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I en tid hvor landets biblioteker skal varetage meget mere 
end udlån  - men også agere borgerhuse, kulturplatforme 
og varetage borgerservice  - er der brug for nytænkning, 
hvis services og økonomi skal hænge sammen.

En nytænkning, Systematic gerne vil tage del i. 

Parallelt med færdigudviklingen af FBS er Systematics 
fokus lige nu at videreudvikle og udvide den samlede 
Cicero-suite med det mål at gøre hverdagen nemmere og 
mere effektiv for både brugere, medarbejdere og ledelse.

Læs mere på www.systematic.com/cicero

Vi vil gerne have jeres input
Systematic vil gerne i dialog om ønsker og behov for fremtiden for at sikre, at vi arbejder i den 
rigtige retning. Samtidig arbejder vi selv med flere muligheder for, hvad fremtiden kan bringe af 
tilvalgsprodukter og services. Vi har allerede Cicero Media og Cicero Move, som er udsprunget af 
konkrete behov på bibliotekerne. 

Har I gode idéer til nye produkter, så send en mail til: Idea.cicero@systematic.com

Ændringsønsker til FBS skal fortsat sendes til KOMBIT.

Cicero giver nye og flere 
muligheder i fremtiden
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www.eurobib.dk

Bord til at stå eller sidde ved 
eller som podie. Ideelle til spontane 
møder, studiepladser, letplacerede 
børnegrupper eller som podier til 
eksponering og udstilling. Alt efter 

behov. Lette at stille frem, ændre på 
og flytte rundt. Kombinations- 

mulighederne er mange, uanset om 
du anvender et eller flere understel.

JUMBO

En dag i cirkus…
Du kan skabe spændende miljøer 
ved hjælp af Jumbo børnegruppe 

(bord og skamler) og Wildlife  
kollektionen. Se mere på 

 www.eurobib.dk.

Smarte, vendbare 
og stabelbare!

”Den her trussel 
mod bibliotekerne 
går ikke over af sig 
selv, og det nytter 
ikke at vente og se 
tiden an. Det er nu, 
alt og alle skal
mobiliseres”
Formand for ALA Julie Todaro

Forsidefoto: Cate M
atthew

s, journalist ved det digitale m
edie A Plus, har taget forsidens foto ved W

om
en’s M

arch i W
ashington.
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Den amerikanske 
præsident vil fjerne 
statsstøtten til landets 
biblioteker. Perspektiv 
har talt med formanden 
for The American 
Library Association 
Julie Todaro om 
den værdikamp, 
bibliotekarerne står i.     

Sammen med DR, museer og arkiver 
fortæller bibliotekerne »Historien om 
Danmark« i et nationalt projekt. 

INGEN
PENGE TIL 
BIBLIOTEKER I 
TRUMPS USA 

30

26
PÅ SKATTEJAGT

I UPPSALA                                                                                               
Uppsala Universitetsbibliotek 

gemmer på en spændende historie 
og en unik håndskriftssamling. 

BIBLIOTEKERNE I HISTORISK 
GODT SELSKAB                                                                                               
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Skolebiblioteker med 
veluddannet perso-
nale, et godt samar-
bejde med lærerne 
og fokus på læselyst 
har en afgørende be-
tydning for elevernes 
faglige præstationer. 
Det er en af pointerne 
fra en svensk rapport 
om skolebibliotek-
ernes betydning. 



Rapporten Skolbibliotekets roll för elevers lärande, udgivet i 
april 2017 af Kungliga Biblioteket, er med til at belyse, hvordan 
skolebiblioteker kan fremme sprogudvikling og stimulere til 
læsning. Det samlede arbejde med en ny svensk biblioteks-
strategi skal være afsluttet i 2019.  

Læs rapporten og følg arbejdet med den svenske biblioteks-
strategi på https://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se

Maj 2017 · Perspektiv · 5

I Sverige er forarbejdet til en national biblioteksstrategi godt i 
gang, og her tænkes skolebibliotekerne også ind. Blandt andet 
er rapporten Skolbibliotekets roll för elevers lärande blevet 
udgivet i april 2017 af Kungliga Biblioteket. Rapporten samler 
svensk og international forskning og bekræfter, at et velfunge-
rende skolebibliotek på grundskoler og gymnasier spiller en vig-
tig rolle i forhold til elevernes læring og præstationer i skolen. 
Rapporten har undersøgt følgende seks temaer: 

•   Vigtigheden af samarbejdet mellem lærere og 
skolebibliotekarer

•   Vigtigheden af støtte hos skoleledelsen
•   Skolebibliotekets betydning for læsning
•   Skolebibliotekets betydning for informationskompetencer
•   Lærernes viden om skolebiblioteket
•   Betydningen af at have en uddannet skolebibliotekar 

på skolebiblioteket

BIBLIOTEKAREN HAR BETYDNING

Erik Fichtelius, der er uddannet journalist og siden 2015 har 
stået i spidsen for forarbejdet til en svensk national biblioteks-
strategi på Kungliga Biblioteket, skriver i rapportens forord:
   »Vi har i dag adgang til et stort antal studier, som gennem-
ført med forskellige forskningsmetoder samstemmende peger 
på, at et velfungerende skolebibliotek kan indebære betydelige 
bidrag til undervisning og læring.«
   Et af de tidligere studier, som rapporten trækker frem, er fra 
1958. Det slog fast, at elever på skoler med skolebiblioteker og 
bibliotekarer præsterer bedre end elever fra skoler uden. Siden 
er spørgsmålet blevet belyst flere gange, blandt andet af den 
amerikanske forsker Keith Curry Lance, der over en lang årræk-
ke har set på betydningen af skolebiblioteker. Han konkluderer, 
at »uddannede heltidsansatte skolebibliotekarer, velfinansi-
erede og veludrustede skolebiblioteker med et varieret udbud 
sammen med elevernes besøgsfrekvens, tilgang til teknik 
og antal lån kan relateres til elevernes testresultater«. Keith 
Curry Lance beskriver også vigtigheden af samarbejdet mellem 
skolebibliotekarer og lærere og peger særskilt på værdien i, at 
skolebibliotekaren uddanner lærerne i informationssøgning og 
kildekritik.
   Derfor er der også blandt forskerne en vis undren over, at 
man fortsat oplever, at skolebiblioteksområdet ikke prioriteres. 
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Blandt andet har mange skoler i Sverige ikke et skolebibliotek. 
En af forklaringerne på den manglende prioritering er, at man 
i forskningen på området har svært ved at adskille effekten af 
et skolebibliotek og en skolebibliotekars indsats fra eksempel-
vis betydningen af sociale forhold og forældrenes opbakning, 
som også har stor betydning for elevernes læring og læselyst.
   En anden udfordring for området, som rapporten trækker 
frem, er, at det ofte er skolebibliotekaren selv, der skal forklare, 
hvad vedkommende bidrager med, mens eksempelvis skole-
elever kan have svært ved at sætte ord på, hvad bibliotekaren 
betyder for deres læring. 

LÆSELYST ER VIGTIG

Et af de områder, der dog er forholdsvis godt belyst, er bibliote-
karens betydning for læselyst, hvor et hollandsk studie viser, at 
jo oftere eleverne besøger deres skolebibliotek, jo mere har de 
lyst til at læse, og et svensk studie viser, at lærerne har en klar 
forventning til skolebibliotekarens bidrag. 
   »Bibliotekaren skal ikke være én, der bevogter biblioteket. De 
skal kunne inspirere eleverne, både dem som læser meget og 
ikke læser. De skal kunne styre eleverne mod rette niveau…«
   Rapporten Skolbibliotekets roll för elevers lärande konkluderer, 
at skolebiblioteker har et stort potentiale og kan spille mange 
forskellige roller i forhold til børns læring ved at give eleverne 
væsentlige redskaber, som de kan bruge både nu og i fremti-
den.
   »En stor mængde forskning viser, at velfungerende skole-
biblioteker med kvalificeret og motiveret personale kan skabe 
kapable og entusiatiske læsere og informationskompetente 
elever.«

Skolebibliotekaren har afgørende 
betydning for læring og læselyst

Om rapporten



    

Biblioteksservice
drives af relationer
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n række fag- og forskningsbiblioteker har 
gennem det sidste års tid indgået samar-
bejdsaftaler eller er blevet virksomheds-
overdraget til Det Kgl. Bibliotek. Snart har 

vi måske kun et eller ganske få forskningsbibliote-
ker i Danmark, og hvad vil det betyde for servicen 
og tilknytningen til de faglige miljøer?
   Mange af det seneste års samarbejder, sam-
menlægninger og besparelser er gået forholdsvis 
ubemærket hen i offentligheden. Senest er det 
annonceret, at Aalborg Universitetsbibliotek har 
indgået en samarbejdsaftale med Det Kgl. Bib-
liotek. Anderledes opmærksomhed har overdra-
gelsen af Kvinfo’s bibliotek til Det Kgl. Bibliotek 
trukket. Både blandt politikerne, i medierne og via 
støtteerklæringer og aktioner er der skabt debat 
om bibliotekets rolle – og det viser, at brugerne 
har forventninger til deres biblioteker. Det er værd 
at lytte til. 
   I første omgang kan det give mening at tænke 
i samarbejde af driftsfunktioner på tværs af 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

