 
Viden på bf.dk/DelDinViden. Alle skribenter modtager en t-shirt som tak for deres bidrag. Månedens artikel 
modtager chokolade, der kan deles med kollegerne.

Records Manager
Miniuddannelse over 5 kursusdage

Læs Mere og tiLMeLd dig PÅ 
bf.dk/RECoRdsManagER

Bibliotekarforbundet
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

Bibliotekarforbundet
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

Records management er en kontrol med forretningskritisk information i livscyklus.
Tag miniuddannelsen som gør dig i stand til at arbejde som Records Manager i private og offentlige 
virksomheder og byg videre på de kompetencer, som du har som bibliotekar, informationsspecialist, 
Document Manager, ESDH-ansvarlig eller lignende.

Modul 1: IntRoduktIon tIl 
RECoRds ManagEMEnt 

opfølgnIngsdag: 
RECoRds ManagEMEnt 
I stRatEgIsk pERspEktIv(2 kursusdage)

Modul 2: væRktøjskassEn 
tIl RECoRds ManagEMEnt
(2 kursusdage)

vi starter tre nye hold op på uddannelsen:
Holdstart: 15. marts 2017 i kbh. Holdstart: 10. maj 2017 i vejle Holdstart: 13. sept. 2017 i kbh.
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Af Anja Egedius Sørensen, Birgit Truelsen Larsen, Ulla Buch Nilson,
Rasmus Sand Bach, VIA University College, Campus Horsens

Do It For Fun 
– biblioteksintroduktion 

til nye studerende
Biblioteksintroduktioner for nye studerende har længe været 
et smertensbarn – de er relevante, men ofte kedelige, både 
for studerende og bibliotekarer. Men en ny situation med 
færre personaleressourcer og større studiehold igangsatte en 
didaktisk nytænkning af introduktionerne på VIA. På ønske-
listen var mere engagement og aktivitet, større læringsud-
bytte og i sidste ende selvhjulpne studerende. Løsningen blev 
en social, sjov, praktisk og gamificeret biblioteksintroduktion, 
hvor de studerende løber, leger og konkurrerer sig til viden om 
det fysiske bibliotek. Efter et semester med introduktioner og 
positive erfaringer mødte vi uddannelsesforsker David Price på 
en læringskonference. Her gik det op for os, at vi med spillet 
rammer noget vigtigt i unges læring anno 2016...

HVORFOR ET SPIL TIL UNGE I 20’ERNE? 

I vores projektgruppe på fire bibliotekarer var vi så heldige, at 
én af os havde erfaring med et introduktionsspil til pædagog-
studerende. De studerende var glade for spillet, men som kom-
mende pædagoger må man også regne med, at de er mere ind-
stillede på at lege. Derfor var testen for os at se, om det kunne 
lade sig gøre at engagere studerende på de andre uddannelser 

(sygeplejerske, ingeniør, konstruktør og markedsføring), men 
selv de naturvidenskabsstuderende viste sig at være med på 
idéen efter lidt indledende tøven. 
  Inspirationen til spillet kommer fra begrebet »gamification«, 
der betyder, at man inddrager spilelementer i situationer, der 
ikke i sig selv er et spil. Hele ideen går ud på at gøre noget, der 
opfattes som kedeligt, sjovt. For os var udfordringen at gøre 
lige netop dét med biblioteksintroduktionen, uden at den der-
med blev pjanket og ligegyldig. 

Og hvorfor lykkedes det så at få de studerende til at spille 
med? En af forklaringerne kom uddannelsesforsker David Price 
med i et oplæg på konferencen DEFF-eLearning på MoMu den 
9. november 2016. David Price opererer med seks motivations-
faktorer for læring hos børn og unge: 

The Six Motivations Of Social Learning
1. Do It Yourself (Autonomy) 
2. Do It Now (Immediacy) 
3. Do It With Friends (Collegiality) 
4. Do It For Fun (Playfulness) 
5. Do Unto Others (Generosity) 
6. Do It For The World To See (High Visibility)

Didaktisk indeholder vores spil de første fire elementer – og 
nummer seks på listen, hvis vi tæller facebook-billederne af 
vinderne med. Sat i teoretisk perspektiv kan vi se, at kombina-
tionen af det sociale, sjove og praktiske passer perfekt til en, i 
udgangspunktet, kedelig introduktion.

HVORDAN SER SPILLET UD? 

Biblioteksintroduktioner består ofte af en række informationer, 
som nemt lader sig oversætte til et spil. I udviklingen af spillet 
havde vi fokus på tydelige regler, samarbejde og konkurrence. 

Studerende i aktion i biblioteksspillet
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   I vores spil bliver de studerende inddelt i grupper på højst 
seks personer. Spillet indeholder tre forskellige typer opgaver. 
Alle opgaver afsluttes med, at grupperne kan opnå point, 
enten ved at være heldig eller hurtigst. Hele spillet varer en 
lektion, det vil sige 45 minutter.  
   To vigtige elementer i spillet er, at grupperne vælger et navn 
til teamet, og at der kåres en vinder. Begge dele er med til at 
rammesætte lektionen som et spil, hvor man som studerende 
skal deltage aktivt i at konkurrere mod hinanden. Gaverne var 
sponsorgaver fra forlag og samarbejdsrelationer i VIA. 

DIDAKTISKE REFLEKSIONER 

Det overordnede mål med lektionen er, at de studerende bliver 
selvhjulpne på biblioteket i forhold til at finde materialer og 
kende bibliotekets faciliteter. I udviklingsgruppen har vi haft en 
del diskussioner om niveau, engagement og lærerrolle. 
Hvor banalt kan indholdet blive, før de studerende står af? Kan 
vi få 20-årige til at løbe efter en bog? Hvordan har vi det i rol-
len som spilstyrer? 
   Didaktisk har gamification som ramme løst nogle af proble-
merne, da konkurrenceelementet og den aktive deltagelse 
med brug af kroppen gør de studerende mere interesserede i 
indholdet, end almindelig undervisning gør. Vi oplevede også, 
at evnen til at påtage sig rollen som spilstyrer var afgørende, 
men også lidt grænseoverskridende. Når man har sagt ja til 
konkurrence, skal man holde en stram struktur, ellers vækker 
det harme!

HVAD SIGER DE STUDERENDE? 

Alle studerende, der deltager, er nye på campus, heriblandt er 
nogle endda nye i Danmark. Spillet har til dels fungeret som 
isbryder på holdene – en måde at lære hinanden at kende.   

Generelt har stemningen været uformel og afslappet. Også 
selvom det godt kan være en udfordring med aktiv deltagelse 
så tidligt på semestret for vores internationale studerende, der 
lige er kommet til et nyt land og endnu ikke har afkodet kultu-
ren. Men når vi kommer ud til den efterfølgende, mere seriøse 
undervisning, hvor vi får kommentarer som »skal vi også løbe i 
dag?« eller »kan du ikke lave det som et spil?«, er det tydeligt, 
at spillet har gjort indtryk.

MOTIVEREDE BIBLIOTEKARER 

I takt med udviklingen af spillet og de didaktiske overvejelser 
og diskussioner, vi løbende har haft, steg vores motivation for 
biblioteksintroduktionerne, som nu er fulde af energi. I vores 
rolle som spilstyrer får vi mange små, uformelle snakke med 
de studerende, og selvom vi i efterårssemesteret har spillet 
med mere end 400 studerende, både genkender og bliver vi 
genkendt af flere studerende end ved traditionel undervisning. 
   Efter et semester må vi erkende, at vi har brugt meget tid på 
projektet. Personalemæssigt har det ikke været en tidsmæs-
sig besparelse. Ikke endnu i hvert fald. Til gengæld mener vi, 
at biblioteket kun kan vinde ved at være en aktiv del af de stu-
derendes studiestart. Spillet understøtter »ryste-sammen«-
forløbet og føjer samtidig en ekstra facet til de studerendes 
opfattelse af biblioteket – de får simpelthen hurtigere øje på os 
og vores tilbud, oplever vi, dog uden at kunne dokumentere det 
med tal. 
   Gamification er ikke nyt. Men for os med fokus på videnska-
belig litteratur og referencehåndtering har det været nyt at 
spille med de studerende. Det har været udfordrende og mest 
af alt sjovt at udvikle, gennemføre og, ifølge de studerende, 
være med til. 

