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Biblioteket har som samfundsinstitution gennemgået en enorm forvandling. I dag er 
de danske biblioteker kreative vækstcentre med et væld af forskellige aktiviteter på 
diverse platforme  - og med mangfoldige målgrupper. Denne udvikling vil forstærkes, 
sideløbende med at stadig flere biblioteker i perioder vil stå ubemandede.  
Tilsammen stiller det helt særlige og øgede krav til kommunikationen.

Cicero Media gør det enkelt at skabe kreativ og dynamisk kommunikation – på alle 
platforme. Det er et stærkt bud på fremtidens software til digital formidling, og det 
modulopbyggede system er udviklet specielt til at løse de mangeartede opgaver  
på et moderne bibliotek. Nu – og i fremtiden.

Læs mere på www.systematic.com/library

Med Cicero Media tilbyder Systematic ikke blot løsninger til 
den administrative biblioteksdrift. Cicero forener mange års 
erfaring inden for softwareudvikling med over 25 års arbejde 
inden for biblioteksområdet. 

Det giver de bedste forudsætninger for at understøtte 
biblioteks forretningen, både med administrative it-løsninger 
og nye digitale værktøjer.

Systematic_PerspektivAnnonce_Mar2017_215x220_V04.indd   1 08/03/2017   14.00

Universitetsbibliotekerne 
samler sig, men følger

fagligheden med?

Tema:

De privatansattes
nye formand

Akademikere skaber job 
i mindre virksomheder  

Handelsskoleelever 
kæmper:

Bevar vores
bibliotekar
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I de rolige vande…
… svømmer de farligste fisk – Mød Fishy!

Anvend den som vægdisplay, bogstøtte, bogstativ eller... 
ja; knagerække! Måske kan vi også få dig på krogen?
Fremhæv bøger, bring orden på overtøj og andet. 
Har vi fanget din opmærksomhed?

Fishy - en mester i smarte funktioner

www.eurobib.dk

KULTURLIV I FÆLLES DIGITAL FORMIDLING 

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

Digital formidling på tværs
 
Med Axess TouchWall Solution kan vi hjælpe dig med 

• Digital formidling af kulturen på tværs af institutioner og lokationer – med    

   bibliotekets mange samarbejdspartnere: kulturhuse, musiksteder, museer, 

   arkiver, biografer, borgerservice, turistkontorer og meget mere.

• Inspiration til brugerne på de åbne biblioteker på tidspunkter, hvor der ikke er  

   personale til at besvare spørgsmål

• Integration til relevante kilder – herunder Det Fælles Bibliotekssystem og SARA  

   for museerne

• En fleksibel løsning - åben for specielle ønsker fra biblioteket

• Et enkelt webværktøj, hvor personalet kan publicere og opdatere via nettet

 

Kontakt os og hør mere - også om Kulturhavn Gilleleje, der stormer derudad med 

digital formidling af bibliotek, biograf og museum i ét stort fællesskab.

Perspektiv_TouchWall_april17.indd   1 06-04-2017   15:44:46
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04 Aktuelt interview 
 Privatgruppens nye formand Matthias Engberg Eiriksson 

06 Formandens leder

08  Overblik fra nettet   

23 Du kan ikke adskille bibliotek, formidling og nye ideer                                                                                                                                            
        Det vil svække Kvinfos arbejde, hvis biblioteket lægges
 under Det Kgl. Bibliotek, mener flere.         

24 Handelsskolens elever og lærere slås for
 at beholde deres bibliotekar       
       
28 Psst … akademikere betaler sig 

30 Fælles bibliotekskampagne                  

32 Bibliotekerne er en del af løsningen
        Politisk debat om bibliotekerne på Danmarks
 Biblioteksforenings årsmøde

33 De studerendes stemme i BF 

34 Bibliotekskritiker ser krise og ingen strategi

37 Nyt på Del Din Viden
       
38 Artikel fra Del Din Viden: Læs mere og slip ledigheden    

40 Job og karriere            

45 Nye bøger fra IVA                                                                                                                                 
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Ser man på den 
seneste udvikling på 
forskningsbibliotekerne, 
så er tanken om 
ét stort samlet 
universitetsbibliotek
ikke så fjern.

Alle kan blive bedre til at præsentere 
deres viden og budskaber. 

ER VI PÅ VEJ 
MOD ÉT STORT 
UNIVERSITETS-
BIBLIOTEK I 
DANMARK? 

42

20

FRA INFOSKÆRME
TIL OPLEVELSER

Digital formidling giver mulighed 
for nye samarbejder på tværs af 

kommunens institutioner.

DEN SVÆRE PRÆSENTATION                                                                                               
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Privatgruppens
nye bestyrelse 
blev konstitueret
i januar 2017.
Ny formand er
Matthias Engberg
Eiriksson, der fortæller, 
at bestyrelsen vil
arbejde med at
skabe gode, relevante 
arrangementer, en
styrket kommunikation 
og et tættere bånd til 
de studerende. 
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Tillykke med posten som formand for 
BF’s privatgruppe. Du har tidligere været 
medlem af både Privatgruppen og BF’s 
hovedbestyrelse. Hvorfor er du aktiv i BF?
- Fagforeninger er vigtige, fordi de taler 
medlemmernes sag i forhold til arbejds-
giverne. Det er vigtigt at have en god 
fagforening i ryggen, og den slags kom-
mer ikke af sig selv. Det kræver, at man 
som medlem også selv er villig til at lægge 
noget arbejde i det, og at vi er tilstrækkelig 
mange medlemmer til, at vi bliver hørt. Og 
for at få medlemmer er det vigtigt, at vi 
er relevante og leverer noget, som folk har 
brug for til en rimelig pris. En sidegevinst 
ved foreningsarbejdet er, at jeg også selv 
får noget ud af det i form af netværk, ny 
viden og personlig udvikling.  
 
Hvornår giver dit medlemskab af BF
værdi for dig?   
- Det er uvurderligt i forhold til at skabe 
netværk og få åbnet nogle nye døre at 
komme til BF’s arrangementer, hvad enten 
det er til Fagligt Landsmøde, en af miniud-
dannelserne eller et gå-hjem-møde. Det 
handler om at lære noget nyt og se verden 
med lidt andre øjne. Grunden til, at jeg er 
kommet i betragtning til 80 procent af de 
jobs, jeg har fået, er, at jeg har kunnet tale 
med nogle fra mit netværk, der har sagt 
god for mig, kendt til det sted, hvor jeg 
søgte et job, eller hjulpet mig med, hvilke 
ord jeg skulle bruge i en ansøgning og til en 
samtale for at komme i betragtning.      

Som formand for Privatgruppen skal du 
være med til at udvikle tilbud og ydelser til 
gavn for ret forskellige medlemsgrupper. 
Hvordan ser du den opgave?   
- Det er rigtigt, at de privatansatte har me-
get forskelligrettede opgaver, men vi er til 
gengæld ensartede i forhold til uddannelse, 
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og derfor er der alligevel mange ting, vi har til fælles på tværs 
af de forskellige virksomheder, vi er ansat i. For at finde de 
fælles interesseområder er det vigtigt, at vi lytter til med-
lemmerne og inddrager de problematikker, som de oplever. 
Vi er nødt til at lave tilbud og kurser, der er relativt brede, 
frem for meget fagspecifikke workshops, som måske kun er 
relevante for to eller tre medlemmer. Balancen mellem det 
generelle og det specialiserede er selvfølgelig en udfordring, 
men det er lykkedes meget godt for de tidligere bestyrelser, 
så mon ikke også, vi kan i den nye. Eksempelvis har nogle af 
de miniuddannelser, som BF har lavet, været rigtig interes-
sante, og her er det vigtigt, at Privatgruppen kommer med 
input, så uddannelserne bliver så relevante for vores med-
lemmer som muligt.  

Der har været en svag tilbagegang i Privatgruppens med-
lemstal de senere år. Hvordan ser du på den udvikling?
- At tiltrække privatansatte medlemmer er en udfordring, 
som BF og fagforeninger generelt har. Desuden er vi i kon-
kurrence med andre fagforeninger, som også har relevante 
tilbud, derfor skal vi sikre os, at vi er de mest relevante. I 
Privatgruppen taler vi om, at vi skal være ekstra opmærk-
somme på de studerende, fordi de skal kunne se en værdi af 
et medlemskab af BF allerede i studietiden. For når de først 
har fået deres første job og sidder som de eneste med en 
informationsvidenskabelig baggrund, hvordan skal vi så nå 
dem? Netop arbejdet i forhold til de studerende har betydet, 
at vi har fået to studenterrepræsentanter i Privatgruppens 
bestyrelse, og det bliver et indsatsområde for os at etablere 
en god og stærk kontakt til de studerende og vise dem, at 
det er spændende at være på det private arbejdsmarked, og 
at BF har relevante tilbud til dem. 

Hvad har den nye bestyrelse i Privatgruppen i øvrigt
fokus på?
- På nær ét medlem er det en helt ny bestyrelse, så vi skal 
blandt andet lære hinanden at kende og finde ud af, hvordan 
vi vil gøre tingene. Noget af det, vi skal se på, er, hvordan 
vi kommunikerer, hvilke kanaler vi bruger, og hvordan vi får 
vores budskaber ud til BF’s forskellige målgrupper, blandt an-
det de studerende. Og så skal vi løfte arven fra den tidligere 
bestyrelse, der har gjort det godt, og fortsætte dens arbejde 
med for eksempel arrangementer og white papers.

Privatgruppe med fokus
på studerende og
kommunikation



   

Bibliotekernes værdi vises 
både med ord og tal
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år bibliotekernes fysiske udlån falder, 
forsvinder behovet for det fysiske 
bibliotek så? 
   Det spørgsmål har været fremme på 

det seneste i forskellige indlæg i blandt andet 
Weekendavisen og en række lokale aviser. Det kan 
du læse mere om i dette nummer af Perspektiv.
   Når jeg besøger BF’s medlemmer på deres 
arbejdspladser, ser jeg, hvordan de skaber læring, 
læselyst og aktiviteter med og for brugerne, og 
at de møder udviklingen i bibliotekernes opgaver 
med udgangspunkt i deres faglige kompetencer. 
   Jeg tror på, at vi gennem den kritiske samtale 
og debat kan opnå resultater og forandring, men 
jeg bliver bekymret over tendensen til at basere 
debatten om fremtidens bibliotek på udlåns- og 
besøgstal. Effekten af bibliotekets betydning 
er svær at måle, og i mange år har biblioteket 
stået uden for store diskussioner om nytteværdi 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

på grund af den generelle opfattelse, at insti-
tutionen i sig selv har haft en samfundsmæssig 
værdi i forhold til dannelse og livslang læring. Den 
slags er svært at gøre op i et regneark. Det skal 
ikke være en undskyldning for ikke at undersøge 
effekten af bibliotekernes tilbud, men måske 
nærmere en forklaring på, hvorfor regneark aldrig 
kan stå alene. 
   Når bibliotekerne desværre ofte holder for i de 
offentlige besparelser, er det om muligt endnu 
mere vigtigt at få sat ord og tal på den værdi, bib-
liotekerne skaber. Derfor er jeg stor tilhænger af, 
at der arbejdes på at måle effekten af biblioteker.   
Ikke mindst, fordi kvantitative data som udlån 
og besøgstal siger alt for lidt om den aktivitet, 
der foregår. Vi kan ikke leve med konklusioner om 
bibliotekernes værdi baseret på faldende udlåns-
tal, for så risikerer vi at skære ned på noget, som 
har grene ind i mange af samfundets funktioner. 
   Der er heldigvis taget fat i både de kvantitative 
og kvalitative analyser rundt omkring i biblio-
tekerne. Fra Roskilde Universitetsbibliotek kom 
der sidste år en undersøgelse, der viste, at de 
studerende fik højere karakterer i deres opgaver, 
når de brugte deres bibliotek og bibliotekar. Og 
senest læste jeg en evaluering af projektet »Småt 
Brændbart«, hvori der arbejdes med kvalitativ 
analyse for at synliggøre effekten af samskabelse 
mellem biblioteket og lokalsamfundet, forvalt-
ninger, foreninger og frivillige. Det handler om at 
se på kvaliteten af nye løsninger, skabt ved at 
kombinere ressourcer, viden og erfaring inden for 
den eksisterende ramme.  
   Min vision som formand for BF er, at medlem-
merne lader sig inspirere på tværs af sektorer.   
Dels for at være mobile i deres arbejdsliv, men 
også fordi fagligheden og kompetencerne kan ud-
vikles og bringe bibliotekerne med ind i fremtiden 
– både den digitale og den fysiske. 
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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



30. marts

- Biblioteket er kernen i vores formidling, og det er derfra, nye ideer om projekter og aktivi-
teter udgår, siger Jytte Nielsen, specialkonsulent og forskningsbibliotekar på Kvinfo gennem 
25 år.
   Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, er yderst kritisk over for Kulturministe-
rens plan om at lægge Kvinfo’s bibliotek under Det Kgl. Bibliotek og synes ikke, argumentet 
om at ville samle kulturministeriets biblioteker holder.   
   - Jeg har ikke hørt et eneste biblioteksfagligt argument for, at det skulle være den rigtige 
løsning, siger han. Mogens Jensen mener derimod, at det er et ideologisk angreb på Kvinfo 
som institution set i lyset af, at Liberal Alliance tidligere har ytret sig om, at de ikke bryder 
sig om Kvinfo’s aktiviteter. 

Læs mere om konsekvenserne ved at flytte biblioteksopgaven på side 23. 
 

Mønsted
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Kvinfo’s biblioteksopgaver 
flyttes til Det Kgl. Bibliotek

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

Kulturministeren har meldt ud, at hun vil lægge Kvinfo’s 
bibliotek ind under Det Kgl. Bibliotek fra 1. januar 2018. 
Meget dårlig ide, mener flere, fordi Kvinfo’s aktiviteter 
hænger uløseligt sammen med bibliotekets samling og 
viden.

N y hedsover bl ik

20. marts

Mange biblioteker i kampagnen
Sikker når du klikker

Den 7. marts lancerede BF sammen med 
Forbrugerrådet Tænk kampagnen Sikker når 
du klikker, som skal klæde danskerne på til at 
agere sikkert på internettet. 

- Internetsikkerhed er vigtigt, og kampagnen 
giver på en fin måde svar på mange af de 
spørgsmål, folk stiller sig selv i dagligdagen, 
når de handler på nettet, deler billeder osv. 
Og så viser kampagnen folk, at man kan gå 
på biblioteket og få hjælp af bibliotekarerne, 
siger Tine Jørgensen, som håber, at mange 
biblioteker vil benytte lejligheden til at vise 
deres egne rådgivningsinitiativer og it-caféer 
frem.

Kampagnen kører officielt frem til juni 2017. 
Kampagnens materialer og budskaber kan 
man arbejde videre med, også efter kampag-
nen er afsluttet.

Langhorn

ARKIVFOTO: XXXXXXXX



Nyhederne fra bf.dk/fagmagasinetperspektiv i forkortet version

28. marts

Ungdomsuddannelserne er under pres. To-procentsbesparelserne betyder 
fyringer af både undervisere og bibliotekarer, og det får konsekvenser. 
De seneste to år har nedskæringerne betydet, at lidt over 30 bibliote-
karstillinger er blevet nedlagt. Det svarer til, at 15 procent af Bibliote-
karforbundets medlemmer ansat inden for dette område er blevet ramt 
af fyringsrunderne. De var få i forvejen. Vi risikerer, at de mange steder 
bliver til ingen.

Brug for digitale kompetencer
Hvorfor er det vigtigt? Fordi vi nogle steder er i færd med at spare en 
faggruppe væk på ungdomsuddannelserne. En faggruppe, som giver 
eleverne nogle af de vigtigste studieværktøjer overhovedet. Viden om 
informationssøgning, kildekritik og digital dannelse. Viden, som de skal 
bruge på deres videre vej gennem uddannelsessystemet og igen på deres 
kommende arbejdsplads, som også vil stille større og større krav til de 
ansattes digitale kompetencer og viden.

22. marts

»Det er den største bekymring, at vi ikke kan gå til en person, der ved alt, hvad vi skal vide om de opgaver, vi skriver, og som har alt, hvad hjertet kan be-
gære til opgaveskrivning. Vi frygter, at undervisningen bliver forringet af det, og at vores opgaver ikke bliver så gode, som de ellers kunne have været.«
   Sådan siger Rebecca Orup Arildsen, der er elev på Roskilde Handelsskole, til TV2 Lorry. Hun har startet en underskriftindsamling for at beholde skole-
biblioteket og bibliotekaren.
   I en nyhed på TV2 Lorrys hjemmeside uddyber hun:
   »Det er dem, der er med til, at vores skriftlige opgaver kan blive så gode, som de gør. Fordi der er en bibliotekar, der er uddannet til at vejlede os på 
vores faglige niveau, og som kender alle de kilder, vi kan bruge.« 
   Hun mener ikke, at de kommunale biblioteker kan udfylde den samme rolle, fordi de ikke har den samme specialviden og de samme materialer til rådig-
hed. 
   Netop dette synspunkt fremførte Kim Stamer Harder, formand for GAEB, der er Gymnasiernes, Akademiernes og Erhvervsskolernes Biblioteksfor-
ening, også til Perspektiv nr. 2/2017 i forbindelse med en artikel om samarbejdet mellem folkebiblioteker og uddannelsesbiblioteker. Han konkluderede, 
at folkebiblioteket kan have svært ved at vurdere den enkelte elevs informationsbehov. I artiklen pegede man også på, at folkebibliotekerne hverken har 
de økonomiske nøgletal eller erhvervsdatabaser, som et bibliotek på en handelsskole kan tilbyde sine elever.
Læs mere om sagen på side 24. 