forskningsbiblioteker og i forhold til indkøb af 
licenser. Det kan også give god mening at øge speci-
aliseringen inden for en række opgaver og dermed 
bidrage til faglig udvikling. Samtidig er der potenti-
aler inden for øget sparring med flere kollegaer. Men 
det kræver stor omtanke, ikke mindst i forhold til 
de faglige miljøer og de kerneopgaver, bibliotekerne 
understøtter. 
   Derfor er det BF’s holdning, at biblioteksfaglig-
heden bør være tæt knyttet til de fagmiljøer, som 
bibliotekerne understøtter, servicerer og udvikler 
sig op imod. Det er i relationerne mellem kollegaer, 
at der skabes udvikling på tværs af fagligheder.     
Samarbejder og sammenlægninger bør tage hensyn 
til, at relationer opbygges i den kollegiale kontakt på 
arbejdspladsen med forskere og undervisere, og der-
for bør det være i driften af systemer og ved indkøb 
af licenser, at der tænkes i samarbejder.
   Sammenlægninger har også konsekvenser for det 
faglige og fagpolitiske arbejde. BF arbejder på at 
oplyse, rådgive og sikre vilkårene for de medlemmer, 
der bliver berørt i forbindelse med sammenlægning-
er. Det sker i samarbejde med tillidsrepræsentanter-
ne på de berørte arbejdspladser, hvor der også skal 
etableres nye strukturer omkring tillidsrepræsentan-
ternes arbejde og samarbejdsudvalg. 
   I forlængelse af besparelser og omprioriteringsbi-
drag på uddannelsesområdet fremhæves undervis-
ning og forskning igen og igen som en kerneopgave. 
Det kan der ikke herske tvivl om, men glem ikke, 
at fag- og forskningsbiblioteker også er en del af 
kerneopgaven. Uden biblioteker, ingen uddannelse.   
Jeg hører fra flere af jer medlemmer et behov for at 
få drøftet, hvordan biblioteksservicen fremadrettet 
skal varetages og udvikles, så den afspejler fremtid-
ens behov. Det ansvar, I viser for jeres arbejdspladser 
og faglige udvikling, skal følges op. Ambitionen 
må være at få skabt dialog og debat med uddan-
nelsesinstitutionerne om potentialer, udfordringer 
og muligheder for fremtidens uddannelses-, fag- og 
forskningsbiblioteker. 
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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."



26. april 

I 2012 var lektor på Syddansk Universitet Tove Faber Frandsen med til at 
skrive rapporten Fremtidens forskningsbibliotek, der tegnede scenarier og 
tendenser for forskningsbibliotekerne ti år frem i tiden.
   I dag efter fem år mener hun ikke, at bibliotekerne har formået selv at 
tage styringen for udviklingen, hvilket er grunden til, at universiteterne 
opfatter biblioteker som noget, de kan overdrage driften af til for eksem-
pel Det Kgl. Bibliotek uden de store konsekvenser.
   - Bibliotekerne har ikke fået truffet de aktive valg og prioriteret deres 
services, så de har formået at skabe sig en skarp profil over for moderin-
stitutionerne, siger Tove Faber Frandsen.
   - I stedet har de tilbudt lidt af det hele og været i tvivl om, hvad der var 
strategisk rigtigt at gøre med det resultat, at det hele bliver smurt lidt 
for tyndt ud. Konsekvensen er, at universiteterne nu ser det som en let 
løsning at overdrage meget store dele eller hele biblioteksopgaven til 
andre.
   - Samme scenarie er ikke umiddelbart tænkeligt med folkebibliotekerne 
– at en større kommune skulle overdrage hele driften til en anden kom-
mune. På folkebiblioteksområdet er der masser af samarbejde og centra-
lisering af mange opgaver, men ikke den lokale biblioteksbetjening, siger 
Tove Faber Frandsen. Hun undrer sig over, at man på forskningsbibliote-
kerne ikke har kopieret modellen for folkebibliotekerne og har udliciteret 
opgaver og i langt højere grad valgt at samarbejde på nogle områder.
   - Det er en falliterklæring for bibliotekerne, at de ikke har efterladt sig 
større indtryk på moderinstitutionerne, siger hun.  

Mangler debat om retning
Tove Faber Frandsen mener, at forskningsbibliotekernes problemer blandt 
andet bunder i en manglende diskussion af, hvilken retning man vil lokalt, 
og hvad man vil tilbyde.
   - Tanken med scenarierne i rapporten fra 2012 var, at man kunne 
diskutere udviklingsmulighederne lokalt og selv skabe sin fremtid som 
bibliotek, siger hun. Men tilgangen de sidste fem år har været præget af 
et kundeperspektiv, hvor man har spurgt: Hvad vil I gerne have? mener 
hun.
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Forskningsbibliotekerne har 
ikke formået at profilere sig

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

»Ærgerlig« kalder forsker på SDU Tove Faber Frandsen udviklingen med 
sammenlægninger af flere forskningsbiblioteker. De har ikke formået at slå 
deres værd fast over for moderinstitutionerne, mener hun.  

N y hedsover bl ik

FOTO: AALBORG UNIVERSITET

   - Men ingen forskningsbiblioteker har ressourcer til at tilbyde alt. 
Bibliotekerne skal blive bedre til at sige nej, så det, de leverer, har et højt 
fagligt indhold, hvor der er tid til for eksempel forberedelse, og hvor med-
arbejderne har en ekspertfunktion og anses som et fuldgyldigt medlem i 
arbejdet og ikke som en specialiseret sekretær, siger Tove Faber Frandsen 
og tilføjer, at brugerne godt kan forstå, at der er services, man fravælger 
for at kunne levere andre af bedre kvalitet.

Læs mere i Perspektiv nummer 4, tema:
Er vi på vej mod ét stort universitetsbibliotek i Danmark?

Se debat side 44
 Mønsted



Nyhederne fra
bf.dk/fagmagasinetperspektiv

i forkortet version

5. maj

Det kom ikke som en overraskelse for medarbejderne på Aalborg Universitetsbibliotek 
(AUB), at Aalborg Universitet vil samarbejde med Det. Kgl. Bibliotek, siger tillidsre-
præsentant på AUB Anna Marie Svenstrup. 
   - Mange kan godt se, at det er den vej, vinden blæser for universitetsbibliotekerne, 
siger hun. 

Fingeraftryk på aftalen 
Det er backoffice-opgaver, der skal samarbejdes om, såsom katalogisering, indkøb, 
licenser og systemer. 
   Medarbejderne er blevet lovet, at de løbende vil blive orienteret om processen og 
aftalen, og at især de afdelinger og medarbejdere, aftalen berører mest, vil blive ind-
draget.
   - Flere kan godt se fordelene ved at arbejde tættere sammen om for eksempel kata-
logisering og indkøb, men det kunne vi også gøre uden en samarbejdsaftale. Og det er 
klart, at de medarbejdere, der sidder med de opgaver, har en bekymring for fremtiden, 
for hvor kommer opgaveløsningen til at ligge? Her i Aalborg eller i København? siger 
Anna Marie Svenstrup. 
   - Vi håber som medarbejdere på at få lov til at sætte vores fingeraftryk på aftalen, 
så vi bevarer det, der fungerer godt. Jeg tror på, at hvis vi kan byde ind med gode ideer 
og forslag til opgaveløsningen, bliver der lyttet, selv om vi er et lille bibliotek sam-
menlignet med Det Kgl. Bibliotek, siger hun.

Biblioteket kan lande mellem to stole 
Udmeldingen fra ledelsen lyder, at ved en samarbejdsaftale skal medarbejderne og en 
leder med det daglige personaleansvar fortsat være ansat på AAU/AUB, men i faglige 
sager refererer man til en vicedirektør på Det Kgl. Bibliotek. 
   Bekymringen hos medarbejderne handler om, at hvis biblioteket ledes af både Det 
Kgl. Bibliotek og universitetet, risikerer man, at biblioteket rykker længere væk fra 
universitetsledelsens bevidsthed.
   - Dermed kan biblioteket ledelsesmæssigt lande mellem to stole, siger Anna Marie 
Svenstrup.
   Lykkes forhandlingerne, forventes aftalen at træde i kraft januar 2018. 

Mønsted

27. april

Kvinfos nye direktør vil redde biblioteket

Henriette Laursen er nyudnævnt direktør i Kvinfo, 
og hun mener, at der ikke er nogen rationaliserings-
gevinst i at lukke Kvinfos bibliotek og overdrage 
opgaven til Det Kgl. Bibliotek.

Perspektiv har fået Henriette Laursen til at uddybe, 
hvilke argumenter hun vil bruge for at overbevise 
kulturministeren om, at Kvinfo fortsat skal have et 
selvstændigt bibliotek.
   - Det er de samme medarbejdere, som betjener 
brugerne, besvarer faglige forespørgsler på telefon 
og mails, laver vidensformidling på kvinfo.dk, og som 
udvikler og arrangerer events. Det betyder, at den 
viden, medarbejderne oparbejder ved at tage stilling 
til og katalogisere nye materialer til biblioteket, 
bidrager til den vidensopbygning, som de under alle 
omstændigheder skal tilegne sig. Lad os tage Kvinfos 
specialesamling som eksempel. Ved at personalet i 
biblioteket modtager og katalogiserer specialer om 
køn og ligestilling skrevet på tværs af en lang række 
forskningsinstitutioner fra historie og statskundskab 
til medicin og ledelsesteori på CBS, holder de sig bredt 
orienteret i den nyeste forskning. Det formidles videre 
gennem en række arrangementer med vidensudveks-
ling på tværs af fagdiscipliner. Det vil koste penge at 
skille ad, fordi det samme arbejde skal laves to steder. 

Lerche

27. april

Lovende udspil om nye dagpengeregler for 
selvstændige og freelancere

Det er godt nyt, at selvstændige og freelancere ifølge 
et nyt udspil fra Beskæftigelsesministeriet skal have 
ret til dagpenge på lige fod med lønmodtagere.