Selvom spillet er for 
sjov, er det en konkur-
rence, og et vinderhold 
skal kåres og hyldes.

Kontakt
Hvis du er interesseret 
i at få uddybet opgaver 
eller forberedelsen til 
biblioteksspillet, er du 
velkommen til at kontakte os 
på bibhorsens@via.dk

Litteratur
Open : how we’ll work , live 
and learn in the future / David 
Price. Crux, 2013.
Game it up! Using gamification 
to incentivize your library 
/ David Folmar. Rowan & 
Littlefield, 2015. 

OPGAVERNE I BIBLIOTEKSSPILLET: 

I første opgave viser vi en lille introduktionsfilm om 
biblioteket. Herefter skal de studerende svare på 
en række spørgsmål om biblioteket, enten ud fra de 
oplysninger, de får i filmen, eller ved at gå rundt i 
biblioteket. Efterfølgende afgøres det med terningkast, 
hvilke grupper der får mulighed for at svare på hvilke 
spørgsmål, og der uddeles point for rigtige svar.

Anden opgave består af en elektronisk quiz, hvor 
de studerende skal svare på en række spørgsmål 
om bibliotekets hjemmeside. Point tildeles både 
på baggrund af korrekte svar og hurtighed i 
besvarelserne.

Tredje opgave er en stafet, hvor de studerende først 
skal finde en bestemt titel i biblioteket og siden en 
bog om et bestemt emne. De studerende skal slå 
henholdsvis titlen og emnet op i biblioteksbasen, før 
de slippes løs på hylderne. Der tildeles point efter 
hurtighed. 
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På en gul post-it har en gruppe skrevet, at biblio-
teket »ikke passer ind i folks hverdag«. Gruppen, 
der sidder i et hjørne af biblioteket i Køge, består 
af fem drenge. 
   Alexander og Jacob fra Greve, Mads fra Vemme-
drup og Simon og Christoffer fra Rødvig. Dren-
gene bor enten i Køge eller i nabokommunerne, 
og det er begrænset, hvor meget de fem drenge 
fra Køge Handelsgymnasium overhovedet bruger 
folkebiblioteket. Men nu har de fået til opgave 
at svare på, hvordan folkebiblioteket bliver mere 
relevant for dem som målgruppe, og de gør deres 
bedste for at løse opgaven.
   Drengene og knap 200 andre elever fra Campus 
Køge skal nemlig hjælpe KøgeBibliotekerne med 
at skabe et billede af fremtidens bibliotek. Et 
bibliotek, der understøtter studieforløb, faglig 
netværksdannelse og livslang læring. 
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ELEVERNES IDEER

De fem handelsskoledrenge har aldrig hørt 
om eReolen, og de er dybt forundrede over, 
at biblioteket stadig afsætter plads til film og 
musik.
   - Fona kunne jo heller ikke overleve. Bibliote-
ket skulle holde sig til bøgerne, siger Mads.
Når de fem bruger biblioteket, er det i forbin-
delse med opgaver. 
   - Biblioteket burde være et sted, hvor man 
kan læse lektier med gode arbejdssteder og 
hjælp til at finde de rigtige bøger til opga-
verne, siger Christoffer.
Jacob er enig. 
   - Biblioteket kunne spørge skolen, hvilke 
opgaver vi skal lave, og have bøgerne klar. 
Ideen bliver skrevet op på en gul post-it.
   Christoffer foreslår, at gruppen ser på en 
anden udfordring for bibliotekerne:
   - Lad os se på det problem, at folk bare 
henter bøger og så smutter igen. Hvordan får 
vi dem til at blive?
    Simon konstaterer, at selv hvis han fik 100 
kroner, ville han ikke komme på biblioteket. 
Men Mads foreslår, at biblioteket er et sted, 
hvor man kan mødes med andre, der har sam-
me interesse som én selv, og hvor biblioteket 
hjælper med at formidle kontakten.
Christoffer nikker.
   - Ja, nu er vi jo for eksempel interesserede i 
økonomi, og hvis vi – via biblioteket – kunne 
møde andre med samme interesse eller må-
ske få en vejleder, der var økonom, så ville det 
da være rigtig godt.
   I en anden gruppe sidder Esther, Arman, 

Hvad kan få jer unge 
til at bruge os mere? 
KøgeBibliotekerne og 
Campus Køge har i et 
projekt inddraget mere 
end 200 elever for at finde 
opskriften på, hvordan man 
får unge til at bruge folke-
biblioteket mere. 
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»Markedsfør biblioteket
tydeligere på

vores uddannelse«,
lød et bud på, hvordan

man får flere
unge til at bruge

biblioteket.

- God kaffe og plads
og rum til, at vi kan

komme og game,
kan øge vores brug 

af biblioteket, lød det 
blandt andet.
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Mikkel og Christian. Det er kun Esther, der bruger biblioteket 
flittigt. I den gruppe foreslår eleverne, at biblioteket opretter 
lektiecaféer, og at der sælges mad og kaffe. 
   Og i en tredje gruppe foreslår fire piger, at biblioteket skal 
tilbyde et »shooting room« med professionelt udstyr, hvor man 
eksempelvis kan lave film til YouTube. 

FIRE ANBEFALINGER

Tankerne fra denne og andre workshops med elever er samlet 
i en guide, der kommer med fire anbefalinger til, hvordan bib-
lioteket gør sig relevant for de unge i et samarbejde med lokale 
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Guiden og 
projektet skal præsenteres på en konference den 9. februar.
   - Under hver anbefaling er der forslag til, hvordan man kan 
gribe samarbejdet an. Og især de to første anbefalinger, som 
handler om samarbejdet med underviserne og kommunika-
tionen med de studerende, er krumtappen i projektet, siger 
projektleder Anders Kragh Sørensen fra KøgeBibliotekerne.
   Undervejs har han erfaret, at samarbejdet med de unge er en 
positiv oplevelse. 
   - Hvis man rammer dem rigtigt, får man enormt meget 
tilbage, selv om deres attitude som udgangspunkt kan være at 
se ud, som om de er ligeglade med det hele, siger Anders Kragh 
Sørensen.
   Og bibliotekarerne kan sagtens få de unges opmærksomhed, 
viser projektet. 
   - Vi afholdt eksempelvis en biblioteksorientering for en hel 
årgang fra HTX (Teknisk Gymnasium), hvor vi viste, hvordan 
man kan komme foran i forhold til at skrive en god opgave, når 
man bruger vores vejledning. Der er et konkurrenceelement, 
som vi godt kan dyrke, siger Anders Kragh Sørensen.

   Men projektet har også synliggjort, at der er 
vanskeligheder ved at satse på et samarbejde 
med ungdomsuddannelserne. For KøgeBib-
liotekerne er – som en kommunal institution 
– sat i verden for at servicere kommunens 
borgere, men de unge på campus kommer fra 
mange forskellige kommuner. Anders Kragh 
Sørensen peger på, at løsningen måske kan 
findes i, at man nedbryder nogle af de græn-
ser, der er på tværs af kommunerne.

DIALOG I STEDET FOR KONKURRENCE

Kim Stamer Harder har som formand for 
GAEB, der er Gymnasiernes, Akademiernes og 
Erhvervsskolernes Biblioteksforening, fulgt 
projektet i Køge fra sidelinjen. 
   Han har generelt oplevet en stigende inte-
resse for uddannelsesbibliotekernes område 
i de seneste år, og det er som udgangspunkt 
positivt. 
   - Men vi oplever desværre også, at nogle fol-
kebiblioteker i stedet for at samarbejde prøver 
at kapre de unge som kunder på bekostning af 
uddannelsesbiblioteket, siger han. Den udvik-
ling er ikke til gavn for eleverne, siger Kim Sta-
mer Harder, der dog ikke mener, at projektet 
i Køge er et udtryk for denne tankegang. Han 
har fuld forståelse for, at man i Køge forsøger 
at finde nye metoder til at nå de unge.
   - En af de ting, der har betydning for, om 
de unge bruger biblioteket i forbindelse med 
deres ungdomsuddannelse, er nærhed. Det 
skal ikke være besværligt, og alene derfor kan 
folkebiblioteket have svært ved at gøre sig 
relevant for de unge, siger han.
   Kim Stamer Harders oplevelse er også, at det 
kan være svært for det enkelte folkebibliotek 
at have den fulde forståelse for, hvilke infor-
mationsbehov de unge har, og hvornår de har 
brug for biblioteket, samt at fastholde fokus 
på området, fordi ressourcerne ikke er til det.
Hans budskab til folkebibliotekerne er derfor, 

Flere medarbejdere 
fra KøgeBiblioteker-
ne fulgte grupper-
nes arbejde. Længst 
til venstre ses 
projektleder Anders 
Kragh Sørensen
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Som SoMe-manager eller 
som SoMe-bibliotekar arbej-
der du med at vedligeholde 
og udvikle virksomhedens 
eller organisationens profiler 
på de sociale medier.