Lerche
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Prioritér digital dannelse på ungdomsuddannelser

Handelsskoleelever protesterer mod bibliotekarfyring

Bibliotekarer er helt afgørende, når man skal sikre, at eleverne på ungdomsuddannelserne får de 
nødvendige digitale kompetencer. Hvis man fortsætter med at spare bibliotekarerne væk, risikerer 
man at miste den digitale dannelse, skriver BF's formand Tine Jørgensen.

BF i pressen: Debatindlæg bragt i Altinget

På Roskilde Handelsskole er eleverne utilfredse med, at skolens ledelse har opsagt skolens bibliotekar. 
De mener, at det vil forringe undervisningen og deres opgaver.

Vi ved fra undersøgelser, at universitetsstuderende, som bruger bibliote-
ket, får højere karakterer. Det er derfor tankevækkende, at det ikke væg-
tes højere på ungdomsuddannelserne. Der er en spirende bevidsthed om, 
at det er den vej, man bør gå, men den økonomiske virkelighed overhaler 
de gode tanker indenom.

Der skal mere end én faggruppe til at løfte opgaven med at give børn og 
unge informationskompetencer til fremtiden, lød det på konferencen. 
Derfor klinger det også hult, når den reelle virkelighed er, at dér, hvor der 
allerede var etableret et vigtigt fagligt kryds mellem eksperter i informa-
tionssøgning og undervisere, skal man nu til at starte forfra den dag, man 
indser, at man tog fejl, da man nedlagde den sidste bibliotekarstilling.
Hermed en opfordring til, at man prioriterer at give eleverne adgang til 
professionel vejledning i forhold til de værktøjer, som de skal bruge resten 
af deres studieliv og efterfølgende på deres arbejdsplads. Besparelserne 
har konsekvenser. Ikke blot for den enkelte, men for os alle.



N y hedsover bl ik

27. marts

En læsevaneundersøgelse i Danmark og fem andre europæiske lande viser, at kvinder, de ældre og 
de bedst uddannede er de mest flittige læsere. Og billedet er det samme på tværs af landegræn-
serne, fremgår det af Bog- og Litteraturpanelets rapport.

•  Kvinder læser oftere end mænd. I Danmark læser 47 procent af kvinderne skønlitteratur ugentligt 
eller hyppigere, mens tallet er 29 procent for mændenes vedkommende.

•  De ældre læser mest. 25 procent af den danske befolkning på 70 år eller derover læser skønlittera-
tur dagligt eller næsten dagligt. Det samme gælder kun for 12 procent af de 15-19-årige.

•  Uddannelse spiller en rolle i forhold til læsning. 49 procent af danskere med en lang eller mellem-
lang uddannelse læser skønlitteratur ugentligt eller hyppigere. Det samme gør sig gældende for 33 
procent af befolkningen, der har folkeskolen som højeste uddannelse.

»For kulturpolitikken er det vigtigt, at vi får et bedre datagrundlag til at sammenligne forholdene i 
Danmark med for eksempel de nordiske lande,« siger formanden for Bog- og Litteraturpanelet, Stig 
Hjarvard, om undersøgelsen.

Mønsted

20. marts

Bestyrelsen vil ud over at fortsætte de 
medlemsrettede aktiviteter også have 
et særligt fokus på de studerende ved 
at lave arrangementer særligt for dem 
og samtidig opfordre dem til at del-
tage i Statsgruppens arrangementer. 

Som næstformand i Statsgruppen har 
Linde Vabbersgaard Andersen haft 
fokus på at sikre, at der kom flere 
arrangementer – også uden for Køben-
havnsområdet – og det er lykkedes, 
konstaterede hun med tilfredshed, da 
hun fremlage bestyrelsens arbejdspro-
gram for 2017 og 2018. 

Alle medlemmerne af Statsgruppens 
bestyrelse genopstillede for
perioden 2017 og 2018 og blev
genvalgt. 

Statsgruppens bestyrelse består af

•  Lis Nielsen, Det Kongelige Bibliotek
•  Linda Vabbersgaard Andersen, 

Aalborg Universitet, 
Institut for Byggeri og anlæg

•  Charlotte Simmelhack, 
Erhvervsstyrelsen

•  Rune Rosenborg Rasmussen, 
Danmars Kunstbibliotek

•  Søren Davidsen, 
Roskilde Universitetsbibliotek

•  Mette Jacobsen, 
Københavns Universitet, 
Frederiksberg (suppleant)

  
 Lerche

Kvinder, højtuddannede og 
ældre læser mest

Statsgruppens
bestyrelse
genvalgt

Uddannelse, alder og køn har stor indflydelse på, hvor meget vi læser, 
viser ny rapport fra kulturministerens Bog- og Litteraturpanel.                           Statsgruppen i 

Bibliotekarforbundet 
genvalgte bestyrelsen på sin 
generalforsamling lørdag 
den 18. marts og vedtog 
den kommende periodes 
arbejdsprogram.
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Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv.

BiBliotekarForBundet er
bibliotekarernes stemme i debatten om…

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

saMarBejde MelleM Folke-
skole og FolkeBiBlioteker

digital dannelse

ForMidling

inForMationsvidenskaB
FRIVILLIGE DEt akaDEmIskE aRbEjDsmaRkED

E-bøGER FoRREtnInGsmoDELLER på boGmaRkEDEt

LæsELyst ophaVsREt sELVbEtjEntE bIbLIotEkER

      FaGLIGt       FæLLEsskab boRGERsERVIcE

DIGItaLIsERInG DEmokRatI oG DannELsE  

viden kulturLæRInG
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Hvor er
forsknings-

bibliotekerne
på vej hen?

Perspektiv har 
spurgt en

universitets-
direktør foruden 
en række tillids-
repræsentanter 

og forsknings-
bibliotekschefer 

herhjemme
– samt én
i Sverige. 
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Fundamentet under forskningsbibliotekerne slår sprækker. Universiteterne er 
økonomisk trængte, og det tvinger bibliotekerne til at levere besparelser. For 
to universitetsbiblioteker er løsningen blevet et administrativt samarbejde 
og en virksomhedsoverdragelse til Det Kgl. Bibliotek. Medarbejderne er 
bekymrede for fagligheden, men forudsigelserne er, 
at flere biblioteker vil følge trop.

Sådan så forskningsbibliotekslandskabet ud 
indtil 2016. Men så gik det stærkt. Statsbiblio-
teket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede til 
Det Kgl. Bibliotek. Roskilde Universitet indgik 
en samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek om 
Roskilde Universitetsbibliotek (RUb). Og i april 
2017 valgte bestyrelsen på Aarhus Universitet at 
virksomhedsoverdrage Aarhus University Library 
(AU Library) til Det Kgl. Bibliotek. I samme ånd 
har Kulturministeriet de senere år samlet sine 
biblioteker, så eksempelvis Danmarks Kunstbib-
liotek og Det Administrative Bibliotek er kommet 
under Det Kgl. Biblioteks ledelse, og senest er 
KVINFOs bibliotek på vej.  
   Og mens dette nummer af Perspektiv er på vej 
i trykken, bliver der ganske sikkert tænkt i nye 
samarbejder rundtomkring på landets universite-
ter og biblioteker. 

FARE FOR MAGTFULDKOMMENHED

Kira Stine Hansen er som universitetsbibliotekar 
på Københavns Universitet og vicedirektør på Det 
Kgl. Bibliotek en af dem, der bliver inviteret, når 

8 universitetsbiblioteker og 
2 nationale biblioteker. 
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Er vi på vej mod ét 
stort universitets-
bibliotek i Danmark? 

universiteterne skal afsøge muligheder for nye 
samarbejder. Og med de seneste begivenheder in 
mente er det ikke en fjern tanke, at vi kan være 
på vej mod ét samlet mastodontisk universitets-
bibliotek med kerne i Det Kgl. Bibliotek og tråde 
ud i universitetsverden. Men udviklingen kræver 
omtanke.
   Kira Stine Hansen understreger, at det er vigtigt 
at sikre et højt serviceniveau af universiteterne 
samtidig med centraliseringen. 
  - For magtfuldkommenhed er aldrig godt, siger 
hun. 
   - Centralstyring er genialt til noget, men be-
stemt ikke til det hele. Det er oplagt og nødven-
digt, at bibliotekerne samarbejder langt mere 
end i dag om backend-opgaver – alt det vi kan 
standardisere. Men frontend-service er noget 
andet. Der er det lokale ejerskab uhyre vigtigt for 
at være i sync med forskernes og de studeren-
des behov på de enkelte universiteter, og det får 
man ved at sikre, at universiteterne fortsat tager 
strategisk ansvar for bibliotekerne, så den enkelte 
universitetsprofil afspejles i de lokale biblioteks-
services, siger hun. Men når det er sagt, så sker 
der rigtig meget for forskningsbibliotekerne lige 
nu, som ingen ved, hvor ender. 
   Det offentlige er presset, fordi der skal le-
veres mere for færre penge. Det gælder også 
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universitetsbibliotekerne, og universiteternes 
ledelser ser på, hvordan tingene kan gøres 
mere effektivt.
   De foreløbige resultater af det står i indled-
ningen af artiklen, og ifølge Kira Stine Hansen 
har vi antageligt kun set begyndelsen. Hun 
understreger, at der kan være mange forskel-
lige modeller for samarbejde, og hendes råd til 
bibliotekscheferne er at foregribe udviklingen, 
hvis de vil have indflydelse på den. 
   - Ellers bliver det et politisk lag, der styrer 
udviklingen, for der er stærke politiske tenden-
ser på uddannelsesområdet, som er større end 
bibliotekerne, siger Kira Stine Hansen, der godt 
kan se paradokset i, at man som biblioteks-
chef måske skal »udvikle« sig selv til at være 
overflødig. 
   - Men vi er nødt til at følge med udviklingen, 
og det, bibliotekerne skal være kendt for i 
moderinstitutionerne, er fagligt indhold og en 
understøttende funktion til læring og forsk-
ning. Ikke for, at vi var dem, der lavede den 
største effektivisering backend – det skal vi 
bare gøre, siger Kira Stine Hansen. 

RETTIDIG OMHU

En af de bibliotekschefer, der befinder sig i 
processen, er Per Lindblad, bibliotekschef for 
AU Library. Han står over for at virksomheds-
overdrage biblioteket til Det Kgl. Bibliotek. 
»Rettidig omhu« kalder han det. 
   - Hvis noget føles oplagt, så skal man gøre 
det, ellers risikerer man, at Finansministeriet 
tager beslutningen for én og samtidig sender 
en regning med besked om, at man ikke har 
effektiviseret godt nok selv, siger han.
   Det var fusionen mellem Statsbiblioteket 
og Det Kongelige Bibliotek, der gjorde orga-
niseringen af AU Library aktuel – for hvordan 
skulle biblioteket organisere sig med det »nye« 
Kgl. Bibliotek? 
   Forskellige modeller var i spil, men universi-
tetsledelsen og bestyrelsen i Aarhus hældte 
altså mest til en virksomhedsoverdragelse, der 
blev endeligt vedtaget i april. For Per Lindblad 
har det været afgørende at få ind i aftalen, at 
biblioteket kan bevare en tæt kontakt til sine 
brugere, og at bibliotekets medarbejdere har 
mulighed for at udvikle servicen lokalt. 

- Biblioteket skal være tæt på brugerne 
for at kunne tilgodese behov helt ned på 
fakultetsniveau. På Arts (de humanistiske 
fag, red.) er de fysiske bøger for eksempel 
stadig meget vigtige, mens det på medicin 
er de digitale videnskabelige artikler, der tæl-
ler. Det skal vi som bibliotek kunne tilgodese, 
så vi ikke er låst fast til bestemte services 
efter en »one-size-fits-all-model«, siger Per 
Lindblad.

TAB AF NÆRHED  

Medarbejderne på AU Library mener deri-
mod, at en virksomhedsoverdragelse er et 
skridt i den forkerte retning i forhold til at 
sikre faglig nærhed og indlejring i universite-
tets kerneopgaver. De er bekymrede for, at 
universitetsledelsen og de faglige miljøers 
bevågenhed om, hvad biblioteket kan bi-
drage med, især af nye services, forsvinder, 
når biblioteket bliver en særskilt enhed og 
ikke længere er en del af universitetet. 
   - Risikoen er, at et stort potentiale går tabt 
for understøttelse af forskning og under-
visning, fordi vi eksempelvis ikke naturligt 
indgår i universitetets forskellige udvalg. Det 
handler både om opmærksomheden omkring 
vores nuværende service, hvor det kan være 
svært eksempelvis at komme med ind i 
undervisningen, og i forhold til at udbyde 
nye, relevante services, der kræver, at vi ved, 
hvad der er behov for, og hvad der er på vej.   
Det kan i sidste ende betyde, at forskere 
ikke får den optimale støtte og går glip af 
bevillinger, eller at studerende ikke bliver 
klædt godt nok på i forhold til informations-
kompetencer, siger én af tillidsrepræsentan-
terne for de cirka 85 medarbejdere på AU 
Library Anna Mette Morthorst.

ARGUMENT PÅ 3,8 MILLIONER KRONER

På Roskilde Universitet var det 3,8 millio-
ner kroner i en årlig besparelse og en øget 
adgang til elektroniske licenser, der gjorde 
udslaget for universitetsdirektør Peter 
Lauritzen. Han indgik i 2016 en samarbejds-
aftale med Det Kgl. Bibliotek om biblioteks-
betjeningen på RUC. Som en konsekvens er 
der i dag ti færre medarbejdere end for et 
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år siden på Roskilde Universitetsbibliotek 
(RUb), og bibliotekschefen er blevet opsagt 
og »udskiftet« med en afdelingsleder ansat 
af Det Kgl. Bibliotek.
   Så det er ingen hemmelighed, at det var 
en spareøvelse at indgå et administrativt 
samarbejde. 
   - Det samlede billede af økonomien for 
2019, hvor vi i værste fald ville stå med et 
reduceret budget på 110 millioner kroner, 
fik os til at se på, hvor vi kunne gøre det 
bedre og billigere, selvom det kan lyde som 
en kliché. Og det blev administrationen, der 
stod for skud, blandt andet på biblioteket, 
forklarer Peter Lauritzen.
   - Vi skelnede meget mellem backend-
administration og frontend-service i vores 
drøftelser af besparelserne på biblioteket, 
siger Peter Lauritzen. 
   - Der, hvor bibliotekarerne møder forsker-
ne og de studerende, skulle der ikke skæres 
én krone, og vi ville bevare RUb’s særkende 
med fokus på projektarbejde, så en fusion 
var ikke på tale. Men det stod hurtigt klart, 
at vi på administration, systemer, it og 
drift kunne spare 3,8 millioner kroner ved at 
indgå et samarbejde med Det Kgl. Bibliotek, 
så det var ikke et svært valg at træffe, siger 
Peter Lauritzen, der gætter på, at vi både 
kommer til at se flere samarbejdsaftaler og 
fusioner mellem universitetsbibliotekerne i 
de kommende år og flere samarbejder mel-
lem universiteterne generelt. 
   - Man skal bare huske, at det er en øvelse, 
man kun kan lave én gang, understreger 
Kira Stine Hansen.
   - Vælger Roskilde Universitetet at spare 
på biblioteket igen, vil det for alvor være 
noget, brugerne kan mærke.    

ÉN MODEL FOR ALLE

Tillidsrepræsentant på RUb Ene Rammen 
Nielsen havde gerne set, at bibliotekets 
medarbejdere var blevet inddraget tidligere 
i processen, så deres faglige overvejelser var 
tænkt bedre ind i realiseringen af samar-
bejdsaftalen.
   - Processen er gået meget hurtigt, så 
mange af de konkrete forskelle mellem Det 

"Magtfuldkommenhed er aldrig godt. 
Centralstyring er genialt til noget, 

men bestemt ikke til det hele"
Kira Stine Hansen, 

universitetsbibliotekar KU
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Kgl. Bibliotek/KUB og Rub er der ikke taget højde 
for. Det kan godt føles, som om det er en model 
fra Det Kgl. Bibliotek/KUB, der er lagt ned over os, 
siger hun. For eksempel er der ifølge Ene Ram-
mer Nielsen ikke taget højde for, at RUb har mere 
ubemandet åbningstid end Det Kgl. Bibliotek/
KUB, hvor Det Kgl. Bibliotek/KUB’s system gør 
det sværere at låne første gang, når personalet 
ikke er til stede. 
   - Samarbejdet er stadig så nyt, at vi ikke har det 
fulde overblik over, hvad det kommer til at betyde 
for os som medarbejdere, men jeg oplever stor 
frustration over de nye systemer, siger hun.

HVOR ER VISIONERNE?

Den vigtigste debat om forskningsbibliotekerne 
er fraværende i den udvikling, vi oplever nu, 
mener næstformand i Bibliotekarforbundet Jette 
Fugl. 
   - Hvor er debatten om visioner og ambitioner 
for, hvordan vi skaber et universitetsbibliotek, 
der understøtter forskning og uddannelse bedst 
muligt? Den debat er helt fraværende, men det er 
jo der, vi skal starte, siger Jette Fugl, der er fælles-
tillidsrepræsentant på KU.
   - Det er meget svært for medarbejderne at 
hamle op med rå økonomi og besparelser, men 
det er et kæmpe problem, at så store beslutnin-
ger udelukkende træffes af ledelser på direktions-
gange og i ministerier. Langt væk fra kernebru-
gere, dagligdagen og de faglige miljøer. De, der for 
eksempel beslutter en virksomhedsoverdragelse 
af et universitetsbibliotek, tror ikke, det gør en 
forskel, om man er ansat det ene eller det andet 
sted, men det ved medarbejderne, at det gør, 
siger Jette Fugl.  