Hovedelementet i den nye dagpengemodel er, at det 
ikke længere er personen, der defineres som selv-
stændig eller lønmodtager, men personens aktiviteter, 
som det også er tilfældet i skattesystemet, skriver 
Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse. 
Dermed bliver det i højere grad muligt at anerkende, 
at en person kan have flere typer af beskæftigelse, og 
at det ikke stiller personen dårligere. For eksempel vil 
en person, som både har en selvstændig virksomhed 
og lønmodtagerarbejde, kunne anvende begge typer 
beskæftigelse til optjening af dagpengeret. Udspil-
let betyder, at lønmodtagere og selvstændige i langt 
højere grad ligestilles. 

Langhorn
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Endnu et
forskningsbibliotek
på vej mod
Det Kgl. Bibliotek 
Aalborg Universitet (AAU) har indledt forhandlinger 
om en samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek 
vedrørende biblioteksservice. Tillidsrepræsentant Anna 
Marie Svenstrup stoler på, at ledelsen vil inddrage 
medarbejderne som lovet. 



N y hedsover bl ik

2. maj

Det har vakt bekymring og undren i Akademikerne, at 
regeringen i disruptionrådet, også kaldet ”Partnerskab 
for Fremtidens Arbejdsmarked”, meget overraskende 
ikke har inviteret en repræsentant fra Akademikerne 
til at deltage, skønt de øvrige hovedorganisationer LO 
og FTF er med.

Også BF’s formand, Tine Jørgensen, er ærgerlig over 
regeringens udmelding.

- De højtuddannede er i høj grad med til at drive den 
digitale udvikling og har uden tvivl meget at byde ind 
med, når man diskuterer fremtidens arbejdsmarked 
og de kompetencer, den teknologiske udvikling kalder 
på. BF’s medlemmer har længe arbejdet med digital 
udvikling, og bibliotekssektoren har gennem de senes-
te år været frontløber på en stor digital omstilling i 
forhold til en lang række arbejdsprocesser, der har haft 
stor indflydelse på brugernes adgang til bibliotekernes 
service og tilbud.

Akademikernes formand, Lars Quistgaard, kalder 
det en forbløffende opførsel over for de mere end 
400.000 akademikere på arbejdsmarkedet.

Langhorn

Akademikere
glemt i regeringens 
disruptionråd
Regeringen sætter med disruptionrådet 
fokus på fremtidens arbejdsmarked, men 
kan ikke finde plads til en repræsentant fra 
Akademikerne (AC).                       
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3. maj 

Voksende mængder af data og mere 
computerkraft vil betyde, at algorit-
mer overtager beslutninger, såsom 
hvorvidt man kan få bevilliget et lån 
i banken eller få lov til at tegne en 
sundhedsforsikring. Men hvis man får 
et nej, er algoritmerne forretnings-
hemmeligheder, og derfor vil man som 
forbruger ikke få adgang til at kende 
baggrunden for afslaget.
   Den udvikling har et britisk forsker-
hold set nærmere på, og manglen på 
brugerrettigheder bekymrer forsker i 
dataetik og algoritmer Sandra Wach-
ter fra Oxford Internet Institute. 
 BF’s formand, Tine Jørgensen, har 
også gjort opmærksom på, at de etis-
ke problemstillinger omkring data er 
vigtige at tage hånd om. Hun pegede 
i 2016 på behovet for et digitalt etisk 
råd i Danmark. 

Lerche

Et britisk forskerhold efterlyser 
en uafhængig instans, der skal 
sikre vores rettigheder, når 
algoritmer i en nær fremtid 
tager afgørende beslutninger, 
der påvirker vores liv.

Hvem
kontrollerer
algoritmerne?



Marts 2017 · Perspektiv · 11

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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Demonstration 
mod indsættelsen 
af Donald Trump 
som præsident 21. 
januar i London. 
100.000 marchede 
fra USA’s ambassade 
til Trafalgar Square. 
Foto Robert Wallis
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- Det er nu, vi skal kæmpe. Hvis pengene først forsvinder fra bibliotekernes budget-
ter, kommer de ikke igen, siger formand for ALA Julie Todaro. Perspektiv taler med 
hende midt i de amerikanske bibliotekers, bibliotekarers og informationsspecialisters 
største værdikamp nogensinde.
   Præsident Donald Trump har sat hele det føderale økonomiske bidrag til landets 
folke-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker på højkant under forårets budgetfor-
handlinger i den amerikanske kongres. Og lægger desuden op til store skattelettelser 
for erhvervslivet.  
   Samtidig har præsidenten løbende udtalt, at han er imod netneutralitet og for mere 
overvågning og mindre ytringsfrihed, og at det er unødvendigt at læse. Kort sagt alt 
det modsatte af, hvad biblioteker, bibliotekarer og informationsspecialister står for.  
Derfor måtte ALA også trække den velkomsthilsen tilbage, som det er kutyme at 
sende til enhver nyindsat præsident, fordi den vakte ramaskrig hos medlemmerne, 

Den amerikanske præsident, Donald Trump, agter at fjerne al 
føderal støtte til biblioteker. Ødelæggende for bibliotekerne og de 
allersvageste i samfundet, siger formand for The American Library 
Association (ALA) Julie Todaro i et interview med Perspektiv.     

INGEN PENGE
TIL BIBLIOTEKER
I TRUMPS USA  
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der følte, at det var en accept af det, præsidenten 
og hans administration står for. Et billede på, hvor 
stærke følelser der er på spil. Kampen handler 
ikke kun om penge og budgetter – den handler i 
høj grad om værdier.

MERE END 30 PROCENT AF BUDGETTET

Donald Trumps forslag er at lukke Institute of 
Museum and Library Services (IMLS), der fordeler 
155 millioner dollars årligt til 123.000 biblioteker 
og 76 millioner dollars til 35.000 museer, i alt 
231 millioner dollars. Beløbet svarer til cirka 30 
procent af bibliotekernes budgetter ifølge Julie 
Todaro, formand for ALA, der organiserer ame-
rikanske biblioteker og bibliotekarer med 57.000 
medlemmer. Hun kalder forslaget ødelæggende 
for bibliotekarernes arbejde, fordi det vil ramme 
de allersvageste i lokalsamfundet. 
   - Pengene fra IMLS går til en lang række sociale 
programmer i bibliotekerne, for eksempel støtte 
til militærveteraners overgang til et civilt liv, til 
små forretningsdrivende, der vil udvide forret-
ningen på nettet, hjælp til jobsøgende, immigran-
ter og ressourcer til handicappede, siger hun. 
   I realiteten er det langt mere end 30 procent, 
der er i fare for at forsvinde fra biblioteker-
nes budgetter. Donald Trump vil udover IMLS 
nedlægge 61 styrelser, der blandt andet støtter 
landbrug, kunst og humanitære formål. Ligesom 
al offentlig føderal støtte til nyhedsmedier, ifølge 
præsidenten, skal væk.  
   - Mange af områderne samarbejder biblioteks-
sektoren med, så hvis de institutioner lukkes ned, 
vil det påvirke projekter i bibliotekerne, der er 
finansieret i et samarbejde, siger Julie Todaro, der 
også frygter en afsmittende effekt på politikerne 
i de enkelte stater og helt ned på lokalpolitisk 
niveau, hvis regeringen fjerner bibliotekernes 
føderale tilskud. 
   - Det er jo et politisk signal om, at området ikke 
er prioriteret. 

DET GÅR IKKE OVER AF SIG SELV

Indtil videre er der foretaget 13.000 telefonopkald til medlem-
mer af Repræsentanternes Hus for at få så mange som muligt 
til at underskrive et såkaldt »Dear Appropriator letter«, der er 
en forhåndstilkendegivelse af, at man vil stemme mod Trumps 
budgetforslag. Næste fase indledes, når den anden del af det 
nationale budget offentliggøres i slutningen af april. Så skal 
der stemmes dørklokker for at bearbejde de lokale politikere i 
Senatet. Alt det, der hører sig lobbyisme til i det amerikanske 
politiske system, har ALA sat i værk. 
   På de sociale medier kæmpes der også. På ALA’s Facebooksi-
de ses bannere med gode argumenter for bibliotekerne, såsom 
»Because blue state or red state everyone benefits from an en-
lightened State« og »Because more than a quarter of the U.S. 
household don’t have a computer with an internet connection«. 
De opfordrer alle til at kæmpe med, og der er en vejledning til at 
finde ens lokalpolitikere og kontakte dem. 
   Indtil videre er det lykkedes at påvirke en tredjedel af med-
lemmerne i Repræsentanternes Hus; de har underskrevet støt-
tebreve for biblioteksstøtten, hvilket er en markant stigning i 
forhold til tidligere år.    
   At bibliotekerne vil vinde til sidst, tvivler Julie Todaro ikke på. 
Som frontkæmper for ALA’s 57.000 medlemmer er hun nødt til 
at tro på det. 
   - Men den her trussel mod bibliotekerne går ikke over af sig 
selv, og det nytter ikke at vente og se tiden an. Det er nu, alt og 
alle skal mobiliseres, siger hun. 
   Udover medlemmerne er det helt afgørende at få mobiliseret 
bibliotekernes lokale brugere og politikere på alle niveauer, 
både republikanere og demokrater, der tidligere har støttet 
bibliotekerne og stemt for det årlige bidrag til IMLS. 
   - Vi skal pointere, at bibliotekerne kommer alle til gode 
uanset politisk holdning, religion og social klasse. Politikerne 
skal være klar over konsekvenserne, hvis de siger ja til Trumps 
forslag om at eliminere IMLS, siger Julie Todaro.  
   - Vi oplever eksempelvis et stort gab mellem det stigende 
krav om digitalisering og realiteten, hvor 25 procent af ameri-
kanerne, altså flere hundrede millioner af mennesker, ikke har 
adgang til teknologi eller ikke kan anvende den. Dertil kommer 
behovet for at bevidstgøre borgerne om kritisk tænkning og for 
at bekæmpe fake news. Overordnet har et demokrati brug for 

IMLS: Institute of Museum and Library Services fordeler årligt 231 millioner dollars til biblioteker og museer. 
Pengene fordeles blandt andet efter staternes befolkningstal. 