På dette lynkursus kommer 
vi ind på de væsentligste 
sociale mediekanaler som 
f.eks. Facebook, LinkedIn og 
Instagram, men også på de 
digitale platforme som ny-
hedsbreve, blogs og youtube, 
som alle er en del af den 
digitale strategi.

Onsdag den 29. marts 2017 
kl. 13 -16 i BF, Akademiker-
huset, Peter Bangs Vej 30 
på Frederiksberg

Lynkursus:

SoMe-managerens 
værktøjer

SoMe

BF
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

Underviser er Kim Marthe-
dal Hansen, selvstændig 
konsulent fra Zigns.

Hvad koster det? 
Gratis for ledige og for 
studentermedlemmer af BF.

For andre BF-medlemmer 
er prisen 395 kr.

Projektet, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, kommer med fire 
anbefalinger, der alle er til styrelsens Modelprogram for folkebiblioteker.

•  Samarbejde mellem undervisere og biblioteker (for at fange de studerende i den 
rette sammenhæng er et nært samarbejde med undervisere afgørende).

•  Kommunikation med de studerende (interesse, respekt og inddragelse er vigtige 
tilgange i kommunikationen med studerende).

•  Studiemiljø (et fysisk sted, der er de studerendes eget, hvor de kan mødes om både 
faglige og sociale temaer).

•  Netværk og videndeling (samarbejde og studie kræver netværk og deling af viden i 
forskellige former).

Læs mere på www.koegebib.dk.

at dialogen mellem sektorerne er vigtig, og han håber, at konferencen om 
projektet i Køge kan være et af de steder, hvor dialogen starter. 
   - Så vi ved, hvad vi hver især er for et tilbud, og hvad vi bør gøre for at give 
de unge det bedst mulige bibliotekstilbud. Et samarbejde mellem eksempelvis 
en bibliotekar på en ungdomsuddannelse og folkebiblioteket kan kun være 
en gevinst for de unge, og vi gør på uddannelsesbibliotekerne meget ud af at 
pege på de muligheder, der er for at bruge folkebiblioteket, siger Kim Stamer 
Harder.

SPECIALISERING OG BREDDE

Uddannelsesbibliotekar på Køge Handelsskole Helene Bjerre Jensen ser også 
positivt på samarbejdet mellem folkebibliotek og uddannelsesbibliotek. Hun 
har været en del af KøgeBibliotekernes projekt, som fortsætter i 2017, og ser 
KøgeBibliotekerne som en ekstra ressource, der gør det muligt at styrke ud-
dannelsesbibliotekets position.
   - Sammen med KøgeBibliotekerne har vi kunnet tilbyde flere konkrete 
samarbejder med lærerne om undervisningsforløb, og vi kan tilbyde mere 
undervisning i informationssøgning, end vi ellers ville være i stand til, og det 
har eleverne og lærerne taget meget positivt imod.
   Helene Bjerre Jensen har altid henvist sine elever til folkebibliotekerne.
   - På handelsskolen er vi et bibliotek, der passer til det, eleverne bliver under-
vist i. Jeg hjælper eleverne med økonomiske nøgletal og erhvervsdatabaser, 
som man slet ikke har i folkebibliotekerne. Men de har så bredden i samlingen, 
som eleverne også kan have brug for. 
   Samarbejdet har båret præg af gensidig respekt, og derfor oplever Helene 
Bjerre Jensen heller ikke KøgeBibliotekerne som en trussel. 
   - Kvalificerede tilbud til vores elever kræver kendskab til elevernes informa-
tionsbehov og niveau samt den rette materialesamling. Det kan folkebibliote-
ket ikke forventes at have. Men udvikles tilbuddene i et samarbejde mellem 
folkebibliotek, undervisere og mig, vil der være tale om en styrkelse af det 
samlede bibliotekstilbud. For mig at se er det vigtigt, at jeg introducerer ele-
verne til folkebiblioteket, dels fordi det kan hjælpe dem med den brede viden 
til opgaver, dels fordi det understøtter hele tanken om livslang læring. 
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Gitte Andersen
Odense Bibliotekerne
Mobil: 51 20 59 80
Email:
gitteandersen38@gmail.com

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

Daniel Ackey 
Københavns Biblioteker
Tlf.: 40 48 62 07
Mobil: 41 11 02 98
Email:
daniel@ackey.dk

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2015-2016

Bestyrelsen nedsatte Perspektivs blad-
udvalg for perioden 2017-2018. Bladud-
valget har en rådgivende funktion over 
for redaktionen og består af: 

•  Sanne Mendel, Rudersdal Bibliotekerne
•  Lone Krøgh, Lemvig Bibliotek
•  Jeanette Ekstrøm, DTU Bibliotek
•  Marie Engberg Eiriksson, 

Gladsaxe Bibliotek
•  Jeanette Flatman, 

Rudersdal Bibliotekerne
•  Christina Laulund Eriksen, Nota
•  Susanna Christensen, 

Dansk Centralbibliotek i Flensborg
•  Julie Arndrup, repræsentant for 

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

NYT
BLADUDVALG

Du er medlem af udvalget »En stærk faglig stemme«. Hvorfor er der brug 
for at give faget en stærk faglig stemme?
- Mange har desværre stadig en lidt gammeldags opfattelse af, hvad en 
bibliotekar er og kan. Vi hørte eksempelvis på generalforsamlingen, at selv 
nogle af de studerende på IVA har en forældet forestilling om, hvad en bib-
liotekar er, så ikke engang dem er vi nået ud til med vores budskab om, hvor 
bred bibliotekarernes faglighed er. Derfor er der behov for at råbe lidt højere 
og være mere synlige i offentligheden. Vi skal blandt andet hjælpe vores 
medlemmer med at være ambassadører for faget i hverdagen ved eksem-
pelvis at bruge deres netværk til at synliggøre bibliotekernes muligheder og 
bibliotekarernes kompetencer. 
   
Hvad gør du for at synliggøre faget?
- Jeg arbejder med det, der også er min hobby og passion, så for mig er 
det snarere svært ikke hele tiden at være bibliotekar. Det er jeg, når jeg er 
sammen med mine venner og på Facebook, Instagram og så videre. Og det 
lykkes mig ofte at overraske folk, når jeg fortæller, hvad vi egentlig laver i 
folkebibliotekerne. Jeg synliggør også faget, når jeg sidder i juryen for børne- 
og ungdomslitteratur til Blixenprisen. I det forum ser man allerede bibliote-
karer som en stærk faglig kompetence, der ved meget om børnelitteratur, 
og hvad der er populært, og den viden er afgørende, hvis vi skal have børn til 
at læse. For de læser kun det, de godt kan lide. 
    
Det er din anden periode i hovedbestyrelsen. Hvorfor genopstillede du?
- Det er et utrolig berigende forum at befinde sig i, og arbejdet er spæn-
dende. Det er givende at være med til at bringe viden nye steder hen og 
etablere nye netværk. 

? 3 spørgsmål
til Julie Arndrup

BF’s bestyrelse holdt møde i januar. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsorden Læs hele mødereferatet på bf.dk.
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F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N

NOVEMBER    2016
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Cicero Media understøtter medarbejderne i produktionsprocessen og understøtter  

en enkel distribution til forskellige medier som infoskærme, Facebook, hjemmesiden, 

mobile enheder m.v. Cicero Medias enkle og intuitive brugerflade sikrer, at brugere,  

uden grafisk viden og indsigt, kan producere indhold med et professionelt udtryk.