TRÆK LIGE VEJRET

På Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) har bib-
liotekschef og formand for DFFU Bertil F. Dorch 
visse forbehold over for udviklingen, selv om han 
godt kan se, i hvilken retning den går i øjeblikket. 
Han mener, at de selvstændige universitetsbib-
lioteker skal tænke sig godt om, for der kan gå 
noget tabt, når man centraliserer. 
   - Det betyder alt andet lige, at man fjerner 
lokale ressourcer, og det kan betyde et fald i 
serviceniveauet, siger Bertil Dorch, hvis analogi er 
en stjerne, der trækker sig sammen. Kernen bliver 
hård, mens de ydre lag skubbes længere væk og 
udtyndes.  

   Han anser det ikke for sandsynligt, at fremtiden byder på ét 
stort nationalt universitetsbibliotek, fordi det i så fald skal ske 
med alle universiteternes billigelse.
   - Universiteterne har vidtrækkende selveje og er meget for-
skellige i deres selvforståelse og strategier. De ønsker generelt 
ikke for stor indblanding, men vil gerne selv kunne styre dele af 
bibliotekernes strategiske services, siger han. 

FÆLLES SYSTEM GIVER MENING

Men det betyder ikke, at der ikke er god mening i at samarbejde 
på mange områder. Bertil Dorch ser for eksempel gerne et 
udvidet samarbejde med hele bibliotekssektoren – fra uddan-
nelsesbiblioteker til folkebiblioteker – eksempelvis om ét fælles 
bibliotekssystem. 
   - Det er vanvittigt, at vi har hvert vores system med udgifter 
til drift og kompetenceudvikling. For alle biblioteker handler 
det om logistik og rettighedsstyring, og det er oplagt med én 
fælles indgang for borgerne, siger Bertil Dorch, der gerne så, at 
Kulturministeriet tog skridt i den retning.
   I 2015 blev et nyt fælles bibliotekssystem for forskningsbib-
liotekerne ellers skudt til hjørne. En arbejdsgruppe nedsat af 

"Vi skelnede 
meget mellem 
backend-
administration 
og frontend-
service" 
Peter Lauritzen,
direktør Roskilde Universitet
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universitetsbibliotekscheferne anbefalede, at man ventede 
med at indkøbe et fælles system med den begrundelse, at sy-
stemerne endnu ikke var gode nok til at håndtere både fysiske 
og digitale materialer.
   Men i marts 2017 drøfter Det Kgl. Bibliotek et biblioteks-
systems setup, der kan vise sig at blive retningssættende for 
andre universitetsbiblioteker end KUB, RUb og AU Library. 
Desuden hoster Det Kgl. Bibliotek/KUB allerede mere end 40 
andre mindre biblioteker. 
   - Og det er oplagt at forestille sig, at flere biblioteker i Dan-
mark kommer ind under vores system på samme måde, siger 
Kira Stine Hansen.

NYT SETUP FOR LICENSFORHANDLINGER 

Licensområdet er også i spil, når vi taler universitetsbibliote-
kernes fremtid. Med de forandringer, som allerede har fundet 
sted, er der sket en magtforskydning, som bør have konse-
kvenser for måden, universitetsbibliotekerne i fællesskab 
forhandler licenser på, mener Kira Stine Hansen. 
   - Det Kgl. Bibliotek er blevet så meget større, og det er natur-
ligt at drøfte, om vi fortsat har et fornuftigt forhandlingssetup 

i den kontekst. Det handler ikke om økonomisk 
gevinst, men om at brede licensindhold ud til gavn 
for flere universiteter, siger hun. 
   For Bertil Dorch er det afgørende, at de enkelte 
universitetsbiblioteker fortsat selv har styringen 
og vælger at afgive et forhandlingsmandat fra 
forlag til forlag.
   - Hvert universitet har forskellige præferencer og 
behov og skal selv kunne styre, hvilke licenser de 
tilbyder, siger Bertil Dorch. Han tror heller ikke på, 
at universitetsbibliotekerne kan hente store bespa-
relser ved at gå sammen om licensforhandlingerne.   
   - Jeg tror ikke, at store forlag som Elsevier, Sprin-
ger eller Taylor & Francis Ltd er villige til at gå ned 
i indtægt fra Danmark, bare fordi universiteterne 
går sammen og vil dele licenser. Til gengæld kan vi 
risikere en ringere service, hvis vi er gået sammen 
og så fravælger en licens, fordi den er for dyr, siger 
han, men tilføjer, at der måske kan være noget at 
hente ved at samarbejde om administrationen af 
licenser.



FO
R

S
K

N
IN

G
S

B
IB

LIO
T

E
K

E
R

· Perspektiv · April 201718

Ny service
er nødvendig
Forskningsbibliotekerne står over for mange af de samme 
faglige udfordringer de kommende år, der vil kræve nye kom-
petencer. 
   Overbibliotekar på Stockholms universitetsbibliotek Wil-
helm Widmark følger udviklingen for forskningsbibliotekerne i 
Europa og Norden og ser, på trods af forskellig økonomi, mange 
af de samme faglige udfordringer drevet af digitaliseringen på 
uddannelsesområdet.
   - I Sverige er universitetsbibliotekerne ikke presset øko-
nomisk, som i Danmark, og der er ikke politisk fokus på for 
eksempel fusioner og samarbejder, men alle steder er forsk-
ningsbibliotekerne underlagt den strategiske retning, universi-
tetsledelserne vælger, og er nødt til at følge med for fortsat at 
være relevante for moderinstitutionen, siger Wilhelm Wid-
mark. 
   Konsekvensen er, at nogle af de traditionelle services skal 
ændre sig. Nogle skal med sikkerhed effektiviseres, mens 
andre helt må lægges i graven, hvilket også medfører store for-
andringer for medarbejderne. De skal i langt højere grad være 
en del af hele den videnskabelige kæde fra at finde information 
til analyse, opbevaring og udgivelse af forskningen. Dertil kom-
mer mere fokus på Open Access, Open Data og Open Science. 
   - Det kræver dygtig strategisk ledelse, hvor en åben debat 
og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er afgørende. 
Forandringerne lykkes kun i samarbejde, for medarbejderne får 
ikke de her nye kompetencer overnight. Det kræver hårdt ar-
bejde at uddanne sig til den nye situation, og forandringer kan 
skabe frygt, så man risikerer at stå med lammede medarbej-
dere, hvis man ikke får dem med sig, siger Wilhelm Widmark.
   Kira Stine Hansen erkender, at al omorganisering er følsomt, 
fordi det indebærer mennesker. De fælles administrative 
løsninger ser for eksempel nemme ud på papiret, men kræver 
hårdt arbejde af alle parter. 
   - Når man går sammen om noget, der før havde medarbejdere 
flere steder, vil det jo for nogle betyde forandringer og måske 
tab af opgaver og faglighed, siger Kira Stine Hansen, der på 

Københavns Universitetsbibliotek har indført 
en kompetencematrix (beskrevet i Perspek-
tiv nr. 3, 2017) for at forsøge at imødegå de 
kompetencebehov, der kommer, og gøre det 
nemmere at dele kompetencer på tværs af 
hele organisationen. 

HALTER EFTER EGNE AMBITIONER

Bertil Dorch er enig i, at forskningsbibliote-
kerne deler faglige udfordringer de kommende 
år, og særligt kompetencer og ressourcer til 
at indfri den politiske målsætning om Open 
Access og Open Data er et problem. 
   - Bibliotekerne har selv lobbyet for Open 
Access, der nu også er blevet en politisk mål-
sætning. I 2017 skal 80 procent af forsknin-
gen, publiceret året før, være Open Access.  
Problemet er bare, at det kan vi ikke honorere 
på universiteterne, så vi halter efter den vir-
kelighed, vi selv har ønsket, siger Bertil Dorch, 
der også peger på økonomi og rettigheder 
som hindringer. 
   I forhold til Data Management er universi-
tetsbibliotekerne år bagud, mener han, selv 
om det også er en rolle, bibliotekerne har lob-
byet for at få. 
   - Man har oprettet et nationalt forum for 
forskningsdata, og de politiske krav er ved 
at blive formuleret i EU, så der er en chance 
for, at det bliver obligatorisk fra 2025, men 
indsatsen på bibliotekerne minder om spredt 
fægtning, siger Bertil Dorch, der gerne så, at 
kompetencerne til de nye opgaver på forsk-
ningsbibliotekerne blev tænkt ind i IVA’s og 
andre uddannelser.
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"Forandringerne lykkes kun i samarbejde, 
for medarbejderne får ikke de her nye 
kompetence overnight" 
Overbibliotekar på Stockholms universitetsbibliotek Wilhelm Widmark
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TEKST ANETTE LERCHE FOTO GRIBSKOV KOMMUNE

Den digitale formidling spiller en stadig større rolle i bibliotekerne. 
Gribskov Kommune har netop taget et system i brug, der gør det 
muligt at samarbejde på tværs af institutioner i kommunen.

t nyt bibliotek med færre hyldemeter til at præsen-
tere bogforsider betød, at den digitale formidling 
kom i fokus, da biblioteksleder i Gribskov Kommune 
Vibeke Steen skulle indrette Gillelejes nye bibliotek i 
Kulturhavn Gilleleje. 
   Biblioteket skulle finde en ny måde at formidle 

det, der stod på hylderne. Derfor tog Vibeke Steen kontakt til 
en række leverandører og bad om en digital løsning. 
   Og i december 2016 kunne Gribskov tage et nyt system i brug, 
hvor infoskærme på reolerne viste bogforsider af de bøger, der 
rent faktisk var hjemme på biblioteket, og hvor brugerne kunne 
læse bagsidetekster på touchskærmene. Desuden har Gribskov 
fået et system, der formidler de elektroniske ressourcer, uden 
at medarbejderne skal opdatere det løbende. Og endelig gør sy-
stemet det muligt for biblioteket at formidle i samarbejde med 
andre institutioner i kommunen, så museer, arkiv, musikskole 
og bibliotek kan berige hinandens formidling.  
   - Min drøm var touchskærme, hvor man klikkede sig ind på 
et tema, eksempelvis 1930’erne, og så kunsten, lokalområdets 
historie, musikken og litteraturen fra den periode formidlet for 
både børn og voksne. Og det er nu muligt, siger Vibeke Steen.

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

At etablere samarbejder på tværs i kommunerne kræver 
opsøgende arbejde og gode samarbejdsrelationer. Gevinsterne 
er, at institutionerne synliggøres, at formidlingen løftes, og at 
kommunen kører med et enkelt system, hvilket betyder færre 
udgifter samlet set til it. Og netop den slags kommer vi til at 
se mere af, vurderer Peter Lautrup fra Cordura, der har arbejdet 
med digital formidling, især i museumsverden, i mange år og 
stået for arbejdet med at gøre Vibeke Steens ønsker til en 
digital løsning til virkelighed. 

E
   I bibliotekerne har det især været de betjeningsløse bibliote-
ker, der gjorde arbejdet med digital formidling aktuelt, og ud-
viklingen går mod, at de digitale muligheder udnyttes mere og 
mere. Peter Lautrup mener, at Kulturhavn Gilleleje er et godt 
eksempel på, hvordan den digitale formidling løbende udvikles. 
   - Tendensen er, at bibliotekerne i en virkelighed, der bliver 
mere og mere netbaseret, søger efter at have en fortsat beret-
tigelse i kulturlivet. Fornyelsen kommer blandt andet i form af 
samarbejder med arkiver, turistbureauer, museer og lignende. 
Alle institutionerne har en fælles interesse i forhold til formid-
ling, siger han.
   - I Kulturhavn Gilleleje har vi udviklet et system, hvor touch- 
og infoskærme formidler den rette information på passende 
steder. Så hvis man står ved en reol og klikker på touchskær-
men, kan man se, hvilke bøger der er hjemme, og få inspira-
tion – altså kontekstspecifik information. Det samme sker, 
hvis man står i en kø ved en skranke, eller hvis man går rundt 
på biblioteket og har god tid, for så møder man skærme, der 
eksempelvis formidler fortællinger om Gillelejes historie, siger 
Peter Lautrup.

TRE NIVEAUER

Systemet er lavet sådan, at biblioteket og de øvrige samar-
bejdspartnere både kan dele og lave indhold separat, og Peter 
Lautrup vurderer, at selv om der er mange biblioteker, der 
arbejder med digital formidling, så er Gilleleje langt fremme 
med dette system, netop fordi de tværinstitutionelle løsninger 
er tænkt ind.
   Han peger på, at udviklingen i den digitale formidling ved 
bibliotekerne kan inddeles i tre niveauer, som han kalder »den 
direkte formidling«, »den kontekstafhængige formidling« og 
»den oplevelsesorienterede formidling«. 
   Den direkte formidling tog bibliotekerne især i brug i forbin-
delse med etableringen af betjeningsløse biblioteker, og den 
indebar digital formidling på infoskærme og touchskærme. 
Den direkte formidling udvikles løbende, især med fokus på det 
transformative bibliotek, der handler om at gøre formidlingen i 
biblioteket afhængig af, hvem der befinder sig på biblioteket og 

Kulturhavn Gilleleje danner rammen om Gilleleje Bibliotek, 
Gribskov Arkiv, Museum Nordsjælland og Gilleleje Bio, der 
nu i fællesskab formidler og genbruger data.
   Axiell har i samarbejde med bibliotheca og Cordura 
leveret den nye løsning. 
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Digital formidling i Randers  
 
I Randers har man arbejdet med digital formidling i de selvbetjente 
biblioteker. Det handler om at formidle nye materialer og 
arrangementer til de brugere, der kommer på bibliotekerne, når 
der ikke er personale. Helt konkret bruges data om borgerne til 
at formidle til de brugere, der er i biblioteksrummet. De data, der 
bruges, er alder og køn, men samtidig bruges informationer fra de 
bøger, der afleveres, til at formidle relevante materialer, og endelig 
registreres det, hvis der er mange brugere i et bestemt område.
   - Vi har otte »modes« i vores system, så hvis der er mange i 
børnebiblioteket eller i skønlitteraturområdet, reagerer systemets 
infoskærme på det og viser eksempelvis børnearrangementer eller 
de nyeste krimier. 
   Og skærmene påvirker brugerne, fortæller Henrik Secher Nielsen, 
der er projektleder i Randers.
   - Vi har testet det ved at hive nogle titler frem fra lageret og så 
kørt reklamer for dem på skærmene, og inden for en uge var otte ud 
af ti lånt ud, og det var ellers nogle titler, der stod ret stille. 
   I Randers er infoskærmene tænkt som et supplement til 
personalet og langt fra som en erstatning. 
   - Men vi har en brugergruppe, der ofte kommer på biblioteket, når 
der ikke er personale, fordi de bruger biblioteket som en webshop, 
hvor de bestiller hjemmefra og så henter materialerne, og her giver 
skærmene og systemet os mulighed for at gøre noget ekstra for 
denne gruppe.
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Manglende plads 
til bogforsider løses 
ved infoskærme, der 
viser bogforsider 
og bagsidetekster. 
Naturligvis kun på de 
materialer, der kan 
lånes med hjem.

hvornår. I den kontekstafhængige formidling 
– som man ser i Gilleleje – sker formidlingen 
transformativt, på tværs af institutioner og 
med en central indholdsstyring. Det tredje 
niveau er den oplevelsesorienterede formidling 
med fokus på spil, virtual reality og avanceret 
digital interaktion. 
   - Der er mange biblioteker, der ser på, hvor-
dan de kan tage de forskellige niveauer i brug. 
Den oplevelsesorienterede tilgang kender vi 
allerede fra museumsverden, hvor den har væ-
ret brugt de sidste ti år i form af eksempelvis 
spil, interaktion med kroppen, mobile apps og 
lignende. Alt sammen nye måder at formidle 
på, siger Peter Lautrup. 
   Denne tilgang kan med fordel overføres 
til biblioteksverden, som gerne vil facilitere 
oplevelser, og som har en kulturel formid-
lingsopgave indbygget i sit DNA, mener Peter 
Lautrup.
   - Man kan eksempelvis forestille sig, at hele 
læringsopgaven, hvor bibliotekerne spiller en 
rolle i form af digital dannelse, kalder på op-
levelsesorienteret digital formidling. Eksem-
pelvis hvordan man opdager fake news, eller 
hvordan en filterboble fungerer.
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Du kan ikke adskille bibliotek, 
formidling og nye ideer 
Kulturministeren vil lægge Kvinfos biblioteksbetjening ind under Det KgI. 
Bibliotek fra 2018. Men det kan få vidtrækkende konsekvenser for arbejdet 
og formidlingen om køn og ligestilling, mener flere.

Kvinfos biblioteks skæbne er i skrivende stund uvis. Besty-
relsen i Kvinfo har meldt ud, at de ikke vil af med Kvinfos bib-
liotek, mens kulturministeren har meldt ud, at det skal lægges 
under Det Kgl. Bibliotek fra januar 2018. Socialdemokratiets 
kulturordfører, Mogens Jensen, har kaldt kulturminister Mette 
Bock (LA) og ligestillingsminister Karen Ellemann (V) i samråd 
og efterlyser biblioteksfaglige argumenter for beslutningen.    
   Ifølge Jytte Nielsen, specialkonsulent og forskningsbibliote-
kar på Kvinfo gennem 25 år, taler biblioteksfaglige argumenter 
for at bevare biblioteket under Kvinfo, blandt andet fordi der 
er stor forskel på, hvordan Det Kgl. Bibliotek og Kvinfo driver 
bibliotek. 
   - Vi har masser af bøger og tidsskrifter, men også upublice-
rede opgaver, specialer og notater indsamlet siden 1970’erne, 
der eksempelvis ikke indgår i nationalbibliografien, fordi de 
ikke har et ISBN-nummer. Derudover knytter vi materialerne 
sammen gennem emneord, så det er let at finde materialer 
inden for et bestemt emne. Og den registrering og form for 
indsamling kan gå tabt, siger Jytte Nielsen. 