The Library Services and Technology Act (LSTA) er USA’s føderale støtteprogram for offentlige biblioteker, der 
generelt bliver administreret af det enkelte statsbibliotek. Programmet stammer fra 1956, hvor det først blev 
vedtaget under navnet The Library Services Act.
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”Der er behov, for 
at vi råber højt 
om det, vi gør, og 
får slået vores 
kerneværdier fast”
Formand for ALA Julie Todaro

MEDIESTØTTEN
SKAL OGSÅ VÆK 

Præsident Donald Trump går også 
efter den offentlige føderale 
mediestøtte på 3,1 milliarder kroner 
årligt til USA’s public service-
radio og tv-stationer. For nogle 
radiostationer udgør mediestøtten 
en tredjedel af deres finansielle 
grundlag, og de radiostationer, som 
dækker et tyndt befolket område 
med lavtlønnede amerikanere, kan 
ikke overleve på private donationer.

Kilde: Politiken, 13. april 2017

Demonstration 
4. marts i 
protest mod 
Trumps 
beslutning om at 
lade olierør løbe 
gennem Sioux 
indianernes 
naturområder i 
North Dakota. 
Marchen 
startede foran 
New York Main 
Public Library. 
Foto Sam 
Simmons



16 · Perspektiv · Maj 2017

B
IB

LIO
T

E
K

E
R

 I U
S

A

institutioner, der ikke er drevet af profit, og som 
borgerne derfor kan have tillid til. Et sted med 
viden og ressourcer, som alle i et samfund uden 
undtagelse har adgang til, siger hun. 

GIV OS EN DOLLAR OG FÅ TRE IGEN

Og så er der det økonomiske argument, som 
burde bide på de fleste beslutningstagere. Bibli-
oteker i USA har længe været gode til lave under-
søgelser for at dokumentere bibliotekernes effekt 
og få sat tal på deres økonomiske betydning for 
samfundet. En undersøgelse af folkebiblioteker 
i Texas viser eksempelvis, at for hver investeret 
dollar i bibliotekerne kommer der 4,64 dollars 
retur til samfundet.  
   - Men der er behov for, at vi råber højt om 
det, vi gør, og får slået vores kerneværdier fast: 
diversitet, inklusion, social mobilitet og bedre 
uddannelse. Bibliotekerne gør det, de altid har 
gjort. Bibliotekarer og informationsspecialister 
har altid været optaget af at beskytte privatlivet 
og hjælpe folk med at være kritiske og finde de 
rigtige kilder, hvilket der er mere brug for end 
nogensinde før, siger Julie Todaro. 
   For den tidligere præsident Barack Obamas 
udsagn om, at »libraries remind us that truth 
isn’t about who yells the loudest, but who has the 
right information« er for længst blevet udfordret 
af fake news og alternative fakta. I 2016 blev 
»post-truth« for eksempel valgt som årets ord af 
The Oxford Dictionary, især brugt om »post-truth 
politics«, den kendsgerning, at følelser og person-
lige overbevisninger har større indflydelse på den 
offentlige mening end objektive fakta.  
    Brian Kenney, tidligere redaktør på Publishers 
Weekly og Library Journal, nu leder af White 
Plains Public Library (NY), mener, at bibliotekarer 
bør se det som en personlig fornærmelse, at post-
truth spiller så stor en rolle i debatten i medierne. 
Han ser en stor opgave for bibliotekarerne i at op-
lyse og udfordre borgerne i fake news og såkaldte 
ekkokamre – det, at de kun ser informationer, der 

støtter deres egen holdning på grund af nettets algoritmer.  
   Et forsøg på det så man søndagen før Donald Trumps indsæt-
telse til en demonstration i New York, hvor der fra de øverste 
vinduer på New York Public Library hang et kæmpe banner med 
ordlyden: GET A LIBRARY CARD. »Det bedste bud på, hvordan 
man bekæmper dem, der bruger ord til at forvirre og skjule 
noget«, som den amerikanske journalist og blogger Jamie Fuller 
skrev om bibliotekets manifestation. 

VOKSENDE AKTIVISME   

Julie Todaro oplever i høj grad en voksende aktivisme hos 
landets bibliotekarer, hvilket presset på ALA om at trække 
sin velkomsthilsen tilbage også er et udtryk for. Der op-
står lokale kampagner, blogs og en stigende deltagelse 

Følg kampen på: 
Facebook: ALA (American Library Organisation)

Twitter under LibrariesResist og hashtag som #saveimls 
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”Vi forsøger at beskytte 
bibliotekerne, fordi de 
beskytter os. Og de har en 
kæmpe opgave foran sig, 
hvis den sande information 
igen skal kunne slå den, 
der bliver råbt højest”
Michael White, medstifter af gruppen
Citizens Defending Libraries

Twitter

13. april tweetede Ivana Trump
i anledning af National Library Week:
»This #NationalLibraryWeek, we honor our 
libraries and librarians for opening our eyes to 
the world of knowledge, learning and reading!«
Tweetet fik hurtigt mere 16.000 likes, blev 
retweetet mere end 2.000 gange og fik rigtig 
mange biblioteksfolk til tasterne for eksempel 
forskningsbibliotekar på Harvard University 
Jason Griffey, der skrev: »Your father is about 
to completely defund the federal agency that 
helps to fund libraries. You might wanna look 
into that.« 

30. april, Harrisburg 
i Pennsylvania. 
Donald Trump 
holder tale for at 
markere sine første 
100 dage som 
præsident.
Foto: Yan Liang
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i samfundsdebatten. Følger man med i 
nyhedsmedier, sociale medier og blogs kan 
man tale om en præ- og post-Trump æra, også 
i bibliotekssektoren. En modreaktion på en 
præsident i Det Hvide Hus, der startede med 
en valgkamp, hvor race og religion spillede en 
stor rolle og en »dem versus os-retorik«, der 
har udmøntet sig i indrejseforbud fra bestem-
te muslimske lande, forslag om en mur mod 
Mexico og fokus på hjemsendelse af illegale 
immigranter.
   ALA har officielt fordømt indrejseforbuddet 
og opfordrer deres 57.000 medlemmer til at 
sige fra over for nogle af regeringens tiltag og 
udviklingen mod et mere splittet USA. 
   Antallet af hate crimes er for eksempel ste-
get, også på bibliotekerne, der ifølge Julie Tod-
aro rapporterer om flere overfald på muslimer 

(eksempelvis mod kvinder med tørklæde) og hærværk på 
bygninger og bøger (som tegninger af hagekors i koranen). 
   Og den voksende aktivisme blandt mange lokale bibliotekarer 
handler netop om at slå fast, at bibliotekerne står for inklusion 
og mangfoldighed og spiller en væsentlig rolle i mange »nye« 
amerikaneres liv, hvor halvdelen besøger biblioteket mindst én 
gang om ugen, ifølge tal fra IMLS.
   I Minnesota, hvor der er store somaliske og spanske lokal-
samfund, er bibliotekerne gået sammen om kampagnen All are 
welcome here.
   »Vi ønsker, at alle føler sig trygge, kan stille alle slags spørgs-
mål og har tillid til, at vi vil hjælpe dem med relevant infor-
mation,« siger bibliotekar Bernie Farrel om kampagnen til den 
britiske avis The Guardian. 
   Flere amerikanske biblioteker har sågar meldt ud, at de er 
steder, hvor illegale immigranter kan søge råd og vejledning 
under beskyttelse og uden frygt for fordømmelse. Tiltagene er 
mange. Fælles er budskabet om, at biblioteket er for alle. 
   »Vi er her for de mest sårbare folk i samfundet. Folk på den 
anden side af den digitale og sproglige grænse,« som en bib-
liotekar fra Massachusetts siger. Og gennem Twitterkontoen 
LibrariesResist bliver de lokale kampagner delt og promoveret. 

VI DELER MÅSKE DINE OPLYSNINGER

Donald Trumps politik har også sat gang i kampen for beskyt-
telse af privatlivet og ytringsfrihed. 
   ALA’s afdeling for »intellektuel frihed« har for eksempel 
kaldt det censur, at Trumps administration har meldt ud, at der 
fremover vil komme færre informationer ud fra de offentlige 
institutioner. 
   Og kort efter valget af Donald Trump som præsident ændrede 
New York Public Library tonen i deres privatlivspolitik fra »Vi 
skal dele oplysninger om dig, hvis en retskendelse kræver det« 
til noget i stil med: »Vi deler måske oplysningerne om dig, hvis 
vi efter nøje gennemgang af loven om privatliv ser os nødsa-
get til det«. Og Digital Library Archive.org, en søgbar database 

Bibliotekarer skal 
ikke kun arbejde 
med at styrke den 
kritiske tænkning 
og kildekritik 
hos borgerne. 
Vi skal også 
aktivt bekæmpe 
fake news og få 
budskabet ud 
om, at ikke alle 
fortæller dig 
sandheden og vil 
dig det bedste, 
siger Julie Todaro, 
der blev valgt som 
formand for ALA 
i 2016. 