Cicero Medias skabeloner sættes op med et grafisk udtryk, der matcher  

bibliotekets stil. Brugeren skal kun fokusere på at få skabt det rette budskab  

og herefter distribuere til de ønskede medier.

Læs mere på www.systematic.com/library

Cicero Media er Systematics bud på 
fremtidens software til digital formidling.

Det er et modulbygget software, som 
er udviklet til at løse de kommunikations-
opgaver, et moderne bibliotek varetager  
i dag og vil varetage i årene fremover.

Cicero Media  
Digitale formidlingsløsninger til fremtidens bibliotek

Systematic_PerspektivAnnonce_Nov2016_215x220_V03.indd   1
06/11/2016   21.56
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DECEMBER     2016
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Cicero Media understøtter medarbejderne i produktionsprocessen og understøtter  

en enkel distribution til forskellige medier som infoskærme, Facebook, hjemmesiden, 

mobile enheder m.v. Cicero Medias enkle og intuitive brugerflade sikrer, at brugere,  

uden grafisk viden og indsigt, kan producere indhold med et professionelt udtryk.

Cicero Medias skabeloner sættes op med et grafisk udtryk, der matcher  

bibliotekets stil. Brugeren skal kun fokusere på at få skabt det rette budskab  

og herefter distribuere til de ønskede medier.

Læs mere på www.systematic.com/library

Cicero Media er Systematics bud på 
fremtidens software til digital formidling.

Det er et modulbygget software, som 
er udviklet til at løse de kommunikations-
opgaver, et moderne bibliotek varetager  
i dag og vil varetage i årene fremover.

Cicero Media  
Digitale formidlingsløsninger til fremtidens bibliotek
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brug for pauser

Data-lab
på KB

SoMe-bibliotekarer:
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Sofie Fredborg 
Koldingbibliotekerne
Email:
sofr@kolding.dk
 

Kristoffer Harboe 
Koldingbibliotekerne
Mobil: 21 66 80 23
Email:
kristoffer.harboe@gmail.com

 

Nikolaj Winther
DBC A/S
Mobil: 28 74 66 55
Email:
nikolajwinther@gmail.com

Kim Jesper Josefsen 
Roskilde Handelsskole
Mobil: 61 77 78 39
Email:
kimjosefsen@gmail.com

Julie Arndrup 
Kulturstationen 
Vanløse
Mobil: 24 52 61 54
Email:
cr7y@kff.kk.dk

BF nedsætter som optakt til de kommende overenskomstfor-
handlinger en arbejdsgruppe bestående af tillidsrepræsentanter 
og bestyrelsesmedlemmer, der skal se på, hvilke særlige overens-
komstkrav BF bør stille op til forhandlingerne i 2018. 
   TR-kollegierne er blevet opfordret til at finde repræsentanter, og 
bestyrelsen har udpeget Tine Jørgensen, Jette Fugl, Andreas Dams-
bo Brix og Gitte Andresen som repræsentanter for bestyrelsen. 

BF’s pensionsaftale 
med PFA skal fornys, 
og for at sikre medlem-
merne den bedst mulige 
pensionsaftale beslut-
tede bestyrelsen at 
sende aftalen i udbud, 
således at selskaber for-
uden PFA kan komme 
med tilbud. Forhandlin-
gerne sættes i gang i 
løbet af foråret.

NYT FORRETNINGSUDVALG
H
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ARBEJDSGRUPPE FOR OK18

PENSIONS-
AFTALE I
UDBUD

Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig på det første bestyrelsesmøde. Jette Fugl er fortsat næstformand, og de 
fire poster i BF’s forretningsudvalg besættes af Gitte Andersen, Kim Josefsen, Jette Fugl og Tine Jørgensen. 
   Hovedbestyrelsen nedsatte desuden fire politiske udvalg, der skal arbejde med de fire politiske fokusområder i 
forbundets Princip- og arbejdsprogram for 2017-2018.

Udvalget for attraktiv fagforening er Jette Fugl, Sofie Fredborg, Minna Ebbesen.
Udvalget for tilfredse medlemmer er Kim Josefsen, Gitte Andersen, Claes Isbrandtsen.
Udvalget for kompetencer og arbejdsliv er Nikolaj Winther, Andreas Damsbo Brix, Daniel Ackey.
Udvalget for stærk faglig stemme er Julie Arndrup, Tine Jørgensen, Kristoffer Harboe.

Læs om hele konstitueringen på bf.dk.

OK18
2018
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Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
T: 38882233
E: bf@bf.dk
www.bf.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

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
 

Er du ledig og medlem af en A-kasse, har du mulighed for dagpenge i op til 2 år inden 
for en periode på 3 år.

Fra den 1. januar 2017 er der imidlertid indført nye regler, som giver mulighed for at 
forlænge perioden med dagpenge, hvis du har haft lønarbejde, siden du begyndte at 
få dagpenge. Hver time, du har arbejdet, kan veksles om til 2 timers dagpenge.  

Det betyder, at hvis du har haft 74 timer (svarer til 2 uger), mens du har været ledig, 
kan du forlænge perioden med dagpenge med 148 timer (svarer til 8 uger). Dagpen-
geperioden kan dog maksimalt forlænges med 1 år.

Genoptjening af ret til en ny dagpengeperiode kræver fortsat 52 ugers arbejde 
(1.924 timer) inden for tre år.

Ulla Thorborg

Funktionærlovens § 16 giver alle funktionærer, der er opsagt eller selv har sagt op, 
ret til frihed til jobsøgning i opsigelsesperioden uden at blive trukket i løn.  
  Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, for eksempel et vikariat eller en projektan-
sættelse, så har du denne rettighed i hele perioden. Når man er tidsbegrænset ansat, 
betragtes man nemlig som opsagt, samtidig med at man blev ansat, og man er 
således i en opsigelsesperiode fra start.

Friheden til jobsøgning omfatter retten til at gå til jobsamtaler, når disse ikke kan 
placeres uden for arbejdstiden. Derudover kan retten også omfatte nødvendig frihed 
til opsøgende arbejde, der ikke kan lægges uden for arbejdstiden. 
   Bestemmelsen omfatter derimod ikke den tid, som bruges på at udarbejde ansøg-
ninger, CV og lignende. 
   Skal du kunne bruge arbejdstid på jobsøgningsaktiviteter, der ligger ud over ret-
tighederne i funktionærloven, kræver det en aftale med arbejdsgiver. 

Især i situationer, hvor en opsigelse fra arbejdsgiverside er begrundet i arbejdsplad-
sens forhold, for eksempel besparelser, kan det være relevant at inddrage dette i en 
forhandling af vilkårene i forbindelse med fratrædelse.   

På det offentlige område bliver BF orienteret om alle afskedigelser og har mulig-
hed for at bede om forhandling med arbejdsgiver. På det private område er det den 
opsagte selv, der skal kontakte BF for at få hjælp til eventuel forhandling af vilkårene 
i en afskedigelsessituation.

Karin V. Madsen

Nye regler om optjening 
af ret til dagpenge

Fri til jobsøgning i
opsigelsesperiode
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I slutningen af januar 2017 fastslog voldgiftsretten, at retten til at holde fri med løn Grundlovsdag, den 24. og 31. december i staten er 
en kutyme, der kan opsiges med tre måneders varsel og ikke en integreret del af overenskomsten, som kun kan bringes til ophør sam-
men med overenskomsten. 
   Sagen var foranlediget af, at SKAT og Spillemyndigheden tilbage i 2013 havde opsagt kutymen over for en række akademikere, så 
medarbejderne herefter selv skulle betale med ferie eller særlige feriefridage, hvis de ønskede at holde fri de dage. 

At denne ret til fridage har været praktiseret i rigtigt mange år og ændringen derved betyder, at medarbejderne reelt går ned i løn, 
ændrer ikke på Voldgiftsrettens afgørelse. 

Forhåbentlig vil der fortsat være statslige arbejdspladser, der lokalt fastholder praksis, da det har stor betydning for medarbejderne. 