VIDEN OG AKTIVITETER HÆNGER SAMMEN

Hun er ikke i tvivl om, at Kvinfo vil blive svækket uden et ak-
tivt bibliotek i organisationen.
   - Biblioteket er Danmarks hukommelse inden for forskning 
og viden om køn og ligestilling både historisk og i dag. Vi har 
en levende samling, der hele tiden er i spil, bliver opdateret og 
formidlet. Vidensopsamlingen er en stor del af det arbejde, 
Kvinfo udfører. Det er i arbejdet med bibliotekets samling, at 
nye ideer til projekter og aktiviteter udspringer, så det giver 
ikke mening at adskille de to ting, siger hun. 
   Udover det naturlige samspil med organisationen, frygter 
Jytte Nielsen, at det vil blive langt sværere for mange brugere 
at få adgang til samlingen ved en sammenlægning med Det 
Kgl. Bibliotek.
   - Vi er et landsdækkende tilbud og formidler til hele landet, 
blandt andet gennem vores skoletjeneste til folkeskole- og 
gymnasieelever. På to måneder har vi for eksempel hjulpet 58 
folkeskolegrupper med deres projektopgaver om ligestilling og 
kønshistorie, men gymnasie- og folkeskoleelever har ikke sam-
me direkte adgang til Det Kgl. Bibliotek, siger Jytte Nielsen.
   - Kvinfos bibliotek og videnscenter fungerer reelt som et 
institutbibliotek for kønsforskning, hvor studerende fra mange 

forskellige fag mødes. Kønsforskningen er et tværdi-
sciplinært vidensfelt, så der er ikke andre end Kvinfos 
biblioteket, der har ansvaret for at dække området. 
Vi er også en overbygning til folkebibliotekerne, der 
ikke har den type materialer. Derfor er vi et samlings-
sted uanset alder og uddannelse, hvor alle kan få 
viden og vejledning inden for køn og ligestilling.

SVÆKKET LIGESTILLINGSARBEJDE

Ifølge Mogens Jensen er Kvinfo bedre til at løfte 
biblioteksopgaven, fordi biblioteket er dedikeret til 
opgaven og historisk har haft fokus på området, 
mens den på Det Kgl. Bibliotek vil blive én af mange 
andre opgaver. 
   - Det er at nedgøre historien og de mange kræfter, 
der ligger bag samlingen, at man nu vil fjerne den fra 
selve organisationen, siger Mogens Jensen, der ser 
kulturministerens plan som et ideologisk angreb på 
organisationen, fordi LA tidligere har meldt ud, at de 
ønsker at fjerne al statsstøtte til Kvinfo. 
   - Danmark bryster sig af at være langt fremme på 
ligestillingsområdet, senest på FN’s Kvindekonferen-
ce, hvor ligestillingsministeren roste os til skyerne. 
Derfor giver det ikke mening at svække Kvinfo, siger 
Mogens Jensen, hvis bekymring er, at den beslutning 
ikke kun vil gå ud over ligestillingsarbejdet i Dan-
mark, men også de ligestillingsprojekter i Mellem-
østen, Kvinfo er involveret i, hvor de samarbejder 
med blandt andet Udenrigsministeriet.
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Handelsskolens
elever og lærere 
slås for at beholde 
deres bibliotekar

Der har været 
demonstrationer i hele 
landet mod forringelserne 
på uddannelsesområdet. 
Regeringens besparelser 
rammer for hårdt, mener 
elever og studerende. 
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å Roskilde Handelsskole vil eleverne ikke finde sig 
i, at skolens ledelse sparer deres bibliotekar og bib-
liotek væk. De har indsamlet underskrifter, skrevet 
debatindlæg og fået taletid i TV2 Lorry. Også blandt 
lærerne er der stor ærgrelse over, at skolen ser ud til 

at miste sin bibliotekar. 
   Mathias Reumert Madsen, underviser i dansk, samtidshisto-
rie og erhvervsret på HHX, er en af de lærere, der bruger biblio-
teket meget og mener, at besparelsen bør findes et andet sted.
   - Jeg bruger biblioteket til min egen faglige udvikling. Vores 
bibliotekar sørger for at købe relevante materialer, som holder 
mig opdateret på mit felt. Det har jeg ikke tid til at gøre selv i 
samme grad, og det gælder nok også de andre undervisere her 
på handelsskolen, siger han.
   Men Mathias Reumert Madsens største bekymring i forbin-
delse med lukningen af biblioteket er eleverne. 
   - Jeg vejleder elever inden for mange forskellige typer opga-
ver, hvor eleverne skal bruge materialer. De materialer vil et 
folkebibliotek ikke være gearet til at hjælpe dem med at finde, 
og eleverne er ikke som udgangspunkt kompetente nok til at 
finde materialerne selv. Uden en bibliotekar vil jeg som lærer få 
et problem, siger Mathias Reumert Madsen.
   At eleverne får hjælp til at finde de rigtige materialer har stor 
betydning, blandt andet fordi det kan påvirke karakteren på en 
given opgave.
   - Vores egen bibliotekar har viden om elevernes faglige ni-
veau, og det betyder, at eleverne får materialer, der hverken er 
på et for højt eller for lavt niveau.

ELEVPROTESTER

Eleverne på Roskilde Handelsskole er meget opmærksomme på 
værdien af at have en bibliotekar tilknyttet deres ungdomsud-
dannelse. Christian Würtz Christiansen går i 3.g, og han mener 
ikke, at et folkebibliotek kan erstatte handelsskolens bibliotek.
   - Handelsskolen er rettet mod erhvervslivet, og det er de 
materialer, vi bruger, også, men dem er der ikke adgang til på 
samme måde på et folkebibliotek. Vores bibliotekar er rigtig 
god til at vejlede nye elever i forhold til at bruge handelsskolens 
materialer og bibliotek. Kerneydelsen på en ungdomsuddan-
nelse er at gøre folkeskoleelever til selvstændige studerende, 
og for at blive det skal man kunne bruge et bibliotek, siger 
Christian Würtz Christiansen.

Med underskriftsindsamling og gode 
argumenter håber både lærere og 
elever på Roskilde Handelsskole på 
at få overbevist ledelsen om, at det 
er en dårlig ide at spare biblioteka-
ren og biblioteket væk.
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Han peger på, at lukningen af handelsskolens eget 
bibliotek rammer både svage og stærke studerende. 
De svage studerende risikerer at gå glip af selve 
læringsprocessen omkring brugen af et bibliotek, og 
de stærke elever vil miste hjælpen til at skaffe sig 
materialer udover pensum, som netop har betydning 
for at få en højere karakter. 
   Uden eget bibliotek skal de studerende til CBS i Kø-
benhavn for at få fat i de erhvervsrettede materialer, 
og det er ikke rimeligt.
   - Jeg bruger selv vores bibliotekar meget. Jeg har 
eksempelvis skrevet en opgave om prekariatet, og 
det er ikke et emne, der er skrevet lærebøger om 
endnu, så jeg har fundet mine kilder på internettet, 
og bibliotekaren har bestilt bøger hjem og hjulpet mig 
med at sikre forskellige relevante kilder. Den slags 
vejledning ligger uden for, hvad man kan forvente fra 
et almindeligt folkebibliotek, siger Christian Würtz 
Christiansen. 
   Bibliotekaren står også for klasseundervisning i 
relevante databaser og hjælper de studerende med at 
vurdere de kilder, de bruger.
   - Jeg skulle for eksempel bruge nogle tal om real-
lønsstigninger i USA, og det er svært at finde trovær-
dige kilder på sådan et område. Her fik jeg hjælp af 
bibliotekaren til at finde den mest troværdige kilde, 
og den slags overvejelser er vigtige i en tid, hvor man 
taler om fake news og kildekritik, siger Christian 
Würtz Christiansen.

STOR OPBAKNING 

Bibliotekaren på Roskilde Handelsskole, Kim Jesper 
Josefsen, er glad og stolt over den store opbakning 
fra både lærere og elever. Det er en stor anerkendelse 
af hans arbejde. 
   - Jeg er også stolt over, at de unge tager ansvar for 
deres egen uddannelse og protesterer mod, at de får 
dårligere vilkår, siger han.
   Han vil ikke ind i en diskussion af, hvorvidt et folke-
bibliotek kan løfte opgaven eller ej, men mener, at det 
i hvert fald vil være bedre end intet tilbud. I forhold 
til sin egen rolle peger han på, at han som uddannel-
sesbibliotekar har en samling rettet mod en meget 
bestemt målgruppe. 
   - Det handler om nærhed og relationer. Jeg er en del 
af skolens og elevernes hverdag – en del af studiemil-
jøet. Jeg har en stor viden om en ret snæver målgrup-
pe og ved, hvad der kræves i forhold til projekter og 
opgaveskrivning. Det betyder, at jeg gør meget ud af, 
at eleverne får adgang til materialer, der ligger udover 
pensum, hvilket er noget af det, der kan hæve deres 
karakter, siger Kim Jesper Josefsen.

   Han står både for klasseundervisning og vejledning én til én, 
hvor et spørgsmål eksempelvis kan komme fra en elev, der i 
sidste øjeblik skal have hjælp til at lave en litteraturliste. 
   - Det er rigtig vigtigt at have korrekte litteraturlister og 
kildehenvisninger, da man ellers risikerer at blive mistænkt for 
plagiering. 

BRUG FOR MERE INFORMATION

Det er de besparelser, som ungdomsuddannelserne er blevet 
pålagt af regeringens finanslov, og et forventet underskud på 
skolens drift, der har gjort det nødvendigt at tilpasse skolens 
omkostningsniveau. Det har medført fyringen af skolens biblio-
tekar, en pedel og en kantinemedarbejder, forklarer direktør på 
Roskilde Handelsskole Jørgen Sloth. 
   - Det er beklageligt, at vi må lukke biblioteket, og det er klart, 
at besparelserne får konsekvenser for den kvalitet, vi udbyder, 
men vi har samtidig vurderet, at det var på disse områder, 
besparelserne ville gøre mindst ondt, slår Jørgen Sloth fast.
   Han mener, at protesterne fra elever og undervisere skyldes, 
at skolen ikke har fået informeret godt nok om det alternativ 
til handelsskolens eget bibliotek og bibliotekar, man vil tilbyde. 
Dog er det alternative bibliotekstilbud endnu ikke på plads. 
   - Hvis man ser på elevernes behov, så låner en elev i gen-
nemsnit en til to bøger pr. år. Det vil sige, at bogudlånet ikke er 
overvældende, og vi kan se, at det hovedsageligt er i måne-
derne omkring opgaveskrivning, behovet for vejledning opstår, 
siger Jørgen Sloth.
   Som et alternativ til et bibliotekarbetjent bibliotek ser Jørgen 
Sloth blandt andet på, om der skal etableres et selvbetjent 
skolebibliotek eller en håndbogssamling, der kan bruges på 
biblioteket. Samtidig er handelsskolen i kontakt med blandt 
andet Roskilde Centralbibliotek, som ifølge folkebiblioteket 
har fagbibliotekarer, der kan dække området. Handelsskolen er 
også i dialog med Erhvervsakademi Sjælland, der har en digital 
samling målrettet erhvervsfaglige uddannelser.
   Om vejledningen bliver digital, om handelsskoleeleverne skal 
en tur på folkebiblioteket, eller om man i sidste ende køber 
sig til bibliotekarisk vejledning på handelsskolen i perioderne 
omkring opgaveskrivning, det er endnu ikke besluttet. Men 
vejledningen omkring opgaveskrivningen skal de studerende 
nok få, siger Jørgen Sloth. 
   Administrationen af licenser skal fremover dækkes af it-
afdelingen, der også skal hjælpe eleverne med, hvordan man 
rent praktisk bruger baserne, mens lærerne må hjælpe eleverne 
med at foretage de rigtige søgninger. Og administrationen 
af eksempelvis klassesæt skal varetages af en administrativ 
medarbejder. Og selvom planerne for, hvordan eleverne skal få 
hjælp fremadrettet, endnu ikke er helt på plads, så er det ikke 
et udtryk for, at protesterne kommer til at rykke ved beslutnin-
gen. 
   - Vi skal spare, og sparede vi ikke her, skulle vi finde en million 
et andet sted.



PAS GODT PÅ DIG SELV 
OG DINE KOLLEGAER

Ingen skal stå alene med  
en sygemelding

Trivsel er noget, vi er fælles om og der-
for indfører vi nu PFA EarlyCare, hvor du 
efter kun 14 dages sygemelding kan få 
hjælp til at komme stærkt igen - og videre 
med både privat- og arbejdsliv.  

Vi står klar til at hjælpe dig
Med en tidlig indsats kan vi sammen sikre, 
at der bliver taget godt hånd om dig. 
Ring til os på 70 80 75 05. 
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Psst… 
akademikere 
betaler sig

Ny undersøgelse slår 
fast med syvtom-
mersøm, at det er en 
økonomisk gevinst for 
små og mellemstore 
virksomheder at an-
sætte akademikere. 
Alligevel har 8 ud af 
10 stadig ikke en aka-
demiker på lønnings-
listen. Spørgsmålet 
er, hvordan flere aka-
demikere får sparket 
døren ind til virksom-
hederne? 
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kademikernes A-kasse og Djøf har lavet en 
undersøgelse med fokus på bundlinjen hos små 
og mellemstore virksomheder, der har ansat deres 
første akademiker. På tre år er der i gennemsnit 
skabt 4-5 nye arbejdspladser, en værditilvækst på 
38 procent og en øget chance for virksomhedens 

overlevelse på sigt. 

WHAT’S NOT TO LIKE? 

Derfor kan det undre, at 8 ud af 10 af de små og mellemstore 
virksomheder (SMV’ere) ikke har en medarbejder med en lang 
videregående uddannelse ansat. Og det spørgsmål optager 
fagforeninger, A-kasser og jobcentre i Danmark, hvor ledighe-
den for akademikere, der dimitterede i januar 2016, et år senere 
lå på 14 procent, mens dimittendledigheden blandt biblioteka-
rer og cand.scient.bibl.’ere lå på 32,7 procent i januar 2017.
   Undersøgelsen viser et stort potentiale: Hvis 10 procent flere 
SMV’ere ansatte deres første akademiker, kunne der skabes 
over 55.000 nye job og en samlet værditilvækst i samfundet 
på 14,7 milliarder kroner. 
   »De her tal understreger, at akademikere, specialister og 
håndværkere er hinandens forudsætninger for at skabe vækst 
og beskæftigelse i SMV’erne, ikke modsætninger,« siger for-
mand for Djøf Privat Henrik Funder.    

FORDOMME BEGGE VEJE

Men hvad er barriererne så? En af dem er mangel på viden beg-
ge veje, mener Kristina Falkvist, chefkonsulent på Akademiker-
kampagnen, der arbejder for at skabe relationer til SMV’erne.
   - Ejerne af de små og mellemstore virksomheder kan ikke 
umiddelbart se, hvad en højtuddannet kan bidrage med til 
deres virksomhed, men tænker måske, at en akademiker er 
én, der sidder i et hjørne og nørder. Virksomhedsejerne driver 
måske en mindre produktionsvirksomhed og er dygtige fagper-
soner, der ikke selv har en videregående uddannelse. De er vant 

til at ansætte faglærte eller ufaglærte direkte 
til produktionen, så det med at ansætte en 
person, hvor strategien er mere langsigtet, 
ligger ikke lige for, siger hun. 
   SMV’erne er heller ikke »top of mind« hos 
de højtuddannede dimittender, der sjældent 
overvejer at søge i den retning og ikke har øje 
for, at der kan være spændende opgaver i de 
mindre virksomheder, for under studietiden og 
på jobmesser er det ofte de 20 største danske 
virksomheder, akademikerne møder. 
   - En magister i dansk eller en cand.scient.
bibl. tænker: Jeg har ikke læst markedsføring 
eller økonomi, så hvor er der lige, jeg passer ind 
i en produktionsvirksomhed eller i et håndvær-
kerfirma? Men akademikerne har en værktøjs-
kasse med metoder med sig, som også kan 
bringes i spil ude hos SMV’erne. Erhvervslivet 
er dynamisk og kræver evner inden for kom-
munikation og samarbejde, og der er akademi-
kerne som skabt til SMV’erne, fordi de er gode 
til at se sammenhænge og løse opgaver, der 
kræver mere end én faglighed, siger Kristina 
Falkvist. 
   Der ligger altså et stort arbejde i at få over-
sat og fortalt om akademikernes kompetencer 
til arbejdsgiverne og omvendt om opgaver og 
karrieremuligheder den anden vej.    
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I virksomheden Karlsens A/S 
(som sælger krydderier) har 
de ansat cand.mag. i kultur, 
kommunikation og globali-
sering Mia Bendtsen. 