”Bibliotekarer og biblioteker har samme 
værdier verden over, og vi skal arbejde 
og stå sammen internationalt”
Julie Todaro  
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Kilder: ALA, website, interview med formand Julie Todaro 
Artikler: The Guardian, New York Times, American Libraries Magazine, 
Publishers Weekly, The Washington Post og Politiken.
Sociale Medier: Twitter og Facebook, blogs (bl.a. journalist Jamie Fuller) 

HVORDAN BLIVER EN NY 
FINANSLOV TIL I USA? 

Præsidenten indgiver en 
budgetanmodning til Kongressen 
i februar med sit bud på en 
del af budgettet. Derefter 
skal de to kamre, Senatet og 
Repræsentanternes Hus, enes om 
en finanslov, hvor repræsentanter 
fra de to kamre mødes for at finde 
fælles budget, der så igen kommer 
til afstemning for at blive endeligt 
vedtaget. 

Kilde: Wikipedia/Politiken

POLITIK I USA

Kongressen er den lovgivende magt 
og består af to kamre: 

Repræsentanternes Hus med 435 
medlemmer, som vælges ved direkte 
valg i de enkelte stater for to år 
(indbyggertallet afgør antallet af 
medlemmer). 

Senatet, der har 100 medlemmer, 
to fra hver stat, som vælges ved 
direkte valg i en periode på seks år. 
Lovforslag kan fremsættes af 
begge kamre og skal for at blive 
bindende vedtaget samle flertal i 
nøjagtig samme form i både Senatet 
og Repræsentanternes Hus. Dog 
besidder præsidenten retten til 
at nedlægge veto og kan dermed 
blokere et eventuelt lovforslag. 

Kilde: Altinget

Bannere fra ALA’s Facebookside

over offentlige hjemmesider, annoncerede, at de flytter deres 
backup til Canada.   
   Michael White, medstifter af gruppen Citizens Defending 
Libraries, der kæmper mod filiallukninger i New York, siger: »Vi 
forsøger at beskytte bibliotekerne, fordi de beskytter os. Og 
de har en kæmpe opgave foran sig, hvis den sande information 
igen skal kunne slå den, der bliver råbt højest«.
   Og det er helt afgørende at få aktiveret brugere og få dem til 
at forstå konsekvenserne, hvis biblioteksstøtten forsvinder.
   - For det er presset fra dem, som politikerne lytter efter, siger 
Julie Todaro. 
   Derfor er hun også glad for, at Bibliotekarforbundet og Per-
spektiv interesserer sig for situationen i USA. 
   - Bibliotekarer og biblioteker har samme værdier verden over, 
og vi skal arbejde og stå sammen internationalt, for eksempel 
gennem IFLA (The International Federation of Library Associa-
tions and Institutions, red.), siger Julie Todaro og slutter: 
   - I USA er det tid til at trække en streg i sandet. 
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TEKST SABRINE MØNSTED 

46 procent af befolkningen bruger de digitale bibliotekstilbud 
– en fordobling siden 2014, viser ny rapport fra Tænketanken 
Fremtidens Biblioteker. Brugt rigtigt kan de digitale tilbud betyde 
endnu flere brugere af biblioteket. 

ver fjerde dansker bruger i dag de digitale 
bibliotekstilbud hyppigt, viser rapporten Digitale 
Biblioteksstrategier, udarbejdet af Tænketanken 
Fremtidens Biblioteker i samarbejde med analy-
sevirksomheden Moos-Bjerre & Lange. Rapporten 
giver et billede af, hvordan det går med den digitale 

udvikling i bibliotekerne, og kommer med konkrete bud og 
anbefalinger til nye digitale biblioteksstrategier, der når endnu 
flere med bibliotekernes tilbud.

SAMMENHÆNG MELLEM DET FYSISKE OG DIGITALE

Interessant er det, at den vigtigste faktor for brugen af det 
digitale bibliotek er brugen af det fysiske, og at det i høj grad er 
personalet, der leder brugerne i retning af de digitale tilbud. 
   - Det er meget få, der kun er digitale biblioteksbrugere. Det, vi 
ser, er, at brugen af det fysiske bibliotek fremmer brugen af det 
digitale bibliotek og omvendt, siger Michael Moos-Bjerre, der 
fremlagde rapporten Digitale Biblioteksstrategier den 24. april 
på en konference afholdt af tænketanken. 

NÅ LÆNGERE UD DIGITALT

Ifølge rapportens konklusioner er der et uforløst digitalt po-
tentiale, fordi bibliotekerne med de digitale tilbud kan nå flere 
af dem, der ikke benytter sig af bibliotekets tilbud i dag. Det 
er særligt to barrierer, der mindskes, når bibliotekstilbuddene 

H"Alt skal ikke være 
online. Jeg føler, 
at jeg får den 
bedste service, 
når jeg kommer 
på biblioteket. Det 
synes jeg, at man 
skal værne om"
Søren 45 år, forsker

Digitalt potentiale for 
et endnu mere folkeligt 
folkebibliotek 
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"Biblioteket skal være 
bedre til at formidle til 
forbrugerne, at de har alle 
de her forskellige tilbud"
Anders 18 år, handelsskolelev 

bliver digitale: uddannelsesniveau og afstand. Tallene viser, 
at uddannelsesniveauet har mindre betydning for den digitale 
biblioteksbrug end for den fysiske brug. Og jo længere væk 
man bor fra det fysiske bibliotek, jo hyppigere bruger man det 
digitale bibliotek. 
   - Det betyder, at de digitale bibliotekstilbud kan være en 
måde at nå nye biblioteksbrugere på og gøre folkebiblioteket 
endnu mere folkeligt, siger Michael Moos-Bjerre.  
   Desuden er der en forventning hos brugerne om, at deres brug 
af de digitale tilbud er steget om tre år fra 46 til 63 procent. 
   37 procent af brugerne mener, at der skal satses på udvikling 
af de digitale bibliotekstilbud frem for de fysiske bibliotekstil-
bud. Men hele 90 procent mener dog samtidig, at det fysiske 
bibliotek skal bestå, uanset i hvor høj grad folk går over til 
digitalt biblioteksbrug.

UDBRED KENDSKABET

Rapporten viser også, at der er et potentiale i at få udbredt 
kendskabet til de eksisterende digitale tilbud. For eksempel 
siger 48 procent af de 15-29-årige, der bruger det digitale bibli-
otek en gang om året eller mere, at det er manglende kendskab 
til de digitale tilbud, der gør, at de ikke bruger dem yderligere. 
40 procent af den yngre aldersgruppe svarer, at gode digitale 
tilbud i nogen eller høj grad mindsker deres behov for det fysis-
ke bibliotek.  

OTTE DIGITALE PROFILER 

I rapporten segmenteres borgerne i otte digitale profiler: den 
mandlige og kvindelige børneforælder, den analoge mand og 
kvinde, den kulturforbrugende mand og kvinde og den »su-
perdigitale« mand og kvinde. Der er konkrete anbefalinger til, 
hvordan bibliotekerne kan styrke deres digitale tilbud i forhold 
til profilerne. For eksempel er tilbud om online spil, gaming og 
digitale communities oplagte til den superdigitale mand, mens 
der til den analoge mand og kvinde skal fokus på nem naviga-
tion, login, vejledning og it-undervisning.  

FEM MODELKOMMUNER

Kommunerne er blevet inddelt i fem modelkommuner i rap-
porten ud fra borgersammensætning og digitale vaner for 
at give specifikke input til lokale strategier. For eksempel er 
modelkommune E universitetskommuner, hvor der er mange i 
kategorien »superdigitale mænd og kvinder«. 

DIGITAL PRIORITERING 

På konferencen blev bibliotekernes nuværende digitale kurs 
drøftet. Her understregede formand for Bibliotekschefforenin-
gen og biblioteksleder af Kolding Bibliotekerne Pia Henriette 
Friis, at de digitale tilbud er en kerneydelse og ikke kun et »add 
on« til det, bibliotekerne ellers laver. 
   - For at nå dertil skal den forståelse først og fremmest ind 
under huden på lederne, siger hun og tilføjer, at det kan være 
svært, fordi det betyder, at noget andet så skal vælges fra. 
   Michel Steen Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening, 
ser en udfordring for bibliotekarerne i at udvikle sig fra at være 
formidlere til også at være digitalt skabende. 

Find rapporten på 
fremtidensbiblioteker.
dk/Aktiviteter/Digitale 
Biblioteksstrategier

 - Der skal mere til at skabe digitalt indhold end blot at lægge 
et foto på Instagram eller lave en Facebookopdatering, som 
mange biblioteker er blevet rigtig gode til, der skal også ske 
en digital interaktion på bibliotekerne, siger Michel Steen 
Hansen og nævner en bogbus, der bliver brugt som et film-
studie, hvor brugerne kan lære at lave digitale produktioner.  

FÅ DET TIL AT SPILLE SAMMEN 

Søren Mørk, bibliotekschef på Kulturværftet i Helsingør, me-
ner, at bibliotekerne skal fokusere på det digitale indhold, der 
allerede er på bibliotekerne, og få flere til at bruge for eksem-
pel Filmstriben og eReolen, før man begynder på en masse 
digitale »add ons« til for eksempel bibliotekets events. 
   Seniorrådgiver hos Axiell Group Boris Zetterlund pointerer, 
at det digitale kan være utilstrækkeligt i sig selv, men brugt 
i samspil med det fysiske bibliotek vil det skabe en større 
efterspørgsel på begge tjenester og merværdi. Det kan være 
dialog med brugerne på de sociale medier før et arrangement, 
der så sendes live med et chatrum og efterfølgende udgives, 
så alle kan se det. På den måde bliver det digitale en integre-
ret del af aktiviteterne. 