BF vurderer nu sammen med de øvrige akademiske organisationer eventuelle fremtidige tiltag.
Lone Rosendal

Brancheforeningen Forsikring & Pension har offentliggjort en under-
søgelse i januar 2017, hvor det viser sig, at hver tredje dansker ikke 
ved, hvor mange penge de har sparet sammen, eller hvilke forsikringer 
de har i deres pensionsordning.

Som de skriver, er det er et meget højt tal, fordi det kan have store 
konsekvenser for den enkelte familie, hvis forsikringsdækningen ikke 
er høj nok. 

Har du tilstrækkeligt styr på indholdet af din pensionsordning?

Dine forsikringer
Pr. 1. januar forhøjede BF kollektivt den basisforsikring, der giver of-
fentligt ansatte på overenskomst en indkomst hver måned, hvis de 
bliver for syge til at arbejde permanent eller i en længere periode. Det 
nye basisniveau er nu 60 procent af hidtidig løn. 

Ved du, hvordan du er stillet som privatansat på dette område? 

Andre forsikringer, der eksempelvis skal kigges efter, er summen på 
din(e) livsforsikring(er) inklusiv udbetalte pensioner. Har du en stor fa-
milie med mange børn eller store udgifter til bolig(lån), kan det være, 
at den sum er for lille. Det er også vigtigt at sikre sig, at det er de 
rigtige personer, du har begunstiget, det vil sige de rigtige personer, 
der modtager udbetalingen på dine forsikringer.

Voldgiftssag om fridage i staten

Har du overblik over din pensionsordning?
Et andet område er, hvilken udbetaling du får, hvis du rammes af en 
kritisk sygdom. Udbetalingen kan være med til at finansiere orlov 
uden løn eller behandlinger, du måske selv skal finansiere.

Din pension
Et andet og væsentligt eftersyn er at undersøge, om du sparer nok 
op i forhold til dine ønsker for din levestandard, når du trækker dig 
tilbage. 

Selvom bibliotekarer generelt sparer meget op med relativt høje 
indbetalingsprocenter, kan det være, at der alligevel skal spares lidt 
mere op, hvis de skøn om afkast, der ligger til grund for din opsparing 
p.t., bliver væsentligt mindre, fordi der ikke kommer nok gang i den 
økonomiske vækst.
 
Professor Jesper Rangvid fra CBS har i en større undersøgelse regnet 
på afkastet for aktier og obligationer de kommende ti år. Han esti-
merer, at de næste ti års afkast vil være tæt på historisk lavt. Han 
fortæller, at der basalt er tre løsninger på denne udfordring, set fra en 
pensionsopsparers synspunkt:

1)  At acceptere det lavere afkast (og dermed lavere levestandard)
2)  At vælge at spare mere op
3)  At vælge at tage en større investeringsrisiko

Som han siger, er ingen af de tre løsninger specielt behagelige, men 
det er noget, man er nødt til at forholde sig til. Undersøgelsen baserer 
sig på afkast fra amerikanske aktier og obligationer. Rangvid forven-
ter et årligt afkast på cirka 4 procent, og med en inflation på cirka 2 
procent er realafkastet blot 2 procent årligt.

Dit overblik
Du kan gå ind på pensionsinfo.dk og se, hvilke ordninger du har, og 
hvordan du er dækket. Du får også overblik over din pensionsopspa-
ring. Det eneste område, som ikke er med i dette samlede overblik, 
er tjenestemandspensioner. Det skyldes, at denne pension er en 
tilsagnspension og ikke en konkret opsparing, den enkelte gør sig.

Helle Fridberg
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Det danske arbejdsmarked er kendetegnet 
ved, at arbejdsgivere og lønmodtagere sammen 
forhandler arbejdets vilkår. Men noget er ved at 
ske. De statslige arbejdspladser har forringet 
vilkår, som i årevis har været kutyme på arbejds-
pladserne, uden at veksle et ord med de faglige 
organisationer.
   SKAT sløjfede i 2013 medarbejdernes betalte 
fridage, juleaften, nytårsaften, 1. maj og grund-
lovsdag, og i januar 2017 afgjorde en voldgiftssag, 
anlagt af Akademikerne, at den fremgangsmåde 
er ok. 
   Formand for Centralorganisationernes Fælles-
udvalg (CFU) Flemming Vinther frygter, at den 
måde at behandle medarbejderne på vil danne 
præcedens for andre offentlige arbejdspladser. 
Social- og Indenrigsministeriet har allerede fulgt 
trop.
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- De har det med at tage ved lære af hinan-
den, så det kan komme til at ske i kommuner-
ne, regionerne og på flere statslige arbejds-
pladser, sagde han den 24. januar i P4. 

NOK ER NOK 

Afgørelsen kommer kun en måned efter, at 
samarbejdet mellem CFU og staten nåede et 
absolut lavpunkt, da Flemming Vinther send-
te et åbent brev fra CFU til den nyudnævnte 
innovationsminister Sophie Løhde.  
   »Nok er nok!«, skrev han og henviste til en 
række punkter, hvor de statsansattes vilkår 
gennem længere tid er blevet forringet. Det er 
blandt andet begrænset adgang for tillidsre-
præsentanter i forbindelse med afskedigelser 
og flytninger, afholdelse af kurser om »low 
performers«, da ti procent af de ansatte 
anses for dovne, og angreb på den betalte 
frokost og fridage. 
   Konsekvensen var, at CFU stoppede samar-
bejdsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og lo-
kalt samarbejde aftalt ved overenskomsterne 
2013 og 2015, med ordene: »Det er uholdbart 
at rejse landet tyndt sammen med repræsen-
tanter for en modpart, som tydeligvis ønsker 
at drive benhård arbejdsgiveradfærd, og hvor 
samarbejde og trivsel kun er ord«.

LIG MED LØNNEDGANG 

Formand for Akademikerne Lars Qvistgaard er 
skuffet over voldgiftsafgørelsen, der tillader 
ministerierne at fjerne kutymefridage uden 
videre. 

Arbejdsgiverne går 
efter kutymefridage 
og betalt frokost 

De statslige arbejdsgivere har fået 
smag for at forringe lønmodtagernes 
vilkår – uden om fagbevægelsen – og 
det ser ud til, at de slipper afsted med 
det. SKAT og Social- og Indenrigsmini-
steriet har eksempelvis inddraget
kutymefridage og i januar fik de Vold-
giftens ord for, at det er helt ok. 
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   - Fjernelsen af de betalte 
fridage er det samme som at 
sætte medarbejderne ned i løn. 
Vi er skuffede over afgørelsen 
og vil nu nærlæse præmisserne 
for at få klargjort, hvor vidtræk-
kende konsekvenserne for den 
offentlige sektor er, siger Lars 
Qvistgaard, der mener, at uanset 
hvilken juridisk status dagene 
tildeles, så er det en dårlig ide for 
arbejdsgiverne at afskaffe dem 
uden forhandlinger.
   - Når man fjerner medarbej-
dernes fridage, opleves det som 
manglende anerkendelse af det 
arbejde, de ansatte leverer. De 
ansatte udviser dagligt udstrakt 
fleksibilitet og leverer en stor 
arbejdsindsats, siger han.   

ARBEJDSGIVERNE SKAL 

TÆNKE SIG OM 

Voldgiften slår fast, at de betalte 
fridage ikke er en del af over-
enskomsten, og derfor kan de 
statslige arbejdsgivere opsige 
dem uden videre, men ifølge ar-
bejdsmarkedsforsker fra Aalborg 
Universitet Henning Jørgensen 
er lokalaftaler, der har været ku-
tyme i 20-30 år, lige så bindende 
som en overenskomst. 
   »Derfor må arbejdsgiverne have 
kunnet dokumentere over for 
Voldgiften, at de på et tidspunkt 
har villet ændre kutymen«, siger 
han til Politiken den 22. januar. 
   Han råder de statslige ar-
bejdsgivere til at tænke sig godt 
om, hvis de vil bevare de rolige 
forhold på det danske arbejds-
marked.
   »Hvis arbejdsgiverne vil ame-
rikanisere forholdene på det 
danske arbejdsmarked med et 
frontalt angreb, så bliver der bal-
lade. Det danske arbejdsmarked 
er netop beundret ude i verden, 

fordi vi har så rolige arbejdsforhold, hvilket skyldes, at vi har 
kunnet lave generelle overenskomster og decentrale samar-
bejdsaftaler«, siger Henning Jørgensen.   
   Det er ikke kun i ministerier og styrelser, at der finkæmmes 
for, hvilke rettigheder de kan tage fra medarbejderne uden at 
skulle forhandle med de faglige organisationer. I Danmarks 
Radio afventer sløjfningen af medarbejdernes betalte frokost-
pause også en voldgiftsafgørelse. 
   Bibliotekarforbundets formand Tine Jørgensen kalder det 
kritisabelt, at den øverste ledelse i staten udviser en adfærd, 
der på sigt kan ændre på arbejdspladskulturen. 
   - Arbejdsgiverne har et ansvar for et godt arbejdsmiljø, og 
når de fjerner goder, der i mange år har været kutyme, uden en 
forhandling, så presser de medarbejderne og bidrager kun til 
et forringet samarbejds- og arbejdsklima, siger Tine Jørgensen, 
der understreger, at det er afgørende at stå sammen i AC og 
insistere på rimelige vilkår. 