   - Og vi skal have virksomhederne til at accep-
tere, at det er en langsigtet investering. Når de 
ansætter en produktionsmedarbejder eller en 
HK’er, så er det synligt med det samme, at der 
flyttes noget fra A til B, hvorimod resultater-
ne af en ny kommunikationsplan, kundestra-
tegi eller udviklingstiltag tager længere tid. 
   Som undersøgelsens tal viser, går der i 
gennemsnit tre år, før man kan se en vækst i 
virksomhedernes værdi og antal ansatte, men 
tre år kan være en lang horisont for en direktør 
i en lille virksomhed. 
   Kristina Falkvist møder akademikere, 
der kommer ind i virksomhederne gennem 
tilskudsordninger, og som er vellidte og 
anerkendte for deres indsats, men alligevel 
bliver opsagt, når tilskuddet falder fra, fordi 
resultaterne ikke viser sig her og nu.    

SPARK DØREN IND

Direktør i Akademikernes A-kasse Michael 
Valentin understreger, at akademikerne er 
nødt til – nærmest bogstaveligt talt – at 
sparke døren ind hos virksomhederne, fordi de 
fleste af SMV’erne er vant til at klare sig uden 
akademikernes kompetencer. 
   - Vores medlemmer er knaldhamrende 
dygtige, men de får ikke jobbet af sig selv. 

De skal være modige og nytænkende i deres 
tilgang og bedre til at sætte ord på det, de 
kan. Til gengæld får man langt større ansvar 
og indflydelse fra dag ét i de mindre virksom-
heder, og vejen til at kalde sig økonomi- eller 
kommunikationschef er noget kortere end i de 
store virksomheder, siger han. 
   Ifølge karrierekonsulent i Bibliotekarforbun-
det Nanna Berg er det nødvendigt at lave et 
stykke opsøgende arbejde.
   - Det er sjældent, at SMV’erne ved, hvad de 
vil have. Som akademiker skal du finde ud af, 
hvilke arbejdsopgaver du kan løse hos dem, så 
I taler samme sprog, og virksomheden kan se, 
hvordan du kan skabe merværdi for dem. Så 
at søge job i en SMV foregår ikke på traditio-
nel vis, hvor de slår et job op, som du søger.    
Du skal være opsøgende. Det er et slidsomt 
træk, men hvis man formår at præsentere sig 
selv og det, man kan tilføre virksomheden på 
bundlinjen, så betaler det hårde arbejde sig 
gerne med en ansættelse i sidste ende, siger 
hun.

Akademikernes A-kasse og Djøfs analyse
er lavet af Epinion på baggrund af data fra 
Danmarks Statistik. 

MULIGHEDER… 

Akademikerkampagnen 
Akademikerkampagnen er 
en netværksorganisation 
under hovedorganisationen 
Akademikerne, der 
blandt andet arrangerer 
virksomhedsbesøg, der 
afvikles af konsulenter fra 
de akademiske a-kasser, 
fagforeninger, jobcentre 
og virksomhedsservice 
i kommuner og på 
universiteter. I 2015 
og 2016 fik 6.000 
virksomheder besøg.

Løntilskud
Ordning, der giver private 
virksomheder mulighed 
for at modtage løntilskud 
i seks måneder til 
ansættelse af en ledig.

Virksomhedspraktik 
Praktikordning, hvor 
virksomheden hverken skal 
betale løn eller forsikring i 
en periode. 

InnoBooster  
InnoBoosterordningen 
giver SMV’ere mulighed for 
at få økonomisk støtte til 
at tænke i innovative idéer. 

Landdistriktvækstpilot 
I 2016-2019 er der afsat 
10 millioner kroner 
årligt til at understøtte 
innovationsaktiviteter 
hos mindre virksomheder 
i landdistrikterne, der 
kan søge om midler til 
at ansætte en person 
med en videregående 
uddannelse (en såkaldt 
landdistriktvækstpilot) og 
få betalt en del af lønnen i 
op til to år.
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Fælles
biblioteks-
kampagne 
Lad os sammen finde de bedste 
ideer til en national bibliotekskam-
pagne med udgangspunkt i biblio-
tekernes betydning for demokratiet. 
Det var baggrunden for en work-
shop i februar på Kolding Bibliotek 
arrangeret af Danmarks Biblioteks-
forening. Den havde inviteret
repræsentanter fra alle danske 
folkebiblioteker til at komme med 
deres bedste ideer til kampagnen, 
der løber af stablen i efteråret 2017. 

Perspektiv deltog og spurgte fire 
deltagere, hvad de synes om en
fælles bibliotekskampagne, og hvil-
ke ideer de selv havde bragt i spil.

Fra workshop til idekatalog
Resultatet af workshoppen blev 459 ideer. 
De bliver nu kategoriseret og skal i sidste 
ende bruges til et idekatalog for kampag-
nen i uge 41. Følg arbejdet via Facebook-
gruppen Laborateket. 

Marie Engberg Eiriksson

Pia Herman

Udviklingskonsulent ved Gladsaxe Bibliotekerne

Er det en god ide at lave en fælles national 
bibliotekskampagne?
- Jeg synes, det er den bedste ide i verden, at vi løfter 
sammen i væsenet, hvor der er så mange kreative 
mennesker, i stedet for at vi får ideerne hver for sig. 
Hvilken ide er du kommet med?
- Min ide handler om at bruge biblioteksvagten som en 
national tjeneste til faktatjek af »fake news«. 

Assistent ved Esbjerg Kommunes Biblioteker

Er det en god ide at lave en national 
bibliotekskampagne?
- Det er en god ide, fordi det er, når man snakker med 
andre, at de gode ideer opstår, i stedet for at vi går i 
hver vores boble. Til denne workshop er vi i et forum, 
hvor vi får tænkt ud af boksen.
Hvilken ide har du arbejdet med i dag?
- Det er populært at bruge emojis til sms, snapchat og 
alt muligt andet, og vi arbejder med en ide, hvor vi ser 
på, om man kan udvikle en biblioteks-emoji, gerne i 
form af en konkurrence. 
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Lisbeth OvergaardAnders Jørgensen
Program- og kommunikationsredaktør ved Dokk1

Er det en god ide med en national bibliotekskampagne?
- Det er rigtig fedt. Det giver en volumen til væsenet, at vi kan 
lave noget sammen og få fortalt, hvad bibliotekerne kan. Og 
emnet demokrati er super relevant.
Hvilken ide brænder du for?
- Min ide er en »fake news-quiz«, der er relateret til 
bibliotekerne og demokratitanken. Den skal have tre platforme, 
så quizzen både kan afholdes fysisk i biblioteksrummet, digitalt 
og i forbindelse med undervisning i informationssøgning. Jeg 
tror, at alle har brug for et »reality-tjek« på dette område.

Journalist ved Roskilde Centralbibliotek

Er det en god ide at lave en national bibliotekskampagne?
- Jeg synes, det er en fremragende ide at samle kræfterne om 
en fælles brandingkampagne. Netop fordi bibliotekerne er en 
mangfoldighedsbuffet, kan det være svært at lave én elevatortale 
for bibliotekerne. Jeg er ny i biblioteksverden, og jeg synes, det er 
påfaldende, at der er så mange ansatte på bibliotekerne, der siger, at 
de ikke taler sammen på tværs.  
Hvilken ide brænder du for?
 - En konkurrence om at lave de fedeste fake news. Ud fra den kan 
man så vise, hvordan man bekæmper fake news med viden, datavask 
og reel dokumentation.

Bibliotekarforbundet
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

•	 Onsdag	-	torsdag	den	30.	-	31.	august	2017	kl.	9.30	-16.30	
i	Bibliotekarforbundet,	Akademikertårnet,	Lindevangs	Allé	2,	2000	Frederiksberg

Auditering	er	et	spændende	arbejdsområde	for	informationsspecialister	og	bibliotekarer	
–	og	er	absolut	en	kompetence,	der	er	værd	at	skrive	på	sit	CV.	

Kurset giver dig en introduktion til auditering og indeholder flere workshops, hvor vi arbejder 
med auditteknikker i praksis. Et fantastisk værktøj, når man arbejder med Information 
Management, Records Management, informationssikkerhed og IT-systemer generelt.

Efter kurset vil du have grundlag for at auditere processer, arbejdsgange, IT-systemer og 
records inden for dit eget arbejdsområde, og du vil være i stand til at medvirke som specialist 
i forskellige typer af audits.

•	 Pris for BF-medlemmer: 2.495 kr.
•	 Pris for ikke-medlemmer: 4.995 kr.
•	 Rabatpris for studerende og ledige: 1.095 kr.

Tilmeld	dig	via	
bf.dk/arrangementer

2-dages kursus:

Auditering	for	informationsspecialister
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Bibliotekerne er en
del af løsningen
Hvad vil vi med bibliotekerne? Det debatterede fire politikere til Danmarks 
Biblioteksforenings årsmøde. En ønskede ét fælles nationalt biblioteks-
væsen, mens en anden ville styrke lokalområderne via bibliotekerne.

Fire politikere gav deres bud på, hvad bibliotekerne skal 
være i fremtiden, i en debat til Danmarks Biblioteksforenings 
årsmøde den 30. marts i Korsør. Kulturordfører Mogens Jensen 
(S), by- og kulturrådmand i Odense Jane Jegind (V) og for-
mand for Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Johs. Poulsen (B) 
mente alle, at bibliotekerne også i fremtiden er en væsentlig 
del af samfundet. Kulturordfører Alex Ahrendtsen (DF) spåede 
omvendt, at teknologien ville gøre bibliotekarerne på de små 
filialer overflødige.
   - Mange af de rutineopgaver, bibliotekarer står for i dag, vil 
blive afløst af ny teknologi. Der vil stadig være store kultur-
huse, og der vil blive investeret millioner i dem. Men jeg er 
ikke sikker på, at vi har lokalbiblioteker om 10-15 år. De vil blive 
afløst af virtuelle biblioteksrum, sagde Alex Ahrendtsen.
   Mogens Jensen er enig i, at teknologien vil overflødiggøre 
flere af de opgaver, der er i dag, men ser samtidig bibliotekerne 

som en del af løsningen på mange af samfun-
dets udfordringer.
   -Vi ser en opløsning af fællesskabet og 
stigende ulighed. Vi står med en generation af 
børn, der nok kan begå sig på nettet, men hvor 
spørgsmålet er, om de får adgang til litteraturen 
og de læseoplevelser, vi andre har været glade 
for, sagde Mogens Jensen. 
   Mogens Jensen mener, at bibliotekerne skal 
skabe det fælles rum for borgerne og række ud 
efter udsatte grupper i samfundet og børnene i 
den åbne skole, blandt andet med læsegrupper 
og kildekritik.
    - Først som sidst vil bibliotekets opgave altid 
være at sikre borgerne fri og lige adgang til 
information og litteratur. 

BIBLIOTEKET SOM MOTOR

I Herning bruges biblioteket strategisk i byud-
viklingen, forklarede formand for Kultur- og 
Fritidsudvalget Johs. Poulsen. Her ses bibliote-
ket som en ressource i forhold til at skabe liv og 
kultur i byen og i forhold til at opfylde kommu-
nens ambitioner om at være en stærk studieby.  
Indsatsen betyder også, at bibliotekets besøgs-
tal på få år er vokset fra 300.000 til 700.000. 
Janne Jegind, som er kulturrådmand i Odense, 
understregede, at for hende er bibliotekerne 
en del af samfundets dna og demokratiske 
fundament.
   - Og når samfundet forandrer sig, skal biblio-
tekerne følge med. De skal være med til at løse 
udfordringer omkring for eksempel demokratisk 
dannelse og lære vores børn kildekritik. 
   Hendes drøm er ét stort nationalt biblio-
teksvæsen, der dækker både skole-, folke- og 
universitetsbiblioteker. 
   - De har den samme grundopgave med hver 
deres sigte. Bibliotekerne er helt afgørende for 
vores demokrati og udvikling af samfundet, 
sagde Janne Jegind. 

LÆSERNES BOGPRIS
Danmarks Biblioteksforening uddeler sammen med Berlingske Tidende Læsernes 
bogpris. I år modtog Abdel Axix Mahmoud prisen for sin debutbog Hvor taler du flot 
dansk! Han takkede blandt andet bibliotekerne for at være så hurtige til at invitere ham 
ud til foredrag i sin tale. Han mente, at vi alle har et ansvar for at være med til at sikre, 
at vores debatter sker på et nuanceret grundlag og i en ordentlig tone.

-
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De studerendes 
stemme i BF 
Minna Ebbesen er valgt som studenterobservatør i Bibliotekarforbundets 
hovedbestyrelse af de studerende på IVA. Hun mener, at BF kan få kontakt 
til endnu flere studerende, hvis de opruster på de digitale platforme. 

Hvorfor stillede du op som
studenterobservatør i BF?
- Jeg føler, at jeg kan bidrage med 
viden om mine medstuderende på 
IVA, der kan forbedre BF’s kontakt 
til de studerende. Som det ser ud 
nu, er der rigtig mange studerende, 
der ikke ved, hvad BF laver og tilby-
der. BF skal nå dem der, hvor de er.   

Hvordan for eksempel?
- Blandt andet med bedre usabi-
lity på de digitale platforme. BF er 
meget aktiv og fysisk til stede på 
IVA, men for nogle studerende er 
det ikke den rigtige platform. En 
stor del af de studerende er ikke så 
interesseret i det fysiske studie-
miljø, men alligevel investerer de i 
IVA og deres uddannelse, og dem 
kunne BF få en digital relation til. BF 
har kun 50 procent af de studerende 
som medlemmer, så jeg tror, at der 
er et stort potentiale for at nå de 
andre 50 procent gennem digitale 
platforme.  

På hvilke måder kan det være?
- Studerende oplever generelt infor-
mationsoverload, og de henvender 
sig kun til BF, hvis de virkelig har 
brug for hjælp (for eksempel ved 
uberettiget fyring). Alle de gode 
tilbud er derimod sværere at opsøge 
og tage sig tid til, hvis man ikke 
bliver »hevet ind« og ikke kan undgå 
at få øje på dem, og det er her, de 
digitale platforme har et strate-
gisk potentiale. Jeg har oplevet 
at poste et event i BF, hvor mine 

medstuderende kun kom, fordi jeg 
havde delt det. 
   De studerende tjekker ikke BF’s 
hjemmeside, så de skal have deres 
viden om BF på sociale medier, 
men BF’s Facebook-grupper dukker 
sjældent op i mit og mine medstu-
derendes feed. Jeg ved ikke, hvilke 
algoritmer der ligger bag, men 
noget burde kunne forbedres, så de 
studerende ser flere opslag fra BF 
og deler dem. 
   Der skal også være et link til Face-
book direkte fra hjemmesiden, og 
BF bør i højere grad bruge Twitter 
og Facebook til dialog, hvor de stu-
derende kan stille spørge og få svar. 

Hvad er det, BF kan give
de studerende? 
- Blandt andet et netværk og en re-
lation til erhvervslivet. Det er noget, 
man savner på IVA. I BF kan man få 
inspiration til, hvilke muligheder vo-
res uddannelse giver os, både gen-
nem andre medlemmer og faglige 
tilbud. Jeg har været til events med 
medlemmer fra forskellige steder, 
for eksempel privatansatte og en 
biblioteksleder i USA. Til Privatgrup-
pens generalforsamling hørte jeg et 
brugbart oplæg om digital identitet 
og sikkerhed.   

Er der tilbud, du mener mangler
i BF til de studerende?
- Nej, BF har rigtig meget godt at 
tilbyde de studerende. Problemet er, 
at de ikke ved det. 

Hvorfor valgte du en uddannelse
på IVA?
- Jeg var interesseret i rollen som 
bibliotekar, og da jeg læste om ud-
dannelsen på IVA, indebar den jo 
tusind andre ting også. Det synes jeg 
er vildt spændende og positivt – at 
jeg står med flere muligheder. Jeg går 
på sjette semester og er stadig glad 
for mit studie og meget interesseret 
i alle emner og fag. Jeg ved endnu 
ikke, i hvilken retning jeg vil gå, men 
glæder mig til at finde min helt egen 
vej i det. 

Minna Ebbesen går på sjette 
semester på IVA. Hun blev i januar 
valgt som studenterobservatør 
af sine medstuderende, hvilket 
betyder, at hun sidder med til 
alle hovedbestyrelsesmøder i 
Bibliotekarforbundet med taleret, 
men ikke stemmeret.