22

Bibliotekerne skal sikre 
børns muligheder for at 
ytre sig Hvis børn skal kunne ytre sig bredt, 

kræver det kendskab til de digitale
medier, men også dannelse og refleksion, 
så dialogen opstår. Her kan bibliotekerne 
spille en vigtig rolle, mener professor i 
medievidenskab Kirsten Drotner. 
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I 2014 samarbejdede 
Kirsebærhavens Skole 
og Vigerslev Bibliotek 
om produktionen af en 
række stop-motion-film. 
Børnene legede sig til 
digitale fortællinger.
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TEKST ANETTE LERCHE / ARKIVFOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

ibliotekerne skal rykke op i dannelsespyramiden 
og give børn de kompetencer, der skal til, for at de 
kan give deres mening til kende i et demokratisk 
samfund, siger professor og dr.phil. Kirsten Drotner 
fra Syddansk Universitet. 
   Hvordan vender vi tilbage til. Først vil Kirsten 

Drotner aflive tre myter, der kan spænde ben for de fagfolk, 
der arbejder med børn og unge. Den første myte er, at børn og 
unge er digitalt indfødte og automatisk er digitalt kompetente.
   - Der er stor forskel på at være en aktiv og teknisk dygtig 
bruger på digitale medier og på at være en »kyndig« bruger, 
der anvender og bruger dem med omtanke, siger Kirsten 
Drotner. For at være en kyndig og kompetent bruger skal man 
eksempelvis forstå, at de oplysninger, man afgiver, når man 
kommunikerer online, kan bruges kommercielt og i helt andre 
sammenhænge.
   Myte nummer to er, at hvis man bare »sætter strøm« til bø-
gerne og bruger it i skolen, så bliver børn digitalt dannede. 
   - Men vi ved fra undersøgelser, at adgang til digitale teknolo-
gier og it ikke i sig selv gør nogen digitalt dannede og kompe-
tente. Læring er ikke teknik – læring er didaktik. Derfor bør man 
rykke fokus fra at give børn og unge adgang til teknologi til, 
hvad vi bruger teknikken til, siger Kirsten Drotner. 
   Den tredje myte handler om, at for eksempel hævnporno og 
deling af intime billeder på nettet er den største digitale udfor-
dring for børn og unge. 
   - Vi skal selvfølgelig ikke negligere de umiddelbare trusler 
på nettet, men vi skal have et bredere fokus og støtte børns 

B
ytringsmuligheder og give børn og unge redskaber til at ytre sig 
med omtanke, så de kan blive demokratiske borgere, siger Kir-
sten Drotner. Hun mener, at det ensidige fokus på at beskytte 
børn mod truslerne betyder, at vi glemmer at lære børn at 
bruge de digitale kommunikationsmuligheder. 

DANNELSE ER INTERAKTION MED OMVERDEN

Opgaven med at sikre børns ytringsmuligheder er vigtig, og 
mulighederne handler ikke kun om at kunne bruge teknikken, 
men i høj grad også om dannelse. Her ser Kirsten Drotner en 
unik mulighed for bibliotekerne. De skal rykke op i toppen af 
det, hun kalder dannelsespyramiden, og påtage sig opgaven 
med at give børn ytringsmuligheder.
   Oprindeligt handlede dannelsesopgaven for bibliotekerne om 
at stille viden og oplevelser til rådighed, dengang befolkningen 
ikke havde ubegrænset adgang til information. I 1980’erne 
og 1990’erne var informationsknapheden overstået. Nu blev 
bibliotekernes fokus at hjælpe borgerne med at analysere de 
mange informationer, selektere i dem og omskabe dem til 
viden, og »informationskompetence« opfattes fortsat som 
noget meget vigtigt, både i biblioteksverden og blandt de 
forskere, der beskæftiger sig med området, vurderer Kirsten 
Drotner.
   - Men jeg argumenterer for, at bibliotekerne nu skal op i den 
øverste del af dannelsespyramiden, hvor det handler om selv at 
skabe ny viden og nye oplevelser og evaluere andres frembrin-
gelser, siger Kirsten Drotner.
   Hun har som forsker fulgt, hvordan børn og unge, som skaber 
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Superhelte, 
onde kaniner og 
figurer printet i 
3D var nogle af 
elementerne i 
filmene.
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små filmfortællinger, der kombinerer tekst, 
lyd og billeder, får et andet forhold til det, de 
allerede ved. Pointen er, at det at skabe giver 
refleksioner over det, man allerede ved, hvilket 
tilsammen giver ”dyb” viden. 
    - Vi vil jo meget gerne, at vores børn opdra-
ges til den demokratiske samtale, og den fore-
går ikke kun ved spisebordet, men også online. 
Hvis vi ikke skaber dialogen, får vi parallelle 
monologer, og det er ikke i demokratiets eller 
bibliotekernes ånd, siger Kirsten Drotner.
    Hun peger på, at børn skal lære, hvordan de 
kan komme til orde ved for eksempel at skabe 
digitale fortællinger. 
   - Men de færdigheder betyder ikke nødven-
digvis, at man automatisk fortæller, så folk 
har lyst til at høre efter. Derfor skal man også 
lære at ytre sig, så andre lytter og kan forstå 
én. Den digitale dannelse er en balance mel-
lem at udtrykke sig og lytte, at blive til som 
menneske ved at være i dialog med omverden. 
Desværre har dannelse i en række år været 
under pres i uddannelsessystemet, der i dag 
har fokus på kompetenceudvikling som noget, 
der kan måles, og som retter sig mod arbejds-
livet. Det er til ugunst for skolerne og eleverne, 
men det er en mulighed for bibliotekerne, siger 
Kirsten Drotner.

BIBLIOTEKERNE HAR EN MULIGHED

For på bibliotekerne kommer børn og unge 
frivilligt og kan interagere med omverden 
uden at skulle måles og vejes. Og her viser 
bibliotekslovens formålsparagraf sig langtids-
holdbar. Formålet med bibliotekerne er ikke 
at opbevare bøger, men at bruge forskellige 
materialer, der organiserer viden og oplevelser 

for borgerne, for at fremme oplysning, uddannelse og kulturel 
aktivitet, mener Kirsten Drotner.
   - Vi ved fra en række undersøgelser, at produktion, altså det 
at skabe noget nyt, hænger meget tæt sammen med refleksi-
on og analyse. Når man ytrer sig og producerer, bliver man mere 
opmærksom på, hvad der i øvrigt foregår i samfundet, og man 
begynder at sætte spørgsmålstegn ved tingene. 
   Kirsten Drotners råd er derfor, at bibliotekerne satser på 
kulturelle aktiviteter, hvor børn ikke bare er tilskuere, men også 
deltagere. Coding Pirates er et eksempel på, at bibliotekerne er 
med til at gøre børn til deltagere, og området kan løftes i endnu 
højere grad.
   - Kodning er godt som en start, fordi det er en slags digital 
grammatik. Men grammatik alene skaber ingen ytringer eller 
historier, siger Kirsten Drotner, der understreger, at biblioteker-
ne skal lave skabende aktiviteter, der henvender sig til forskel-
lige målgrupper. 
   - Børnene kommer af egen fri vilje, men når bibliotekerne 
rammesætter aktiviteterne, støttes de kreative processer. Man 
kan for eksempel rammesætte ved at fastlægge bestemte te-
maer eller ved, at aktiviteten foregår på et bestemt tidspunkt 
over længere tid. 
   Og så er det vigtigt, at bibliotekerne skaber kontinuitet ved 
at indgå i længerevarende partnerskaber og prioritere opgaven 
som en del af bibliotekets drift. 
   - Bibliotekerne er ikke en ø, og derfor er det vigtigt, at de 
etablerer partnerskaber med for eksempel andre kulturinstitu-
tioner og skolernes pædagogiske læringscentre. Aktiviteterne 
kan også være med til at udvikle billedet af, hvad bibliotekerne 
kan, men hvor man samtidig holder fast i, at man repræsente-
rer en faglighed, en soliditet og en kontinuitet. Bibliotekerne 
skal ikke være bange for stadig at være biblioteker.

Bibliotekerne skal rykke op i 
dannelsespyramiden, mener 
professor Kirsten Drotner.
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Organizational Culture and Leadership, 5th Edition

Forfatter: Edgar H. Schein med Peter Schein
Forlag: Wiley, 2017
ISBN: 9781119212041
Sideantal: 416

En klassiker inden for organisationsteori. Bogen sæt-
ter dig ind i forholdet mellem organisationskulturelle 
dynamikker og lederskab. Edgar Schein analyserer og 
illustrerer det abstrakte kulturbegreb gennem case-
eksempler og viser begrebets betydning for ledelsen af 
organisationsforandringer. 

Kreativitet og innovasjon, fem sider av nesten 
samme sak

Forfatter: Torild Alise W. Oddane
Forlag: Fagbokforlaget, 2017
ISBN: 9788245018264
Sideantal: 285

Kreativitet og innovasjon bygger bro mellem 
kreativitetsforskning og innovationsforskning. 
Fællesnævneren er evnen til at håndtere det, vi 
kalder åbne opgaver. Komplekse opgaver, der ikke 
kan løses ved hjælp af kendte opskrifter, rutiner 
eller fremgangsmåder alene. Ved hjælp af de fem 
P-er Person, Proces, Pres, Produkt og Partnerskab 
præsenteres teorier om, hvordan deltagerne i et 
innovationsprojekt skal gribe processen an.

#arkividag: relevans, medvirkning, dialog

Redaktør: Marit Hosar m.fl.
Forlag: ABM Media, 2016
ISBN: 9788293298137
Sideantal: 249

Ny nordisk antologi, der handler om formidling 
af arkiverne, blandt andet om deres relevans og 
indsats i forhold til demokrati, læring, inklusion 
og brugerinddragelse.