”Hvis arbejdsgiverne 
vil amerikanisere for-
holdene på det danske 
arbejdsmarked med et 
frontalt angreb, så bliver 
der ballade”
Arbejdsmarkedsforsker, Aalborg
Universitet, Henning Jørgensen 
til Politiken
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WWW

Del Din Viden er Perspektivs samlende webforum for videndeling 
om biblioteksfaglighed.

• Tag DEL i debatten

• Fortæl om DIN idé

• Brug de andres VIDEN

Erfaringsudveksling og videndeling bliver efterhånden nævnt i alle 
tænkelige sammenhænge, men på Del Din Viden kan du gøre det i 
praksis. Lad dig inspirere af dine kollegaer og skriv selv artikler. 
Du kan komme med tips og ideer, og du kan stille spørgsmål og 
starte en debat.

– 5000 hoveder tænker bedre end ét - få adgang til dem alle!

Find Del Din Viden på Perspektivs hjemmeside bf.dk/deldinviden

DELDINVIDEN
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stillingsopslag rettes til: DG Media as
Havneholmen 33 · 1561 København V
tlf. 70271155 · fax: 70 27 11 56
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Bestillingsfrist 05.05 kl. 12
Materialefrist 13.04 kl. 12

Nr. 05-2017: Udgivelsesdato 26.05
Bestillingsfrist 11.05 kl. 12
Materialefrist 09.05 kl. 12

NYE STILLINGER

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

Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv Peter Bangs Vej 30 
· 2000 Frederiksberg · Tlf: 38 88 2233 · Mail: perspektiv@bf.dk · 
Hjemmeside: www.bf.dk/fagmagasinetperspektiv · Udgiver: Bib-
liotekarforbundet · Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Anette 
Lerche · Tlf: 38 38 06 37 · Mail: lerche@bf.dk · Journalist: Sabrine 
Mønsted · Tlf: 38 38 06 38 · Mail: moensted@bf.dk · Studenter-
medhjælp/korrektur og Del Din Viden: Marie-Louise Korsager · 
Mail: mlk@bf.dk · Annoncer: DG Media a/s, St. Kongensgade 72 · 
1264 København K · 70 27 11 55 · Fax: 70 27 11 56 · Mail: epost@
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Bibliotekar med fokus på børnekultur på Svendborg Bibliotek
Ved Svendborg Bibliotek har vi en fuldtidsstilling som 
børnekulturkonsulent/-bibliotekar til besættelse 
1. maj 2017 eller snarest derefter.

Se det fulde stillingsopslag på Svendborg Kommunes eller 
Svendborg Biblioteks hjemmeside fra 20. februar 2017.

Dragør bibliotekerne
og lokalarkiv søger ny souschef

BIBLIOTEKAR MED FOKUS
PÅ BØRNEKULTUR PÅ
SVENDBORG BIBLIOTEK

Vi er i fuld gang med en forandringsproces og vi ønsker en souschef som 
aktiv medspiller. 

Fagligt forventer vi at: Du er fagligt forankret i folkebibliotekerne, har er-
faring med projekt-/ledelse. Du har høje kvalitetskrav til opgaveløsningen, 
og du er glad for dokumentation og formidling.

Socialt og personligt forventer vi at: Du har selvindsigt i egne styrker og 
svagheder og at du er god til at give faglig og personlig feedback. Du er 
et menneske som tør stille de kritiske spørgsmål og du har humor og en 
usnobbet tilgang.  

Du skal være sparringspartner til vores dynamiske biblioteksleder som 
sætter retningen, mens din opgave bliver at lægge trædestenene og 
sammen med bibliotekslederen binde organisationen sammen. Du får ind-
flydelse på egne opgaver og vi forventer at du tager hånd om den faglige 
udvikling med sans for detaljen.

Har du spørgsmål? Så ring til biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann på 
telefon 3289 0485/3289 0490. Du er også velkommen til at kigge forbi og 
se og opleve vores huse. 

Ansøgningsfristen er mandag d.13.marts 2017 kl.12.

Se det fulde opslag på www.dragoer.dk og www.drabib.dk 

Ved Svendborg Bibliotek har vi en fuldtidsstilling
som børnekulturkonsulent/-bibliotekar til besættelse
1. maj 2017 eller snarest derefter.

Se det fulde stillingsopslag på Svendborg Kommunes eller 
Svendborg Biblioteks hjemmeside fra 20. februar 2017.
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Har du fået nyt job eller har du 
skiftet e-mail eller telefon?

Ret dine medlemsinfo,
så vi kan servicere dig
bedst muligt og give dig
den rette rådgivning. 

Bf.dk/login

STILLINGER

AARHUS.DK/JOB

KULTUR OG BORGERSERVICE

VIL DU VÆRE BIBLIOTEKSCHEF I AARHUS?
Er du en dygtig kommunikator med internationalt udsyn, gode lederegenskaber og 
stort kendskab til bibliotekssektoren, så kan det være dig, vi søger til stillingen som 
bibliotekschef i Aarhus Kommune. 

Vi forventer, at du er tillidsskabende, handlekraftig og stærk i menneskelige relationer. 
Du kan identificere løsninger, træffe beslutninger, implementere forandringer og følge 
op. Du har en inviterende og positiv autoritet, hvor begreberne ”dialog” og ”ordentlig-
hed” karakteriserer din ledelse. 

Aarhus Kommunes Biblioteker består af hovedbiblioteket på Dokk1 samt 18 lokalbiblio- 
teker og et årligt budget på ca. 78 mio. kr. 

Forventet tiltrædelse den 1. maj 2017.

Ansøgningsfrist er søndag den 12. marts 2017. 

Se det fulde stillingsopslag på www.aakb.dk/bibliotekschef

Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uan-
set alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.
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Fredag. d. 7. april kl. 10-15
i Akademikertårnet,
Lindevangs allé 2, Frederiksberg. 

Dagsorden for Faggruppemødet

Kl. 9.30-10 Kaffe

Kl. 10-11 Janne Vendt, Herlev-Gentofte 
Hospital: ”Cochrane som organisation og 
hendes rolle som informationsspecialist i 
en review gruppe”

Kl.11-12 på ”De store biblioteksfusioner”, 
licensarbejdet, Den nye masteruddannelse 
på SDU samt forandringer i reference-
håndteringsværktøjerne.

Generalforsamling kl. 13-15 

Se dagsorden under bf.dk/arrangementer
Forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, og som ikke kræver 
vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen 
i hænde senest d. 24. februar. 

I forbindelse med valg af bestyrelse
opfordres mulige kandidater at stille op. 
Tilmelding til Jette Meelby jette.meelby@
regionh.dk senest 24. marts 2017

Faggruppemøde og
generalforsamling
i Faggruppen for
Medicinsk Information 

MINDEORD Hvis Anne Duus havde været en lidt mindre under-
spillet og lidt mere selvpromoverende person, så havde hendes 
karrierehistorie været fortalt i Bibliotekspressen/Perspektiv 
for længst. Nu kan Anne ikke længere selv fortælle om alt det, 
hun udrettede efter sine flotte eksamener fra Biblioteksskolen 
i 1995 og 1997. Anne er død. Og det rammer os, som kendte 
hende hårdt. Hun blev kun 46 år.