-
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Bibliotekskritiker ser 
krise og ingen strategi  
I januar udkom en pdf-tekst under overskriften Bibliotekernes 
krise – vejen til en ny lokal kulturpolitik, hvor folkebibliotekerne 
kritiseres for ikke at have noget svar på den digitale udvikling. 
Perspektiv har bedt BF’s formand, Tine Jørgensen, om at
forholde sig til kritikken.  
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orfatter til Bibliotekernes krise – vejen til en ny lokal 
kulturpolitik Ole Münster besøgte ikke ét bibliotek i 
forbindelse med researchen til sin tekst. Ifølge ham et 
bevis på, at bibliotekerne ikke har noget at tilbyde, for 
andre et tegn på bogens manglende nuancer.
   Bibliotekerne har ifølge Ole Münster intet svar på, 

hvad de skal berige samfundet med i fremtiden, når alt bliver 
digitalt. Og der kommer heller ikke nogen brugbar strategi, 
hverken fra Slots- og Kulturstyrelsen eller Danmarks Biblio-
teksforening, mener han.
   En af de ting, som Ole Münster særligt kritiserer i sin tekst, 
er, at bibliotekerne stadig køber cd’er. 
    »Allerede nu kunne bibliotekerne fjerne CD’er fra biblio-
tekslokalet og i første omgang stille CD’erne i depot i en kort 
overgangsperiode, just in case der skulle være nogle lånere, der 
ønskede at låne en CD. Men bibliotekarerne forskanser sig bog-
staveligt talt bag den døde samling af CD’er, som det følgende 
billede viser, der er taget på et helt tilfældigt bibliotek.«

GLADSAXE OG CD’ERNE

Siden tekstens udgivelse i januar har Ole Münster skrevet flere 
debatindlæg og er blevet interviewet i Weekendavisen, hvor 
han om Gladsaxe Bibliotek siger:  
   »Ude i den virkelige verden lukker man Blockbusters forret-
ninger, fordi folk selv henter film på nettet. Her i Gladsaxe har 
man lige bygget biblioteket om, og så sætter man alle de her 
CD'er frem, som man næsten ikke låner ud.«
   Perspektiv har kontaktet bibliotekschef i Gladsaxe Jakob Lær-
kes, og han oplyser, at det ikke er korrekt, at biblioteket lige har 
bygget om, og at Ole Münster i øvrigt ikke har henvendt sig på 
biblioteket, da han var på besøg. Havde han gjort det, havde 
han fået følgende forklaring fra Jakob Lærkes:

   - Vi er midt i en ombygning af børnebibliote-
ket, hvilket har betydet, at børnebibliotekets 
normale areal er lukket ned. Derfor har vi 
midlertidigt rykket cd’erne ud i forhallen.
   Jakob Lærkes ærgrer sig over, at Gladsaxe på 
et fejlagtigt grundlag er trukket ind i artiklen i 
Weekendavisen, og tilføjer, at biblioteket iføl-
ge lovgivningen rent faktisk er forpligtiget til 
at stille musikbærende materialer til rådighed, 
og at det naturligvis sker med udgangspunkt i 
efterspørgslen.

DEN DØDE SAMLING

Artiklen i Weekendavisen har rubrikken »Den 
døde samling« – og det negative fokus på den 
fysiske samling i biblioteket er en af de ting, 
der undrer BF’s formand, Tine Jørgensen. 
   - At Ole Münster er så optaget af, at bibliote-
kerne udlåner cd’er, undrer mig, fordi det er et 
udtryk for, at man følger biblioteksloven og i 
øvrigt tager hensyn til, at vi er i en overgangs-
fase, hvor cd’en stadig giver mening for nogle 
lånere. Jeg kommer – modsat Ole Münster – på 
en del biblioteker, og jeg ser meget andet i 
biblioteksrummet end cd’er. Der er unge, der 
bruger biblioteket som studiepladser, børne-
familier, der leger og henter bøger, film eller 
spil, og så er der avislæserne, læseklubberne, 
lytteklubberne, foredrag og meget mere. 
Jeg ville ønske, at Ole Münster havde set lidt 
mere på bibliotekernes formål om »at fremme 
oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet 
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ved at stille egnede materialer og elektroniske 
informationsressourcer til rådighed«, som det 
er formuleret i Biblioteksloven. For det er jo her, 
man finder bibliotekernes berettigelse.

VI SKAL LYTTE TIL KRITIK

I bogen kritiseres bibliotekerne for meget 
forskelligt. Tine Jørgensen er åben over for kon-
struktiv kritik og debat. Eksempelvis har hun 
som formand for bibliotekarerne en skepsis over 
for, hvordan borgerservice har gjort sit indtog på 
bibliotekerne, fordi det er en hårfin balance at 
sikre, at bibliotekerne fortsat er et neutralt rum, 
og at bibliotekarernes kompetencer kommer i 
spil i forhold til formidling. 
   - Jeg lytter til kritikken, for som en skattefi-
nansieret institution skal bibliotekerne naturlig-
vis være genstand for kritiske analyser, men jeg 
ærgrer mig over de misforståelser og faktuelle 
fejl, der er i teksten. Det gør det nemlig svært at 
debattere det centrale, som jo er, hvilken rolle 
bibliotekerne skal spille i fremtiden og på hvilke 
vilkår. Her savner jeg Ole Münsters eget bud på 
en bibliotekspolitik, og hvordan han mener, at 
de biblioteksansatte skal løfte opgaven.

FRI OG LIGE ADGANG

En af de ting, som Tine Jørgensen hæfter sig 
ved, er, at Ole Münster i sin tekst sidestiller 
kommercielle tjenester som Spotify og Mofibo 
med fri og lige adgang til materialerne. Hun er 
uenig.

Hvad skal der
ske med biblio-
tekerne, når folk
holder op med at 
låne fysiske bøger, 
spørger artiklen i 
weekendavisen.

"Folkebibliotekerne er
ikke et mål i sig selv.

De er et middel til at sikre,
at vi har en veloplyst

befolkning, fordi man uanset 
social klasse eller interesse 

kan hente viden og
få kulturelle
oplevelser"

Tine Jørgensen
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- Det er på ingen måde fri og lige adgang. For 
det første betaler man enten med sine data 
eller via et abonnement for tjenesten. For det 
andet er det kommercielle interesser, der be-
slutter, hvad udvalget er. I forvejen er det eks-
tremt vigtigt, at vi er meget opmærksomme 
på, hvordan algoritmer styrer vores søgninger 
i søgemaskiner, hvordan vi ser nyheder fra 
Facebook, som vores venner liker, eller som 
er sponsorerede, og hvordan vores ageren på 
nettet indsamles og bruges kommercielt. Her 
er bibliotekerne et rum med fri og lige adgang, 
uden overvågning. Det er virkelig værdifuldt, 
og det skal en diskussion om udlån af cd’er 
ikke sætte over styr, siger Tine Jørgensen.

BIBLIOTEKERNE SIKRER LIGHED

Ole Münster peger i sin tekst på sin skepsis 
over for bibliotekernes arbejde med eksempel-
vis integration, blandt andet fordi han mangler 
dokumentation for effekten. 
   »Sagen om flygtningene viser, hvor despera-
te bibliotekets organisationer er efter at gå ind 

i nye forretningsområder, når man gennemfører undersøgelser, 
der er fagligt light, og ikke på nogen måde arbejder evidensba-
seret, og hvor man må vide, at man kan sætte hele sin trovær-
dighed over styr, fordi man gør lige det modsatte af det, som 
bibliotekerne står for: At fremlægge fakta og viden.«
   Tine Jørgensen er enig i, at der er et behov for dokumentation, 
og har selv skubbet på for, at bibliotekerne bliver bedre til at 
dokumentere effekten af deres tiltag. Men det ændrer ikke på 
de mange erfaringer og eksempler, der viser, at bibliotekerne 
allerede gør en forskel for socialt udsatte grupper. For det er 
jo langt fra et nyt indsatsområde for bibliotekerne at gøre en 
forskel på dette område, siger hun. 
   - Vi har eksempelvis i BF haft en faggruppe for bibliotekarer, 
der arbejder specielt med netop det tværkulturelle område, 
siger hun.
   Ole Münster tvivler også på, om bibliotekarerne er kompe-
tente til at løfte den læringsopgave, som bibliotekerne påtager 
sig. Han skriver i sin tekst, at bibliotekarer hverken har pæda-
gogiske kompetencer eller særlig viden om it, og konkluderer, at 
»bibliotekernes bidrag til læring fremstår meget uklar i forhold 
til det etablerede uddannelsessystem og den øvrige folkeoplys-
ningsvirksomhed.«
   Den udlægning er Tine Jørgensen ikke enig i. Hun peger på, 
at bibliotekarer netop tager udgangspunkt i egen faglighed, 
eksempelvis viden om informationssøgning, kildekritik eller 
læselyst, når de arbejder på disse områder, samt at bibliote-
karerne – lige som de fleste andre fagligheder – udvikler sig og 
tilegner sig nye kompetencer hele tiden.
   - For mig at se er den eksperimenterende tilgang, som Ole 
Münster kritiserer, hvor folkebibliotekerne tilbyder leg og læring 
i nye former og eksperimenterer og rækker ud til nye bruger-
grupper, netop en del af svaret på, hvilken rolle bibliotekerne 
skal spille i fremtiden. De skal sikre, at vi som samfund fortsat 
giver vores borgere lige muligheder. At flygtningefamilier får 
adgang til litteratur og computere, lektiehjælp og samtalecafé-
er. At landets øvrige familier, der i en travl hverdag eksempelvis 
glemmer at læse højt, får hjælp af en børnebibliotekar, der kan 
pege på den rette bog. At skoleelever får hjælp til at finde flere 
kilder til deres opgaver, og at de lærer at søge information og 
være kildekritiske. Og at ældre kan modtage it-hjælp, enten via 
biblioteket, eller når der samarbejdes med frivillige organisatio-
ner. Den mangfoldighed skal bibliotekerne fortsat tilbyde, og 
den kalder på, at bibliotekerne er mere opsøgende og samar-
bejder med for eksempel daginstitutioner og skoler om at give 
unge de informationskompetencer, de har brug for, siger Tine 
Jørgensen og fortsætter:
   - Folkebibliotekerne er ikke et mål i sig selv. De er et middel 
til at sikre, at vi har en veloplyst befolkning, fordi man uanset 
socialklasse eller interesse kan hente viden og få kulturelle 
oplevelser. Med den tid, vi lever i, og den magtforskydning, di-
gitaliseringen medfører, er der mere end nogensinde behov for 
bibliotekerne som et sted, hvor borgerne kan blive klogere.

BAG OM FORFATTEREN 

Ole Münster (1955) har været leder for en række 
organisationer (Dyrenes Beskyttelse, Det Etiske 
Råd, Dansk Psykolog Forening og Haveselskabet) 
og medstifter af FrivilligDanmark.

Teksten Bibliotekernes krise – vejen til en ny lokal 
kulturpolitik har han udgivet på forlaget Saxo, hvor 
den også kan købes.

Om sin udgivelse skriver han selv: »Bibliotekernes 
udlån styrtdykker. Der er ikke grundlag for at 
udlåne CD’er. DVD’er og lydbøger følger lige 
efter. Google har reduceret forespørgslerne på 
bibliotekerne til et minimum. Udlånet af bøger er 
faldet med knap 800.000 bøger om året de sidste 
7 år, og er den materialegruppe der er gået mest 
tilbage i absolutte tal.«

Se mere om bogen på biblioteksvennen.dk 
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Læs artiklerne i deres fulde længde på bf.dk/deldinviden

Biblioteket og familienetværket 

Af Louise Eltved Krogsgård
Udviklingskonsulent og leder af Brønderslev Forfatterskole                                                      
24. februar

Projekt »Småt Brændbart« har igennem de sidste to år arbejdet med at 
gøre biblioteket mere synligt i kommunernes strategier og indsatsområder 
i forhold til udvalgte segmenter med samskabelse som metode og afsæt. 
Brønderslev Bibliotek har deltaget i et samskabende projekt med kom-
munen om indsatsen for dens sårbare familier. Projektet er et svar på kom-
munens målsætning om at finde nye måder at inddrage samarbejdspart-
nere i arbejdet med dette indsatsområde, kaldet »Varige Spor«, herunder 
andre kommunale institutioner og frivillige foreninger.

Læs mere og Slip ledigheden 

Af Thomas Ry Andersen                                                                                               
Bibliotekar og litteraturformidler ved Fredericia Bibliotek
15. marts

Fredericia Bibliotek har deltaget i »Slip ledigheden«, som var et 2-årigt 
projekt under Danmark Læser. Artiklen redegør for, hvilke områder vi 
har arbejdet med, og hvilke erfaringer vi har gjort os.

Biblioteket bakker op om Dialogisk læsning
i vuggestuerne 

Af Pia Nyberg                                                                                                            
Bibliotekar ved Hillerød Bibliotekerne
17. marts

Det er kommunalt besluttet, at alle institutioner i Hillerød skal arbejde 
med dialogisk læsning, og Hillerød Bibliotek har fundet midler til at 
søsætte et spændende projekt, som kan være med til at understøtte 
den dialogiske læsning ude i institutionerne.

Mere inspiration, tak

Af Marianne Dybkjær                                                                                                
Produktkonsulent, DBC 
1. marts

Bibliotek.dk’s brugere vil gerne have mere inspiration og flere 
anbefalinger, men det skal opleves personligt og være målrettet 
dem. Sådan lyder det i de brugerundersøgelser, vi har gennemført på 
bibliotek.dk i 2016. 

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.
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Af Thomas Ry Andersen, bibliotekar og litteraturformidler ved Fredericia Bibliotek

Læs mere og Slip ledigheden 

Fredericia Kommune og den boligsociale helhedsplan har 
iværksat projektet »Slip ledigheden«, som er et modulopbyg-
get aktiveringsforløb for ledige beboere i to udsatte boligom-
råder, nærmere bestemt i Korskærparken og Sønderparken.   
Der er tale om et helhedsorienteret aktiveringstilbud, hvor 
formålet er at sikre de ledige en øget mulighed for job og/el-
ler uddannelse via en tværfaglig indsats. Deltagerne skal blive 
mere arbejdsmarkedsparate.
   Den 1. januar 2015 blev Fredericia Bibliotek tilknyttet projek-
tet. På det tidspunkt havde kommunen allerede iværksat en 
række tiltag på forskellige fronter. De ledige kunne for eksem-
pel deltage i forløb, der satte fokus på motion, kost og madlav-
ning, danskundervisning for tosprogede, jobsøgning, coaching 
og diverse praktiske forløb. 
   Biblioteket var i forvejen involveret i det boligsociale arbejde i 
områderne, men spørgsmålet var nu, hvordan vi som bibliotek 
kunne bidrage til dette konkrete projekt? Hvordan kunne vi ind-
drage læsning, litteratur og andre kulturelle indsatser og bringe 
medarbejdernes bibliotekariske kompetencer i spil, så det ville 
komme projektet og dermed de ledige til gavn? 

GUIDET FÆLLESLÆSNING

Vi besluttede at afprøve litteraturens og læsningens rolle i 
et bredere sundhedsperspektiv, hvilket i den grad var oppe i 
tiden. Med jævne mellemrum kunne man i landets aviser læse 
artikler med fængende overskrifter som Læs en god bog og bliv 
et bedre menneske, og den ene undersøgelse efter den anden 
understregede læsningens mange gavnlige effekter. 
   Vi ville fokusere vores indsats på guidet fælleslæsning og 
undersøge, hvordan denne metode kunne bidrage positivt 
i bestræbelserne på at hjælpe de ledige med en mere stabil 
tilknytning til arbejdsmarkedet. På den måde blev guidet fæl-
leslæsning med borgere, der deltog i projektet, fra starten en 
fast del af undervisnings- og udviklingsforløbet.

   I praksis fungerede det, således at biblioteket udvalgte de 
tekster, som skulle læses sammen med de ledige – ofte danske 
noveller, der matchede lige netop det tema, som de blev under-
vist i på det pågældende tidspunkt, for eksempel »iværksæt-
teri«, »økonomi« og »det gode naboskab«. I den efterfølgende 
gennemgang og diskussion af teksterne lagde vi vægt på, 
at alle deltagerne fik mulighed for at komme til orde og give 
udtryk for deres personlige holdninger og refleksioner.

FORLØB OG ERFARINGER

Det stod hurtigt klart for projektmedarbejderne, at der var 
tale om lidt af en udfordring. En del af deltagerne var lige fra 
begyndelsen umotiverede og vendte sig tydeligt mod meto-
den. Vi justerede derfor på konceptet og gjorde det frivilligt at 
deltage i den del af undervisningsforløbet. 
   Dertil kom en del sproglige udfordringer, da en stor del af 
deltagerne ikke mestrede det danske sprog, og mange kom 
glædeligvis i beskæftigelse under forløbet, men det medførte 
stor personudskiftning på holdet og desværre en del uro. 
   Vi må derfor – ikke overraskende – konkludere, at guidet fæl-
leslæsning fungerer bedst ved en nogenlunde stabil gruppe-
sammensætning, så der kan opstå tryghed, tillid og kontinuitet 
i forløbet, ligesom det kræver en positiv tilgang fra deltagernes 
side. 
   Efter vores justering af konceptet blev der færre deltagere 
i de guidede fælleslæsninger, men tilfredsheden blandt de 
medvirkende steg. Mange fortalte, at fælleslæsningerne havde 
vakt læselysten hos dem efter mange års dvale, og enkelte 
deltagere valgte sågar at fortsætte på holdet, selv om de ikke 
længere var en del af projektet.

MINIBIBLIOTEK

Efter et halvt år blev der fra Kulturstyrelsens side givet tilladel-
se til at justere projektets fokus fra den guidede fælleslæsning 

Fredericia Bibliotek har deltaget i »Slip ledigheden«, som var et 2-årigt projekt 
under Danmark Læser. Artiklen redegør for, hvilke områder vi har arbejdet med, 
og hvilke erfaringer vi har gjort os. 
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som det primære indhold til andre litterære og kulturelle tiltag.   
Vi udvidede nu målgruppen og rettede i højere grad fokus mod 
beboerne i Sønderparken, hvor der netop var blevet opført 
et nyt aktivitetshus. I aktivitetshuset oprettede vi en bib-
lioteksfunktion i form af et minibibliotek efter Free Library-
konceptet. En bibliotekar med fast træffetid blev tilknyttet, 
og på den måde gav vi beboerne mulighed for at opsøge en 
bibliotekar i deres lokalområde til en fagligt kvalificeret snak 
om litteratur, eller hvad det nu måtte være, der optog dem. 
   Vi oprettede også læsegrupper og koblede forskellige lit-
terære tiltag på fællesspisninger, sundhedsevents og andre 
arrangementer, hvor beboerne var samlet. Vi indkøbte eksem-
pelvis 100 eksemplarer af Steffen Jakobsens Trofæ og uddelte 
dem til beboerne og fulgte herefter op med en læseklubdag og 
senere et forfatterarrangement. Disse tiltag blev store publi-
kumssuccesser, og vi gentog senere konceptet med forfatte-
ren Ole Tornbjerg. 