Peer learning

Forfatter: Nils Wedel 
Forlag: Hans Reitzel, 2017
ISBN: 9788741266794
Sideantal: 259

Peer learning er, når elever lærer af hinanden. I 
læringsprocessen er eleverne ligestillede, peers, 
modsat i det ulige forhold mellem lærer (voksen) 
og elev (barn). Denne bog gennemgår teorien bag 
metoden og giver en lang række anvisninger på, 
hvordan lærere kan organisere og facilitere arbejdet 
med peer learining.

Participatory Heritage

Forfatter: Henriette Roued-Cunliffe og Andrea Copeland
Forlag: Facet Publishing, 2017
ISBN: 9781783301232
Sideantal: 240

Hvordan kan institutioner, der beskæftiger sig med 
kulturarv, samarbejde med community-baserede kul-
turarvsgrupper for på den måde at skabe bredere, mere 
inkluderende og kulturelt relevante samlinger? Partici-
patory Heritage undersøger mulighederne, blandt andet 
gennem et udvalg af internationale casestudier. 

IVA-biblioteket 
anbefaler seks 
nye bøger. 
Du kan se hele 
listen over, hvad 
biblioteket køber 
på iva.ku.dk/
bibliotek/

N
Y

E
 B

Ø
G

E
R

Emerging Strategies for Supporting
Student Learning

Forfatter: Barbara Allan
Forlag: Facet Publishing, 2016 
ISBN: 9781783300709
Sideantal: 192

Bogen er en praktisk guide for bibliotekarer og un-
dervisere med nye tilgange til, hvordan man under-
støtter studerendes læring i lyset af udviklingen 
på området: en mere mangfoldig sammensætning 
af studerende, brugen af sociale medier, fokus på 
»employability« og internationalisering osv.  
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Uppsala
På skattejagt i 

Sølvbiblen er kulturel verdens-
arv og Sveriges dyrebareste 
bogskat. Det er muligt at se 
biblen i universitetsbibliotekets 
udstilling ganske gratis. Foto: 
Mikael Wallerstedt 
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Uppsala Universitetsbibliotek gemmer på en
spændende historie og en unik håndskriftssamling, 
som man kan kigge nærmere på ganske gratis.

Den fine håndskriftssamling rummer også det store 
Carta Marina fra 1500-tallet, som er historiens første 
nogenlunde korrekte kort over hele Norden. Her boltrer 
fantasifulde havuhyrer sig omkring de danske, norske og 
svenske kyster, der dog ikke helt har samme form som på 
moderne kort. En række andre sjældenheder i udstilling-
en tæller blandt andet et sæt af Mozarts håndskrevne 
originalnoder og den berømte svenske botaniker Carl von 
Linnés håndskrift fra 1729, der redegør for planternes 
forplantning. Foto: Magnus Hjalmarsson

Et stort antal studerende på cykel passerer dagligt 
universitetsbibliotekets monumentale hovedbygning 
Carolina Rediviva. Foto: Laura Kjestrup Nielsen 

Når tusindvis af unge tager hul på deres nye studieliv i Uppsala i slutningen 
af august, er der for alvor gang i byen, og overalt i parkerne finder diverse 
aktiviteter sted. Foto: Laura Kjestrup Nielsen

SVERIGES DYREBARESTE BOGSKAT  

Sølvbiblen Codex Argenteus er Sveriges dyrebareste bogskat 
og et af verdens mest berømte håndskrifter. Biblen er skrevet 
på gotisk i Ravenna i Italien i begyndelsen af 500-tallet 
med sølvblæk på purpurfarvet pergament og er udnævnt til 
verdensarv af Unesco. 

I 1995 blev sølvbiblen stjålet, da to mænd smadrede 
udstillingsmontren med en hammer. Et tip førte politiet til 
bagageboks nummer 198 på Stockholms Centralstation, hvor 
pragtværket blev fundet i god behold. 

I dag er sikkerheden omkring Sølvbiblen skærpet. Den er 
udstillet i en montre af ubrydeligt panserglas og udstyret 
med en avanceret alarm, men som besøgende kan man stadig 
få lov at se den ganske gratis i universitetsbibliotekets fine 
håndskriftsudstilling. 
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Uppsala er så vidt vides det 
eneste sted i verden med en 
haleløs kat på vejskiltene. De 
er inspireret af Pelle Haleløs 
fra børnebøgerne, der foregår 
i netop Uppsala. Foto: Laura 
Kjestrup Nielsen 

HISTORISK FORSKNINGSBIBLIOTEK   

Uppsala Universitetsbibliotek er Sveriges ældste 
forskningsbibliotek med omkring fem millioner bøger i 
samlingen. Biblioteket blev grundlagt i 1620, da kong Gustav 
2. Adolf skænkede resterne af middelalderens svenske 
klosterbibliotek til universitetet. Det blev grundlaget 
for den rige og historiske bogsamling, som Uppsala 
Universitetsbibliotek i dag kan bryste sig af. 

I 1800-tallet flyttede biblioteket til sin nuværende placering 
i en gul monumental bygning ved navn Carolina Rediviva. I 
dag huser universitetsbibliotekets hovedafdeling både et 
brugsbibliotek, læsesale og en kulturarvsafdeling, og mange 
af universitetsbibliotekets medarbejdere er beskæftiget med 
at digitalisere bibliotekets kulturarvssamlinger ved hjælp af 
platformen Alvin. 

Gustavianum er universitetets ældste 
bevarede bygning og rummer i dag et 
museum, hvor man kan se nærmere på 
universitetets historiske samlinger. Det 
var for øvrigt her i bygningen, at man 
i 1663 begyndte at dissekere lig for at 
blive klogere på menneskets anatomi. 
Foto: Laura Kjestrup Nielsen
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Universitetets nye hovedbygning er 
ikke helt ny. Den flotte bygning blev 
indviet i 1887 og bruges i dag til 
forelæsninger, konferencer, koncer-
ter og akademiske ceremonier. Det 
er blandt andet her, at nyudnævnte 
doktorer får overrakt hat og krans. 
Foto: Uppsala Universitet 

En af de mange traditioner ved 
Uppsala Universitet er, at de stude-
rende lufter deres hue ved en særlig 
ceremoni sidst i april. Historisk set 
hører studenterhuen til de højere 
uddannelser og ikke til gymnasiet. 
Foto: Uppsala Universitet.  

LEVENDE 
STUDIETRADITIONER

Parker og gader vrimler med unge mennesker, 
og det er ikke så underligt, for Uppsala 
Universitet har mere end 40.000 studerende. 
Med grundlæggelsesåret 1477 tager Uppsala 
Universitet titlen som Nordens ældste, og de 
gamle universitetsbygninger er drysset ud over 
Uppsalas historiske kvarter med rund hånd. 
Der knytter sig mange traditioner til livet på 
universitetet, og en af dem, der har overlevet 
siden 1600-tallet, går ud på, at alle studerende 
skal være medlem af en såkaldt nation – en 
studenterklub med medlemmer fra samme 
hjemstavn. I gamle dage løste nationerne 
praktiske opgaver for medlemmerne, men i 
dag handler det mere om det sjove og sociale, 
når de forskellige nationer arrangerer fester, 
fællesspisning og fredagsbar.

I godt vejr bliver de 
mange grønne pletter 
i Uppsala hurtigt fyldt 
med studerende. Foto: 
Uppsala Universitet 
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Bibliotekerne i 
historisk godt 
selskab 
Bibliotekerne er del af et storslået nationalt projekt, der i 2017 
skal give danskerne en ny danmarkskrønike og bringe dem tæt-
tere på deres historiske ophav, når de sammen med Danmarks 
Radio, museer og arkiver fortæller »Historier om Danmark«. 
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n stakåndet stenaldermand padler for livet langs de 
spæde danske kyster. Han er en spejder – udsendt af 
sin klan for at finde et nyt sted at bosætte sig. Med 
sig har han kornsorter, som jægerne i Danmark endnu 
ikke kender til. 

   Lige ankommet på stranden får han en kontant modtagelse 
af de første danskere, som med en »grænsekontrol«, der 
drager paralleller til nutiden, møder den nye indvandrer med 
trukket bue og pilespidser. Inden situationen når at udvikle sig, 
fryser tiden. Skuespilleren Lars Mikkelsen kommer ind i billedet 
og begynder at fortælle historien om, hvordan et land blev til 
et land – og et folk blev til et folk. 
   Danmarks Radio har på flotteste vis skrevet første side af 
den nye fælles danmarkshistorie. Nu er det op til biblioteker og 
resten af det kulturelle Danmark at berige fortællingen og få 
bragt den helt ud på landets yderste revler. 

73 BIBLIOTEKER TIL PREMIERE

Bibliotekerne er klar til at løfte opgaven, og ligesom Danmarks 
Radio startede de deres kampagne søndag den 2. april, da de 
var med til den eksklusive premiere på »Historien om Dan-
mark« på Moesgaard Museum.  
   Arrangementet blev afholdt på en mark lidt syd for Aar-
hus, hvor historien normalt bliver sat i scene på det ikoniske 
museum, i hvis enorme betonkile man kan stifte bekendtskab 
med Danmarks oldtid og vores allesammens mosefund, Grau-
ballemanden.