Efter en hovedopgave med en næsten selvbiografisk titel, »Et 
signalement af fremtidens medarbejder«, snuppede Anne også 
overbygningsuddannelsen, et timelærerjob på skolen og fik 
så fast ansættelse som Business Information Specialist hos 
McKinsey & Company i efteråret 1997. Et job, der krævede den 
systematik, kvalitetssans og effektivitet, som for Anne blev et 
varemærke. 
   Anne havde behov for mange bolde i luften, og det fik 
hun hos Erhvervsfremmestyrelsen på Langelinie i år 2000. 
Intranets var hot, og hun styrede implementeringsprocessen, 
samtidig med at hun med sin veludviklede sans for dialog og 
teamwork med høj og lav fik systemet kørt godt ind i organi-
sationen. Og så kaldte udlandet og EU-universitetet i Firenze i 
2002, hvor hun var webmaster i en periode på 3 år. 

I 2005 blev Anne projektleder hos Københavns Ejendomme 
(Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune) og 
stod blandt andet for opstart af Tingbjerg Kulturhus og Bib-
liotek og Dansekapellet på Bispebjerg. Anne blev hos Køben-
havns Ejendomme i 6 år og var så moden til at søge en stilling, 
som det vel ellers kun er jurister og økonomer, der kommer i 
betragtning til: Udbudskonsulent hos SKI i 2012. 
   I august 2016 blev hun ansat hos Diakonissestiftelsen på 
Frederiksberg som projektleder til at lede processen omkring 
blandt andet stiftelsens byggeri af seniorboliger. 

Den klassiske biblioteksbranche så ikke meget til Anne Duus. 
Hun søgte selv en anden vej. Unge mennesker bør lade sig 
inspirere af Annes uforfærdethed og drive – få dog bare de 
ansøgninger sendt afsted, hvis I føler jer fristede af at prøve 
kræfter med mere uoplagte græsgange. Det skal nok gå, hvis 
I giver den en skalle og er lige så venlige og kommunikerende, 
som Anne var.
 
Marie Wildt, studiekammerat og veninde for livet

MINDEORD Forhenværende vicestadsbibliotekar Eva Kok Nielsen afgik ved døden i november 2016 efter længere tids sygdom, 74 år 
gammel. Eva blev bibliotekar i 1966 og arbejdede i 41 år for Københavns Kommunes Biblioteker, hvor hun var vicestadsbibliotekar i 25 år. 
Da Eva gik på pension i 2007, engagerede hun sig hurtigt i Bibliotekarforbundets Seniorgruppe, som fik stor glæde af hendes erfaringer 
og rolige og effektive måde at arbejde på. Hun fungerede som meget værdsat formand i cirka otte år, indtil helbredsproblemer desværre 
satte en stopper for aktiviteterne. I sin tid på posten sikrede Eva et godt samarbejdsklima i bestyrelsen og bidrog til Seniorgruppens 
arbejde med sin store viden om biblioteksforhold, ikke mindst i København, og sine mange kontakter på området, som gav mulighed for 
spændende arrangementer med de bedste rundvisere. 
  Vi vil mindes Eva med taknemmelighed for den store indsats, hun ydede for Seniorgruppen.

På vegne af Seniorgruppens bestyrelse

Kirsten Waneck, Formand
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Stiftende generalfor-
samling i Faggruppen
for Data Science
1. marts 2017 i København

BITA’s Generalforsamling 
2017 og konferencen
"Biblioteket – porten til 
samfundet?"
6. marts 2017 i Odense

Referencefaggruppens 
Generalforsamling 2017 og 
workshoppen "Beskyt din 
digitale identitet – få værk-
tøjerne af Pernille Tranberg"
7. marts 2017 i Kolding

Filibussens
Generalforsamling 2017
18. marts 2017 i Vejle

Statsgruppens 
Generalforsamling 2017
18. marts 2017 i København

Statsgruppens General-
forsamling 2017 og med-
lemsmødet »Dialogen som 
professionelt redskab«
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

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

Gå-hjem-møde: Djævlens 
advokat og brugernes
ambassadør
brugernes ambassadør
Er jobbet som Data Protec-
tion Officer en mulighed for 
bibliotekarer?
8. marts 2017 i København

GENERAL- 
FORSAMLINGER

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Gå-hjem-møde:
Lønforhandling kan læres
Kom hjem med konkrete og 
praktiske redskaber til lønfor-
handlingen.
9. marts 2017 i Aalborg
22. marts 2017 i Aarhus
30. marts 20017 i Odense

Workshop for nye ledere: 
Tag ejerskab over dit nye 
lederskab
Mød andre nye ledere og få 
mulighed for at reflektere, 
dele erfaringer og få input til 
dine ledelsesmæssige dilem-
maer.
9. marts 2017 i København

Gå-hjem-møde: Katalogpa-
radigmeskifte - Nye kata-
logiseringsregler på vej!
Bliv klogere på udviklingen 
i formater og regler for 
bibliotekernes registrering i 
forbindelse med overgangen 
fra AACR2 til RDA.
21. marts 2017 i Aarhus

Workshop for nye ledere: 
Tag ejerskab over dit nye 
lederskab
Mød andre nye ledere, og få 
mulighed for at reflektere og 
dele erfaringer og input til 
dine ledelsesmæssige dilem-
maer.
9. marts 2017 i København

Morgenmøde for ledere:
Ledelse når uforudsigelig-
heden hersker
Få konkrete input til at styrke 
udviklingskraften, resultat-
skabelsen og ledelsen på 
kompleksitetens præmisser.
28. marts 2017 i København

Gå-hjem-møde: Billeder, 
billeder, billeder – Del 3: 
Specificering, Anskaffelse og 
Implementering af et Digital 
Asset Managementsystem
Hvordan har DR’s Arkiv & Pro-
ces team bevæget sig fra en 
billeddatabase til et moderne 
Digital Asset Management 
system?
30. marts 2017 i København

Morgenmøde for ledere: 
Mental robusthed og robuste 
organisationer
Hvad er mental robusthed, 
og hvordan kan du som leder 
understøtte mental robusthed 
hos medarbejderne?
19. april 2017 i København

Musikbiblioteks-
konferencen 2017:
Magi og Best practice!
Oplæg og videndeling mellem 
musikbibliotekarer og musik-
formidlere fra hele landet om-
kring best practice plus adgang 
til SPOT Festival.
5. maj 2017 i Aarhus

Musikbiblioteks-
konferencen 2017:
Magi og Best practice!
Oplæg og videndeling mellem 
musikbibliotekarer og musik-
formidlere fra hele landet om-
kring best practice plus adgang 
til SPOT Festival.
5. maj 2017 i Aarhus

Webinar: Introduktion til lean
Bliv introduceret til lean som 
metode eller filosofi til at 
optimere.
18. maj 2017 via din computer, 
tablet eller smartphone

Seniorgruppens 
Generalforsamling 2017
20. april 2017 i København

META's Generalforsamling 
2017
26. april 2016 i Odense

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

Kunstfaggruppen
Generalforsamling 2017
26. april 2016 i København 

IT-faggruppens
Generalforsamling 2017
27. april 2017 i Københavnn

FaBuLærs 
Generalforsamling 2017
9. maj 2017 i Odense
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer 
og aktiviteter, du som medlem af Bibliotekarforbundet kan 
deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel oversigt over 
arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

SENIORER

JOB OG KARRIERE

TR-KURSER

PFA Pensionskursus 55+
Kurset med fokus på plan-
lægning af senkarrieren og 
optimering af din pensions-
ordning.
15. marts 2017 i Aarhus
30. marts 2017 i København
25. april 2017 i Glostrup
26. april 2017 i Kolding

Som
studentermedlem

kan du også deltage 
gratis i mange af

vores værktøjskurser 
og gå-hjem-møder. 

Følg med i kalenderen 
på bf.dk.