BOOKTALKS

Vi ville naturligvis også sætte os selv mere i spil og bruge nogle 
af vores bibliotekariske kernekompetencer. Derfor arrangerede 
vi forskellige booktalks med særlige profiler som »Sønderjysk 
kaffebord – med nye bøger til« og »Afternoon Tea – engelsk 
kaffebord med kager« og lignende. Arrangementerne havde 
i omegnen af 25 deltagere for hver gang, og de har uden tvivl 
trukket nye læsere til. 

PERSPEKTIVERNE FREMOVER

Ved at rykke ud af kontorerne og ind i boligområderne har vi 
haft succes med at påvirke og flytte folk. Fredericia Bibliotek 
har med sin indsats i »Slip ledigheden« skabt kulturel aktivitet, 
litterær interesse og opmærksomhed i de udsatte boligområ-
der, og det har været med til at skabe kulturelt indhold og ef-
terfølgende social kapital i områderne. Bibliotekets aktiviteter 
og tilstedeværelse i de udsatte områder har helt sikkert fået en 
del borgere til at læse på ny eller mere, og samarbejdspartner-
ne fra boligorganisationerne har værdsat bibliotekets indsats 
for at understøtte borgerne i at få en mere stabil tilknytning til 
arbejdsmarkedet.   
   Fredericia Bibliotek har efter projektperiodens ophør den 31. 
december 2016 valgt at trække sig fra »Slip ledigheden« i Kor-
skærparken, men fortsætter sit engagement i Sønderparken, 
hvor der er opbygget et godt netværk mellem medarbejdere, 
frivillige og beboere. Her er der basis for at videreføre driften 
af et minibibliotek, og vi overvejer løbende, hvilke litterære 
tiltag vi kan supplere med i fremtiden. Biblioteket har her fået 
endnu en decentral arena – og et netværk blandt en gruppe 
af borgere, der er knap så biblioteksvante. Der venter mange 
spændende opgaver forude. 

A
rkivfoto: Jakob B

oserup
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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
 

Fra årsskiftet 2017 trådte en række ændringer af Arbejdsmiljøloven i kraft. Det 
betyder, at der er indført en ny struktur for partssamarbejdet, hvor de 11 Branche-
ArbejdsmiljøRåd (BAR) er blevet nedlagt og erstattet af fem BrancheFælles-
skaber for Arbejdsmiljø (BFA). BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd 
og Offentlig administration er etableret ved en aftale mellem organisationerne 
KL, Danske Regioner, Moderniseringsstyrelsen, Akademikerne, FOA, OAO og FTF. 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø bistår arbejdspladserne med at skabe et godt 
arbejdsmiljø ved blandt andet at udarbejde informations- og vejledningsmateriale. 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø er sammensat af repræsentanter for ar-
bejdsgivere og arbejdstagere inden for disse brancher, som til sammen tæller cirka 
860.000 ledere og medarbejdere. Læs mere på www.bfa.dk 

Lone Rosendal

? Jeg har haft store problemer med min fod og har ikke kunnet gå og støtte 
på den i længere tid og har derfor nu været sygemeldt et par måneder. Jeg 

er nervøs for, at min arbejdsplads vil indstille mig til afsked, fordi mit fravær 
giver driftsmæssige forstyrrelser. Kan jeg være beskyttet efter forskelsbe-
handlingslovens regler om handicap?  
 

SVAR Det er korrekt, at arbejdsgivere ikke må forskelsbehandle medarbejdere, der 
lider af et handicap. Hvis der er tale om et handicap, har arbejdsgiver en række for-
pligtelser til at træffe foranstaltninger, der hjælper den pågældende til at kunne 
arbejde. Begrebet handicap blev ved EU-domstolen i 2013 defineret sådan, »at 
det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig 
eller uheldbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge 
af blandt andet fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige 
barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet 
på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed.« 
Handicapbegrebet er således bredt. Om din sygdom falder ind under handicapbe-
grebet, vil være en konkret vurdering. Men det vil spille ind, om der foreligger en 
lægelig diagnose, og om begrænsningen er af lang varighed. Hvad der præcist er 
»lang varighed« bliver fastlagt i retspraksis. Men der skal nok mere til end et par 
måneder. Kontakt derfor BF, hvis der sker noget i sagen.

Lone Rosendal 

BrancheFællesskabet 
for Arbejdsmiljø (BFA)
– ny struktur 
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BF’s hovedbestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe omkring udtagelse af overenskomstkrav til OK18-forhandlingerne, det vil sige over-
enskomstforhandlingerne på det offentlige område (stat, kommune og region).
   Arbejdsgruppen har afholdt sine første møder og består af en række tillidsrepræsentanter samt hovedbestyrelsesmedlemmer. Grup-
pen har til opgave at stille forslag til krav samt være med til at vurdere de indsendte medlemsforslag til OK-krav.
    Arbejdsgruppen vil forelægge en samlet kravspakke for hovedbestyrelsen forud for det landsdækkende TR-OK-landsmøde den 31. 
maj 2017.                                                     

Bruno Pedersen

Når en ny medarbejder skal 
starte på sit nye job, er han 
eller hun optændt af engage-
ment og interesse for, hvad 
det bringer af muligheder og 
udfordringer. Den nyansatte 
kommer med frisk energi og 
mod på at give sig i kast med 
arbejdet og bringer samtidig 
ny viden og erfaring med sig, 
hvilket kolleger og arbejds-
pladsen kan drage nytte af. 
Tilrettelæggelse af modta-
gelsen er derfor vigtig, så 
den nye kollega bedst muligt 
bliver integreret fagligt og so-
cialt på arbejdspladsen. Find 
vejledning og inspiration til 
den gode velkomst på Bran-
cheFællesskabet for Arbejds-
miljøs hjemmeside
www.bfa.dk
– god modtagekultur. 

Lone Rosendal

Der sker for øjeblikket en del fusioner  på det statslige område. Pr. 1. januar 2017 er Det 
Kongelige Bibliotek, Danmarks Kunstbibliotek, Det Administrative Bibliotek og Statsbib-
lioteket blevet fusioneret til det Det Kgl. Bibliotek, og der er planer om en yderligere fusion 
med KVINFOs Bibliotek pr. 1. januar 2018.
   Ved en sådan fusion sker der en overflytning af medarbejdere i henhold til virksomheds-
overdragelsesloven.
   Virksomhedsoverdragelsesloven giver medarbejderne rettigheder og sikrer, at løn- og 
ansættelsesvilkår ikke forringes. Ved en virksomhedsoverdragelse påtager den nye arbejds-
giver sig de rettigheder og forpligtelser, som den tidligere arbejdsgiver havde. Som ansat 
fortsætter man derfor med de samme løn- og ansættelsesvilkår som før overdragelsen. 
   En arbejdsgiver kan tilrettelægge arbejdet efter virksomhedens behov. Er der imidlertid 
tale om væsentlige ændringer eller forringelser for den ansattes vilkår, skal arbejdsgiver 
overholde reglerne om varsling. Varslet vil som udgangspunkt svare til dit opsigelsesvarsel.
   Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Forhandlingsafdelingen på
tlf. 3838 0617 eller mail bf@bf.dk.

  Ulla Thorborg

BF starter arbejdet med udtagelse af OK-krav

Byd din
nye kollega 
velkommen 

Fusioner og virksomheds-
overdragelse
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Du har sikkert prøvet det: At overvære en præ-
sentation, hvor oplægsholderen først bøvler lidt 
med teknikken og herefter stiller sig med siden til 
publikum, mens han læser højt fra sine tekst-
tunge PowerPoint-slides. Måske har du også selv 
prøvet at stå i rampelyset og mærket, hvor svært 
det er at holde fokus på både teknik, tekst og 
publikum?
    - PowerPoint gør desværre ofte præsentationer 
dårligere, fordi det, der skulle være et interessant 
mundtligt oplæg, bliver til en slags højtlæsning af 
skriftligt materiale uden den vigtige kontakt med 
tilhørerne, fortæller retoriker Kenn Ladegaard 
Hansen, der i en årrække har beskæftiget sig med 
præsentationsteknik. 
   Nu har han samlet sine erfaringer i bogen Tænd 
- Præsentationsteknik og PowerPoint i verdensklas-
se. Målet er at komme bredere ud med budskabet 
om, at gode præsentationer kræver forberedelse, 
tid og træning. 

PRÆSENTATIONSDOVNE 

- Man skal passe på med at sige, at alting var bed-
re i gamle dage, men jeg tror, at redskaber som 
PowerPoint har gjort os lidt præsentationsdovne. 
Før i tiden var man tvunget til at arbejde mere 
med sin forberedelse inden et oplæg. I dag retter 
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vi måske lidt til i vores slides og læner os op 
ad dem. Og så glemmer vi at have fokus på 
de vigtigste ting i den mundtlige kommunika-
tion, vurderer Kenn Ladegaard Hansen. 
   For lige meget hvor flotte vores PowerPoint-
slides ser ud, og hvor interessant vi synes, 
indholdet og budskabet i vores oplæg er, så er 
det helt andre faktorer, der er afgørende for, 
om præsentationen bliver en succes. Vores 
evne til at skabe forbindelse til publikum og 
forstå tilhørernes behov, vores troværdighed 
og vores kropssprog spiller nemlig hovedrol-
len. Og her er god forberedelse og træning 
alfa og omega. 
   - Du bliver ikke nogen Obama eller Steve 
Jobs med det samme, men jeg tror, at alle kan 
blive bedre til at præsentere deres viden og 
budskaber på en engageret og interessant 
måde, siger Kenn Ladegaard Hansen. 

DE VIGTIGE FØRSTE MINUTTER

Et af de punkter, der er værd at bruge kræfter 
på, er vores personlige troværdighed. Her 
opfordrer Kenn Ladegaard Hansen til, at man 
nøje har planlagt de første par minutter af sin 
præsentation. For som i mange andre situa-
tioner er førstehåndsindtrykket altafgørende.  
Som oplægsholder skal ens faglige kompeten-
cer skinne igennem med det samme, og den 
gode kontakt til modtagerne skal etableres 
med smil og øjenkontakt.
   Mange har en tendens til at fokusere på den 
del af præsentationen, hvor det faglige ind-
hold er i centrum, men indledningen er mindst 
lige så vigtig. Det er her, man klart og præcist 
formidler, hvad formålet er med oplægget, 
og ikke mindst, hvad dem, der lytter, kan 
forvente at få ud af det. 

Den svære
præsentation
Professionelle præsentationer kan 
være en nervepirrende disciplin.
Men alle kan blive bedre til at 
præsentere deres viden og bud-
skaber, mener kommunikationsråd-
giver Kenn Ladegaard Hansens. 



Den gode 
PowerPoint-
præsen-
tation 
PowerPoint er det mest 
brugte program i de fleste 
danske virksomheder og 
organisationer til visuel og 
tekstmæssig formidling af 
data og budskaber og bli-
ver ofte anvendt sammen 
med et mundtligt oplæg. 
  I sin bog præsenterer 
Kenn Ladegaard Hansen 
en række værktøjer og råd, 
der kan hjælpe til at skabe 
PowerPoint-slides, der 
kommunikerer mere ef-
fektivt til modtageren. Det 
handler blandt andet om, 
hvordan man kan skabe 
mere enkle og visuelle 
slides og arbejde mere 
målrettet med elementer 
som animationer, over-
skrifter, genvejstaster og 
overgange. 
   Læs mere om struktur 
og design af PowerPoint-
slides i Tænd - Præsenta-
tionsteknik og PowerPoint 
i verdensklasse, kapitel 7 
og 8. 
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”Mange har en tendens 
til at fokusere på den 
del af præsentationen, 
hvor det faglige indhold 

er i centrum, men 
indledningen er mindst 

lige så vigtig”
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Modtagerorientering er nemlig også et punkt, 
man ofte springer lidt for let henover. For 
formentlig synes oplægsholderen selv, at den 
nye struktur, der er udviklet til virksomhedens 
intranet, er interessant. Men hvor mange 
tekniske detaljer har tilhørerne egentlig brug 
for at høre?
   Her skriver Kenn Ladegaard Hansen om to 
perspektiver i sin bog. Det klassiske »indefra 
og ud-perspektiv«, hvor oplægsholderen tager 
udgangspunkt i sig selv og det, vedkommende 
gerne vil fortælle, og det modsatte »udefra 
og ind-perspektiv«, der tager udgangspunkt 
i modtagerne. Anbefalingen er at vægte det 
sidstnævnte mere, for eksempel ved at stille 
spørgsmålet: »Hvad vil mit publikum egentlig 
gerne vide/kunne/forstå?« 

ANGSTEN FOR AT TABE ANSIGT 

For mange er det at holde oplæg eller tale 
foran en større forsamling forbundet med et 
vist ubehag eller endda decideret frygt. Det 
handler helt basalt om angsten for at tabe an-
sigt, og i sin bog har Kenn Ladegaard Hansen 
derfor dedikeret et kapitel til, hvordan man 
håndterer sin nervøsitet. Dertil kommer et 
kapitel om kropssprogets betydning. 
   - Det er svært at sætte den gode præsenta-
tion på formel, for folk er forskellige. Det er en 
udbredt fejlantagelse, at man automatisk er 
bedre til at præsentere, hvis man er udad-
vendt og har store armbevægelser. Mange 
introverte fastholder sig selv i et negativt 
selvbillede, men klarer faktisk præsentationer 
bedre, end de selv tror, mener Kenn Ladegaard 
Hansen. 
   Her kan feedbacken på et kursus i præsenta-
tionsteknik hjælpe til at se alt det, der faktisk 

virker i ens fremlæggelser. For som introvert skal man ikke 
forsøge at ændre fuldstændig på sig selv, men i stedet tage 
udgangspunkt i den, man er, og så for eksempel arbejde bevidst 
med sit toneleje, sin øjenkontakt eller sin nervøsitet. 

VÆRKTØJER TIL JOBSAMTALEN 

Præsentationsteknik handler ikke kun om store forkromede 
konferenceoplæg, men er lige så meget redskaber, man kan 
bruge i det daglige, hvad enten det drejer sig om mødet med 
chefen, kollegaerne eller en jobsamtale. 
   - I alle tilfælde drejer det sig om at få sit budskab igennem til 
modtageren på den bedste måde. Så selvom møder og jobsam-
taler har mere fokus på dialog end det klassiske oplæg med 
PowerPoint, er mange af værktøjerne de samme, siger Kenn 
Ladegaard Hansen.
   Men den svære præsentation, uanset om sammenhængen er 
en konference, et møde eller en jobsamtale, kan kun blive nem-
mere, hvis man investerer tid i sin træning.
   - De rigtig gode oplægsholdere har oftest mange trænings-
timer under huden, så det er bare om at øve sig foran kollega-
erne, på et kursus, foran ægtefællen eller alene foran spejlet 
derhjemme, anbefaler Kenn Ladegaard Hansen. 

Kenn Ladegaard Hansen er uddannet cand.mag. i 
retorik med speciale i PowerPoint. Han arbejder i 
dag som underviser og kommunikationsrådgiver 
i kursus- og konsulentvirksomheden EPO, der 
træner og udvikler medarbejdere på alle niveauer af 
organisationen i at kommunikere stærkere og mere 
overbevisende. 

Bogen Tænd - Præsentationsteknik og PowerPoint i 
verdensklasse udkom i november 2016 på forlaget 
Gyldendal Business. 



Om å påvirke

Forfatter: Olav Johansen
Forlag: Fagbokforlaget, 2016
ISBN: 9788245016659
Sideantal: 199

Om å påvirke handler om, hvordan aktører i arbejds- og 
organisationslivet kan arbejde bevidst, planmæssigt og 
langsigtet for at nå deres mål gennem strategisk brug 
af påvirkningsprocesser. Forfatteren præsenterer en 
metode til at udvikle påvirkningsstrategier og et etisk 
rammeværk til at vurdere, hvad der er rigtigt at gøre i 
forskellige professionelle situationer.

Nyansattes organisasjonssosialisering:
Perspektiver og læringsstrategier

Forfatter: Cathrine Filstad
Forlag: Fagbokforlaget, 2017
ISBN: 9788245019872
Sideantal: 170

Hvordan giver organisationssocialisering og -læring 
grundlag for at forstå nyansattes læringsproces-
ser? Og hvordan tilegner nyansatte sig de nød-
vendige kundskaber og kompetencer? Det er det, 
denne bog handler om.

Being Evidence Based in Library
and Information Practice

Redaktør: Dominika Dechiel
Forlag: Scitus Academics LLC, 2017
ISBN: 9781681172521
Sideantal: 250

Hvordan kan bibliotekarer bruge og skabe evidens 
inden for deres egen praksis for på den måde at 
imødekomme lokalsamfundets behov? Få sva-
rene i denne bogs undersøgelse af evidensbase-
ret biblioteks- og informationspraksis (Evidence 
Based Library and Information Practice, EBLIP).

Urban Strategies for Culture-Driven Growth:
Co-Creating a European Capital of Culture

Forfattere: Niels Wåhlin, Maria Kapsali m.fl.
Forlag: Edward Elgar Publishing, 2016
ISBN: 9781783479375
Sideantal: 208

Kulturprogrammet Europæisk kulturhovedstad, lanceret 
af EU’s ministerråd i 1985, skaber gensidig forståelse og 
interkulturel dialog mellem EU’s befolkninger og bringer 
dem således nærmere hinanden. Denne bog undersøger 
platforme, hvor kultur og kreativitet kan højne borger-
nes forestillingsevne og derved afføde nye muligheder 
for det, bogen kalder ”kultur-dreven vækst”.