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.  
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
13. september til 10. oktober 
2017 i Køben-havn

Lynkursus: SoMe-
managerens værktøjer
Kursus for dig, som vil arbejde 
med sociale medier.
29. marts 2017 i København

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

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: Informati-
onsarkitektur – organisering, 
strukturering og labelling
Lær at anvende en række 
’best practise’-værktøjer til 
at organisere information 
og opbygge en funktionel 
navigation.
8. maj 2017 i København

Digital Manager: UX
(User Experience) – at
skabe gode brugeroplevelser
Få de grundlæggende kom-
petencer til at arbejde med 
brugervenlighed.
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.
23. maj 2017 i København

Digital Manager: Online tek-
ster der virker – lær spillereg-
lerne for at skrive til nettet
Lær de særlige kendetegn 
ved digitale tekster og de helt 
specifikke teknikker, der bru-
ges, når du skriver til nettet.
31. maj 2017 i København

Digital Manager:
Online Markedsføring
– at være synlig digitalt
Lær at arbejde med søgema-
skinemarkedsføring, mar-
kedsføring på sociale medier, 
nyhedsbreve m.m.
7. juni  2017 i København

Revolutioner din jobsøgning!
Hvordan kan du 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

Webinar: LinkedIn
– den personlige profil
Tips og tricks til hvordan 
du optimerer din personlige 
LinkedIn-profil.
2. marts 2017 via din compu-
ter, 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-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

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 
kravsudtagelse
BF afholder TR-OK Lands-
møde 2017 omkring kravudta-
gelse til OK18 på det offent-
lige ansættelsesområde.
31. maj 2017 i Middelfart

TR-Uddannelse Modul C 2017
Omhandler lønforhold, lønpo-
litik, budgetforståelse, for-
handlingsteknik og –træning.
7. - 9. juni 2017 i Middelfart

Webinar: Præsentations-
teknik – tips og tricks
Få 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

Auditering for
informationsspecialister
Få kendskab til information 
auditering og lær at bruge 
auditteknikker i praksis.
30.-31. august 2017 i
København
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Navn: Maja Mijatovic 
Karriere: Vikariater i Haderslev,
Tønder og Aabenraa
Stilling: Børnebibliotekar ved Aabenraa 
Bibliotekerne fra den 1. januar 2017
Uddannelse: Bibliotekar DB i 2015
fra IVA Aalborg
Alder: 26 år

Du er blevet ansat som børnebibliotekar 
ved Aabenraa Bibliotekerne. Hvilke
opgaver er du glad for?
- Det er værtskabet og mit møde med bib-
liotekets brugere, der danner grundstenen i 
mit arbejde. Det vigtigste for mig er, at jeg 
har mulighed for at møde så mange forskel-
lige mennesker i deres dagligdag og hjælpe 
dem videre. For tiden arbejder jeg meget 
med skoletilbud, hvor vi med udgangspunkt 
i bestemte fag eller emner – for eksempel 
kildekritik – tager folkeskoleklasser ind og 
laver aktiviteter eller undervisning, der styr-
ker deres faglighed og viden. I februar skal 
jeg ud på skolerne til »Sikker Internet Dag« 
og hjælpe unge mennesker med at blive 
bedre til at varetage deres egen og andres 
sikkerhed på nettet.   

Hvordan er det at undervise?
- Det er virkelig spændende og udfordrende, 
og så er det meget bekræftende at mærke, 
at eleverne lever sig ind i opgaverne, og at

de får en masse ud af at blive undervist på 
en anden måde. 
   Rent kompetencemæssigt synes jeg ikke, 
at jeg har fået nogen værktøjer med fra min 
uddannelse i forhold til at kommunikere. Jeg 
havde egentlig forventet, at studiet ville 
give mig mere viden om, hvordan man taler 
med brugerne, både i én til én-situationer, 
og især når man som underviser og for-
midler står over for flere. Det er helt klart 
noget, jeg vil arbejde videre med og videre-
uddanne mig i.

Hvilke områder interesserer dig?
- Det digitale område, fordi det er i konstant 
forandring, og der er så mange ting, man 
kan arbejde med. Derfor er jeg også glad for, 
at jeg har ansvaret for Aabenraa Bibliote-
kernes Instagram-profil. Fordi jeg er ved at 
udarbejde en strategi for vores Instagram, 
undersøger jeg, hvem der følger os, og det 
har overrasket mig, at vores lokale følgere 
er ældre end forventet. Min tanke er, at vi 
må sigte bredt og bruge profilen til at vise 
og fortælle noget interessant fra vores 
hverdag, der kan give lokalbefolkningen 
lyst til at komme ned på biblioteket og se, 
hvad vi har at tilbyde. Det letteste i verden 
er at reklamere for sig selv, men det er også 
vigtigt at vise omverdenen, at biblioteket 
stadig kan formidle og inspirere. 

Hvordan oplevede du overgangen fra
studie til jobsøgning?
- Jeg begyndte at søge cirka tre måneder, 
inden jeg blev færdig på IVA, fordi jeg 
deltog i nogle af BF’s jobsøgningskurser 
for studerende, hvor det blev anbefalet at 
søge tidligt. Som studerende nåede jeg at 
blive kaldt til to jobsamtaler, så overgan-
gen skete meget naturligt. Det var fedt at 
kunne gå til den første samtale uden store 
forventninger og få afklaret, hvordan job-
samtaler forløber, og hvilke spørgsmål jeg 
kunne blive bedre til at besvare.

Hvad lærte du af at være i vikariater?
- Først og fremmest fik jeg viden om, hvad 
man laver på et bibliotek. Det var meget 
beroligende at møde op første dag og finde 
ud af, at jeg havde valgt den rigtige karriere. 
Som bibliotekar har du mange muligheder, 
og du kan løbende ændre fokus. Derudover 
giver arbejdet dig konkret viden om, hvilke 
kompetencer du har, og hvilke arbejdsop-
gaver du trives med, så du ved, hvilke ting 
du skal lægge vægt på, når du skriver en 
ansøgning. Du skal også turde markere dig i 
et vikariat og prøve så mange nye ting som 
muligt. Mine kollegaer i Sønderjylland har 
bestemt ikke været bange for at give mig 
spændende og forskelligartede opgaver og 
ansvarsområder, hvilket har været vigtigt 
for mig, fordi jeg endnu ikke havde tænkt 
mig selv ind i en bibliotekarniche.
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Det er vigtigt at lære skoleelever om kildekritik
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WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK

I samarbejde med Redia supplerer vi nu vores designløsninger til biblioteker med digitale og  
interaktive løsninger. Vi skaber innovative, værdifulde biblioteksindretninger, hvor design, indhold, 
rum og teknologi arbejder sammen. Vi bestræber os på, hele tiden at nytænke biblioteket og tilføre 
elementer, der integrerer fysiske og digitale løsninger til gavn for både medarbejdere og brugere. 

Besøg os på stand nr. 4 +5 på DBs Bibliotekspolitiske Topmøde i Korsør den 30. og 31. marts  
og få inspiration til, hvordan du skaber det digitale biblioteksrum. 

Se mere på www.lammhultsbiblioteksdesign.dk eller kontakt os for yderligere rådgivning.

VI SKABER DET DIGITALE BIBLIOTEKSRUM

”Litteraturen kan 
spille en politisk 
rolle, fordi den kan 
give beslutnings-
tagerne indsigter 
i samfundet, som 
de ikke finder i 
rapporter”
Professor på Institut for Kulturvidenskaber 
på Syddansk Universitet Anne-Marie Mai

Forsidefotos: »Bookfaces« fra Ringsted og Roskilde Bibliotekerne 
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Cicero Media understøtter medarbejderne i produktionsprocessen og understøtter  
en enkel distribution til forskellige medier som infoskærme, Facebook, hjemmesiden, 
mobile enheder m.v. Cicero Medias enkle og intuitive brugerflade sikrer, at brugere,  
uden grafisk viden og indsigt, kan producere indhold med et professionelt udtryk.

Cicero Medias skabeloner sættes op med et grafisk udtryk, der matcher  
bibliotekets stil. Brugeren skal kun fokusere på at få skabt det rette budskab  
og herefter distribuere til de ønskede medier.

Læs mere på www.systematic.com/library

Cicero Media er Systematics bud på 
fremtidens software til digital formidling.

Det er et modulbygget software, som 
er udviklet til at løse de kommunikations-
opgaver, et moderne bibliotek varetager  
i dag og vil varetage i årene fremover.

Cicero Media  
Digitale formidlingsløsninger til fremtidens bibliotek
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Ny datafaggruppe i BF  /  The Dark Web  /  Del af prekariatet