Staff-Less Libraries: Innovative Staff Design

Forfatter: Carl Gustav Johannsen
Forlag: Chandos Publishing, Elsevier, 2017
ISBN: 9780081019238
Sideantal: 190

Der er både argumenter for og imod ubemandede 
offentlige biblioteker. Dem tager Staff-Less Libraries: 
Innovative Staff Design op, samtidig med at den præ-
senterer en trin-for-trin model for, hvordan man bedst 
implementerer et ubemandet bibliotek og/eller tjenester 
med henblik på optimering. 

IVA-biblioteket 
anbefaler seks 
nye bøger. 
Du kan se hele 
listen over, hvad 
biblioteket køber 
på iva.ku.dk/
bibliotek/
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Herskin-konceptet: it-undervisning, der virker 

Forfattere: Bjarne Herskin og
Mette Winther Herskin
Forlag: Samfundslitteratur, 2017 
ISBN: 9788759327814
Sideantal: 132

Effektive og motiverende brugerkurser er afgøren-
de for, om de dyre it-projekter i såvel private som 
offentlige organisationer bliver en succes. Hvordan 
kan man med Herskin-konceptet gribe brugerud-
dannelsen an? Denne bog giver læseren en indfø-
ring i undervisningsmetoden og de it-pædagogiske 
principper bag Herskin-konceptet.  
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NYE STILLINGER

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

NYSGERRIGHED

Guldborgsund-bibliotekerne søger tre nye kollegaer til 
fuldtidsstillinger på vores børnebibliotek og voksenbibliotek.
 
Har du mod på at blive en del af arbejdet med udviklingen af 
fremtidens bibliotek?

Se stillingsopslagene på guldbib.dk. 

LÆRING 
OPLEVELSER

•	 Torsdag	den	18.	maj	2017	kl.	17.00	–	19.30	
i	BF,	Akademikertårnet,	Lindevangs	Allé	2,	2000	Frederiksberg

Bibliotekarforbundet	og	Dansk	Bibliotekshistorisk	Selskab	har	sat	to	tidligere	BF-	
formænd	og	den	nuværende	formand	stævne	til	en	snak	om	bibliotekarroller,	biblio-
teker	og	en	god	blanding	af	anekdoter	med	fokus	på	historien,	nutiden	og	fremtiden.	
Formand	for	selskabet,	Ole Harbo,	er	ordstyrer.

Kom med til talkshow, hvor vi beder vores tre BF-formænd om at give os et indblik i de 
udfordringer, som de havde i deres formandstid. Samtidig sætter vi fokus på nutiden og 
fremtiden og reflekterer over de kommende års udfordringer.

TALkShow:

I	FronT	For	BF	
–	historien,	nutiden	og	fremtiden

Du kan møde:

•	 Jan	Østergaard	Bertelsen, formand for BF fra 1970 til 1973 og igen i 1979
•	 Elsebeth	Tank, formand for BF i perioden 1992 til 1994
•	 Tine	Jørgensen, formand for BF fra den 1. januar 2015 

Alle interesserede er velkomne. Det er gratis at deltage.

Tilmeld	dig	via	bf.dk/arrangementer

BF
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere
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Få ny viden og et større 
fagligt netværk 
– meld dig til et af BF’s mange arrangementer 

Se mere på bf.dk/arrangementer

”Det er uvurderligt i forhold 
til at skabe netværk og 
lære folk at kende og få 
åbnet nogle nye døre at 
komme til BF’s arrange-
menter, hvad enten det er 
til Fagligt Landsmøde, en af 
miniuddannelserne eller et 
gåhjemmøde. Det handler 
om at lære noget nyt og at se 
verden med lidt andre øjne.”

Medlem om udbyttet af arrangementer
Medlem om udbyttet af 
BF’s mini-uddannelser

Medlem om BF’s gåhjemmøder

"Records Manager"-mini-
uddannelsen har givet en 
teoretisk ramme, som kan 
bruges i mit nuværende job, 
men så afgjort fremadrettet 
i andre job. Det har sat en 
masse tanker i gang, og jeg 
ser mange muligheder. Jeg 
har fået gejsten igen.
Tak for det.”

"Godt at hæve sig 
over arbejdsdagens 
praksisnære opgaver 
og se tendenser i et 
større perspektiv."
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

FaBuLærs
Generalforsamling 2017
9. maj 2017 i Odense

Musikbiblioteks-
konferencen 2017:
Magi og Best practice
Oplæg og videndeling mellem 
musikbibliotekarer og mu-
sikformidlere fra hele landet 
omkring best practice plus 
adgang til SPOT Festival.
5. maj 2017 i Aarhus

Temadag: Læremidlers 
betydning for læring og 
undervisning
FaBuLær inviterer til en sand 
tour de force i læremiddel-
vurdering, moocs, opgavedi-
daktik, biblioteksdidaktik. 
Indsparkene kommer fra lan-
dets mest vidende læremid-
deleksperter. 
9. maj 2017 i Odense

GENERAL- 
FORSAMLINGER

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Talkshow: I front for BF 
– historien, nutiden og 
fremtiden
BFog Dansk Bibliotekshi-
storisk Selskab har sat to 
tidligere BF-formænd og den 
nuværende formand i stævne 
til en snak om bibliotekar-
roller, biblioteker og en god 
blanding af anekdoter med 
fokus på historien, nutiden 
og fremtiden. Formand for 
selskabet, Ole Harbo, er 
ordstyrer.
18. maj 2017 i København

Gå-hjem-møde:
Biblioteker og brugerrejser
Få en introduktion til bruger-
rejsen som værktøj og ar-
bejdsmetode, når Statsgrup-
pen afholder gå-hjem-møde. 
Hør om erfaringerne fra bl.a. 
Nota og Københavns Univer-
sitetsbiblioteker.
22. maj 2017 i København

Webinar:
Præsentationsteknik
– tips og tricks
Få tips og tricks til, hvordan 
du holder dine modtagere 
fanget, og hvordan du invol-
verer og inspirerer deltagerne.
24. maj 2017 via din computer, 
tablet eller smartphone

Workshop for nye ledere: 
Tag ejerskab over dit nye 
lederskab
Når du rykker op for borden-
den, ser verden anderledes 
ud. Få som ny leder mulig-
hed for at reflektere, dele 
erfaringer og få input til dine 
ledelsesmæssige dilemmaer.
8. juni 2017 i København

Lynkursus:
SoMe-managerens værktøjer
Kursus for dig, som vil arbejde 
med sociale medier. Gratis for 
ledige og studentermedlem-
mer.  
2. maj 2017 i København

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

Lynkursus: Kom godt
i gang med Excel
Kom godt i gang med at bruge 
Excel effektivt. Få en god 
introduktion til regneark og 
til de mest gængse og brugte 
funktioner. Gratis for ledige 
og studentermedlemmer.
4. maj 2017 i København
24. maj 2017 i København

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

Records Manager - Miniud-
dannelse (5 kursusdage)
Miniuddannelsen, som gør 
dig i stand til at arbejde som 
Records Manager i private og 
offentlige virksomheder.  
10. maj til 6. juni 2017 i Vejle
13. september til 10. oktober 
2017 i København

Records Management
– opfølgning, reunion og 
netværk for Records
Managers
Vi afholder en reunion for 
alle, som har deltaget i BF's 
Records Manager-miniud-
dannelse. Med korte oplæg, 
videndeling og netværk. 
Andre interesserede er også 
velkomne, såfremt der er 
ledige pladser.

12. juni 2017 i København
Webinar: At guide børn og 
unge på de sociale medier
Hvordan kan vi hjælpe med 
til, at børn og unge ikke kom-
mer galt afsted på de sociale 
medier? Få gode råd, viden 
om og idéer til, hvordan du 
kan guide dine brugere til 
bedre at kunne håndtere det 
digitale liv og fodspor.
29. august 2017 via din 
computer, tablet eller 
smartphone

Studietur til Documenta
14 i Kassel
Traditionen tro arrangerer 
BF's Kunstfaggruppe en 
rejse til Documenta i Kassel, 
hvor byen hvert 5. år fyldes 
med samtidskunst på inter-
nationalt niveau.
7.-10. september 2017
i Kassel
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer 
og aktiviteter, du som medlem af Bibliotekarforbundet kan 
deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel oversigt over 
arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORER

JOB OG KARRIERE TR-KURSER

PFA Pensionskursus 55+
Kurset med fokus på plan-
lægning af senkarrieren og 
optimering af din pensions-
ordning.
30. maj 2017 i Aarhus

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

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

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

Kursus i Cicero
og CQL-søgning 
Referencefaggruppen afhol-
der kursus, hvor du kommer 
omkring søgeteknikker og sø-
geprincipper i bibliotekssyste-
met Cicero og CQL-søgninger.
2. juni 2017 i Middelfart

Kursus: Udarbejdelsen af 
systematiske reviews 
Hør, hvorfor forskerne har 
brug for bibliotekaren, når der 
skal laves et systematisk re-
view. Hvad er et systematisk 
review, og hvorfor er syste-
matiske reviews vigtige? 
Lær om værktøjerne og om 
bibliotekarens rolle i udarbej-
delsen.
7.-8. juni 2017 i København

Revolutioner din jobsøgning!
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning?
7. og 14. september 2017
i København
7. og 14. oktober 2017
i København
7. og 14. november 2017
i København

Individuelle karriere-
rådgivningssamtaler
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: Din nye kollega
er en digital indfødt
- så hvad gør du?
Den nye generation på ar-
bejdsmarkedet er født digital. 
De stiller helt nye krav til 
ledelse, kolleger og arbejds-
pladser. Er du som TR klar til 
at tage imod de nye kolleger?  
9. maj 2017 i København

TR-OK18 landsmøde
om kravudtagelse
BF afholder TR-OK Landsmø-
de 2017 omkring kravudtagel-
se til OK18 på det offentlige 
ansættelsesområde.
31. maj 2017 i Middelfart

TR-uddannelse Modul C 2017
Omhandler lønforhold, løn-
politik, budgetforståelse, for-
handlingsteknik og -træning.
7. - 9. juni 2017 i Middelfart

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

2-dages kursus: Auditering 
for informationsspecialister
Auditering er et fantastisk 
værktøj, når man arbejder 
med Information Manage-
ment, Records Management, 
informationssikkerhed og 
IT-systemer generelt. Lær 
at bruge auditteknikkerne i 
praksis.
30.-31. august 2017
i København

Det personlige lederskab 
(Diplomuddannelse,
enkeltfag – 3 kursusdage 
med eksamen)
Få udviklet din egen ledel-
sesmæssige praksis ud fra en 
øget forståelse af og kend-
skab til forskellige ledelses-
kompetencer og -identiteter. 
På blot tre kursusdage kan du 
tage en lederuddannelse på 
diplomniveau med tilhørende 
eksamensprojekt og mundtlig 
eksamen
(5 ECTS-point).
26. september til 23. oktober 
2017 i København
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Navn: Lasse Kalnæs 
Stilling: Databibliotekar på SDU’s bibliotek 
i en projektstilling fra februar 2017-2018
Tidligere: Studiejobs som lærervikar på en 
folkeskole
Uddannelse: Cand.it. i 2016 og bachelor i 
Bibliotekskundskab og videnskommunika-
tion i 2014
Alder: 26 år

Du er blevet ansat som databibliotekar 
i en projektstilling på SDU’s bibliotek. 
Hvordan fik du jobbet? 
- Da en meget erfaren systembibliotekar 
stoppede på SDU, blev jeg anbefalet at 
søge stillingen, men tænkte, at de nok 
ikke ville ansætte en helt nyuddannet i 
den funktion. Det viste sig da også, at det, 
biblioteket havde brug for, var en medar-
bejder, der kunne arbejde med projekter 
om data på biblioteket og data generelt, og 
dér passede min profil ind.   

Du har en bachelor i Bibliotekskundskab 
og videnskommunikation og en overbyg-
ning som cand.it. Hvad betyder det, at du 
både har en it-faglig og en bibliotekarfag-
lig baggrund?
- Jeg synes, at kombinationen af de to 

fagligheder er interessant. Bibliotekarer 
har kompetencer til at arbejde med data og 
organisering af viden generelt, samt til at 
skabe overblik over komplekse emner, og 
netop it betyder mere og mere for dette 
område. Så for et bibliotek vil jeg mene, at 
det er meget relevant at ansætte bibliote-
karer med en stor viden om it. Det er også 
de tilbagemeldinger, jeg får, når jeg fortæl-
ler om min uddannelse i sektoren. 

Hvilke projekter skal du arbejde med
på SDU?
- Jeg skal arbejde med to store projekter. 
Det ene handler om data management, 
altså processen med at holde styr på 
forskningsdata, fordi det data, forskerne 
bruger til deres forskning, nu kan blive en 
del af samlingen. Det handler om at give 
data den rigtige metadatering, så det er 
muligt at genfinde, og om mere etiske pro-
blemstillinger, som for eksempel hvor store 
forskningsdataset der skal ligge, og hvem 
der skal kunne finde dem frem, og hvordan 
man muliggør kombinationen af ét dataset 
med et andet. Der er et stort potentiale i at 
åbne op for den data, forskere har indsam-
let, så andre forskere kan kombinere den 
med nye forskningsprojekter.   

Hvad går dit andet store projekt ud på?
- Det drejer sig om det data, som biblio-
teket selv genererer. Jeg har i projektets 
opstart brugt en del tid på at skabe 
overblik over de forskellige systemer, der 
indeholder data om, hvordan brugerne be-
nytter vores bibliotek. Forhåbningen er, at 
vi ud fra den viden, vi får, bliver klogere på, 
hvordan brugerne benytter biblioteket, og 
på den baggrund kan gøre deres oplevelse 
af dets tilbud endnu bedre.  

Er du alene om projekterne? 
- Svaret er nok både-og. Der er mange på 
biblioteket, som arbejder med data og me-
tadata, men den it-faglige vinkel på data er 
til gengæld ikke lige så almindelig endnu. 
Derfor er man interesseret i at bringe 
biblioteket og dets ressourcer i spil inden 
for det felt, så man støtter mig i at udvikle 
min faglighed. Man kan sige, at jeg bygger 
videre på de ting, jeg allerede kan, når jeg 
tilegner mig viden og erfaring om, hvordan 
det rent praktisk kan bruges i bibliotekets 
projekter. Det er i det hele taget spænden-
de, at der sker så meget på dataområdet, 
hvor der jo blandt andet er kommet en ny 
faggruppe i BF om Data Science.  
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Databibliotekar med fokus på service og forskning
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I de rolige vande…
… svømmer de farligste fisk – Mød Fishy!

Anvend den som vægdisplay, bogstøtte, bogstativ eller... 
ja; knagerække! Måske kan vi også få dig på krogen?
Fremhæv bøger, bring orden på overtøj og andet. 
Har vi fanget din opmærksomhed?

Fishy - en mester i smarte funktioner

www.eurobib.dk

KULTURLIV I FÆLLES DIGITAL FORMIDLING 

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

Digital formidling på tværs
 
Med Axess TouchWall Solution kan vi hjælpe dig med 

• Digital formidling af kulturen på tværs af institutioner og lokationer – med    

   bibliotekets mange samarbejdspartnere: kulturhuse, musiksteder, museer, 

   arkiver, biografer, borgerservice, turistkontorer og meget mere.

• Inspiration til brugerne på de åbne biblioteker på tidspunkter, hvor der ikke er  

   personale til at besvare spørgsmål

• Integration til relevante kilder – herunder Det Fælles Bibliotekssystem og SARA  

   for museerne

• En fleksibel løsning - åben for specielle ønsker fra biblioteket

• Et enkelt webværktøj, hvor personalet kan publicere og opdatere via nettet

 

Kontakt os og hør mere - også om Kulturhavn Gilleleje, der stormer derudad med 

digital formidling af bibliotek, biograf og museum i ét stort fællesskab.

Perspektiv_TouchWall_april17.indd   1 06-04-2017   15:44:46
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33
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Biblioteket har som samfundsinstitution gennemgået en enorm forvandling. I dag er 
de danske biblioteker kreative vækstcentre med et væld af forskellige aktiviteter på 
diverse platforme  - og med mangfoldige målgrupper. Denne udvikling vil forstærkes, 
sideløbende med at stadig flere biblioteker i perioder vil stå ubemandede.  
Tilsammen stiller det helt særlige og øgede krav til kommunikationen.

Cicero Media gør det enkelt at skabe kreativ og dynamisk kommunikation – på alle 
platforme. Det er et stærkt bud på fremtidens software til digital formidling, og det 
modulopbyggede system er udviklet specielt til at løse de mangeartede opgaver  
på et moderne bibliotek. Nu – og i fremtiden.

Læs mere på www.systematic.com/library

Med Cicero Media tilbyder Systematic ikke blot løsninger til 
den administrative biblioteksdrift. Cicero forener mange års 
erfaring inden for softwareudvikling med over 25 års arbejde 
inden for biblioteksområdet. 

Det giver de bedste forudsætninger for at understøtte 
biblioteks forretningen, både med administrative it-løsninger 
og nye digitale værktøjer.

Systematic_PerspektivAnnonce_Mar2017_215x220_V04.indd   1 08/03/2017   14.00

Universitetsbibliotekerne 
samler sig, men følger

fagligheden med?

Tema:

De privatansattes
nye formand

Akademikere skaber job 
i mindre virksomheder  

Handelsskoleelever 
kæmper:

Bevar vores
bibliotekar