På denne dag blandede repræsentanter og ud-
sendinge fra de 73 biblioteker, der alle deltager 
i bibliotekernes nationale temasamarbejde, 
sig med aktørerne i det store fælles projekt 
»Historier om Danmark«.
   Danmarks Radio havde sørget for at invitere 
flere fremstående kulturpersonligheder, heri-
blandt kulturminister Mette Bock, mens den 
almene dansker var repræsenteret i form af 
P4’s radiolyttere, der i ugerne op til premieren 
kunne vinde adgang til det eksklusive event. 
   I museets forhal kunne de deltagende 
partnere (DR, Nationalmuseet, arkiver og 
biblioteker) udstille og fremvise, hvordan de vil 
behandle rigets historie i 2017. 
   Bibliotekerne havde en stand, der fremviste 
glimt af, hvad man kan opleve på biblioteker-
nes platforme i de kommende måneder.     
   Og hvad er det så, bibliotekerne kan? 
   Når landets biblioteker går sammen om at 
formidle det samme tema, får de i fælleskab 
en stærk stemme i Danmark og i den offent-
lige debat. En stemme, der kan bruges til at 
positionere bibliotekerne som aktuelle, debat-
skabende og borgerinddragende.
   I et stort nationalt tema som »Historier om 
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Danmark« skal bibliotekerne sørge for at få for-
midlingen og debatten om vores fælles historie 
helt ud til borgerne. Danmarks Radio kan male 
de store penselstrøg med deres tv-serie, mens 
bibliotekerne kan udnytte deres unikke position 
i lokalsamfundene til at nuancere, perspek-
tivere, danne overblik, guide til søgning efter 
viden og litteratur, samt til at skabe oplevelser 
for borgerne.  

EKSEMPLER PÅ HISTORISKE

AKTIVITETER  

Bibliotekerne har idégenereret i fællesskab og 
udarbejdet et stort katalog med fælles tiltag, 
som de sætter i gang på biblioteker i hele landet 
– blandt andet skattejagt, udstillinger med 
tidslinjer og forfatterinterviews. 
Hvert af de 73 biblioteker vælger selv, hvordan 
de vil bruge de fælles produktioner, men også 
hvordan de sætter deres eget lokale præg på 
deres udstillinger, for eksempel ved at sam-
arbejde med museer, arkiver og skoler i deres 
område. 
    Sammenlagt er det blevet til en kaskade af 
mangfoldige og nytænkende biblioteksoplevel-
ser, som danskerne kan glæde sig til. De kan ek-
sempelvis bygge middelalderborge i minecraft, 
opleve en ægte ridderslægt fortælle om middel-
alderen, deltage i diverse rollespil på historiske 
steder, æde som en stenaldermand og få aflivet 
myten om den fremherskende palæo-diæt, 
besøge en offermose på biblioteket. Alt dette 
sammen med mere klassiske biblioteksaktivi-
teter som bogcaféer, foredrag, debatter, forfat-
teraftener og meget, meget mere. 

DER ER PLADS TIL FLERE I DEN

HISTORISKE HULE 

Selvom de i alt 73 biblioteker alle er godt i gang 
med første etape af danmarkshistorien, er det 
stadig muligt for biblioteker at melde sig ind i 
temahulen. Sidder man derude på et bibliotek, 
der endnu ikke deltager, er det blot at tage 
kontakt til Aalborg Bibliotekerne på temasam-
arbejde@aalborg.dk. 
   Herefter kan man blive meldt ind og få ad-
gang til den fælles pulje af historisk flotte og 
velproducerede materialer. Det er også stadig 
muligt at sætte sit eget præg på temaet, for 
i maj mødes de deltagende biblioteker endnu 
en gang til en fælles idéudvikling om, hvordan 
efterårets tema skal se ud på bibliotekerne. 

»HISTORIER OM DANMARK«  

»Historier om Danmark« er et tværgående samarbejde 
mellem DR, Slots- og Kulturstyrelsen, Nationalmuseet, de 
statsanerkendte museer, arkiverne og bibliotekerne – støttet af 
Nordea Fonden. 

Bibliotekernes temasamarbejde er med i samarbejdet, hvor i alt 
73 biblioteker deltager.
Temasamarbejdet er i 2017 støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. 

I foråret er der fokus på perioderne fra stenalder til sen 
middelalder – bibliotekernes kampagne peaker i uge 16 og 17.  

I efteråret er der fokus på perioderne fra renæssance til nutid – 
bibliotekernes kampagne peaker i uge 36 og 37. 

Temasamarbejdet koordineres af Aalborg Bibliotekerne i tæt 
samarbejde med de øvrige centralbiblioteker. 

Læs mere om »Historier om Danmark« på: 
http://www.historieromdanmark.dk/
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Nyt på
Del Din VidenDel Din Viden er et forum for videndeling.

Læs artiklerne i deres fulde længde på bf.dk/deldinviden

Biblo på udebane: Sorø Bibliotek rykker
litteraturformidlingen ud i byrummet og naturen

Af Mette Tingholm og Mia Sørup
Kulturkonsulent og biblioteksleder for Sorø Bibliotek                                                                  
5. april

Kan man smage på litteraturen? Hvordan lyder den egentlig? Og hvad 
sker der, hvis vi rykker litteraturoplevelsen ud af biblioteksrummet og 
gør den social?

Del dog din formidling (sagt kærligt) 

Af Anja Nielsen                                                                                                                    
Formidler ved Vesthimmerlands Biblioteker                                                                              
7. april

Vesthimmerlands Biblioteker arbejdede i 2016 på et 1-årigt projekt, 
hvis formål var at genbruge eksisterende formidlingstiltag med fokus 
på nogle udvalgte brugergrupper. Tanken var god, men virkeligheden 
omkring formidlingstiltagene skabte udfordringer.

Børnebøger som ramme for terapeutisk intervention

Af Eva Zelander                                                                                                                  
Narrativ psykoterapeut MPF                                                                                                        
7. april

Hvordan billeder, fortællinger og eventyr kan hjælpe børn til at få det 
lettere med tunge problemer.

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.

WWW

Dyk i arkivet og find 
inspiration i mere end 
350 artikler på 
Del Din Viden. 
www.bf.dk/deldinviden
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Af Anette Koue, bibliotekar DB, Mette Thue, kulturformidler, Bente Dalsgaard, sundheds- 
og forebyggelseskonsulent i Viborg kommune, Sarah Schimmell Holm, assistent

KultuRask – et kulturelt pusterum

Glade og lidt generte mødes de nu igen. Det er onsdag, klok-
ken er 11, og der er dækket bord med lys, kaffe og frugt, og 
stille musik høres i baggrunden. Ni kvinder kommer ind ad dø-
ren til biblioteket for at mødes til Kulturelt pusterum. Deltag-
erne er udfordrede af kroniske smerter, og de har meldt sig til 
et forløb, hvor de mødes om gode kulturelle oplevelser. Det er 
Viborg Bibliotekerne og Sundhedscenter Viborg, der sammen 
har udviklet et tilbud, hvor målet er at bruge kultur som en vej 
til bedre trivsel. På et andet hold mødes borgere med stress, 
angst eller depression, og på et tredje hold runger snak og lat-
ter fra borgere, der har behov for at møde andre mennesker.

BIBLIOTEKET SOM SUNDHEDSFREMMER

I de seneste år har der været stigende opmærksomhed på den 
sundhedsmæssige gevinst ved kulturelle og æstetiske oplevel-
ser til borgere, som oplever mistrivsel i eget liv, og i det netop 
afsluttede projekt KultuRask har hensigten været at nytænke 
folkebibliotekets rolle som aktiv medspiller inden for dette felt. 
Kongstanken var, at biblioteket med udgangspunkt i litteratur 
og musik ville kunne bidrage til øget livskvalitet og fællesskab i 
en forebyggelses- og rehabiliteringsproces hos sårbare borgere. 
Med sårbare borgere forstås i denne sammenhæng personer, 
der mistrives enten psykisk eller fysisk.
   Projektet er blevet fulgt af antropolog Ann Louise Slot, der 
har stået for indsamling af datamateriale fra deltagerne og 
den afsluttende evalueringsrapport, som er grundlag for denne 
artikel. 

SAMARBEJDE MELLEM KULTUR OG SUNDHED

Projekt KultuRask blev udviklet og gennemført i samarbejde 
med Sundhedscenter Viborg under overskriften Kulturelt 
pusterum. Det tætte samarbejde og den løbende sparring har 
haft stor værdi for projektets udformning og succes. Det gode 
match i de to forskellige fagligheder og lysten til at indgå i 
projektet har gjort samarbejdet smidigt, udbytterigt og vist 
fordelen ved tværsektorielt samarbejde. 
   Biblioteket har været den primære facilitator for afholdelsen 
af aktiviteterne med målgrupperne, hvor bl.a. erfaringer fra 
samtalesaloner, metoden Guidet Fælleslæsning og relations-
kompetencer var i spil. Rammerne, og hvilke opmærksomheds-
punkter man skal være bevidst om i forhold til målgrupperne, 
berigede sundhedskonsulenten særligt med.

MÅLGRUPPERNE OG REKRUTTERING

Målgrupperne var voksne borgere inden for tre kategorier: 
•  Borgere med stress, angst eller depression 
•  Borgere med kroniske smerter
•  Ensomme, benævnt som borgere med behov for at møde 

andre mennesker

Der var ingen form for visitering til tilbuddet, som blev formid-
let på traditionel vis med iøjnefaldende postkort via en del nye 
samarbejdspartnere som for eksempel Center for Mestring, 
Jobigen, apoteker og boligselskaber. 
   Det var overvejende kvinder, der tog imod tilbuddet, og al-
dersmæssigt var den yngste 25 og den ældste 75 år.

ISCENESAT HYGGE, FORKÆLELSE OG FÆLLESSKAB

Projektet blev skudt i gang med et pilotforløb, da projektgrup-
pen stod over for at skulle skabe et nyt tilbud for målgrupper, 
hvis behov og udfordringer var ubekendte. Fra de tre møde-
gange med udvalgte aktiviteter høstedes der værdifulde input 
til det videre forløb. Eksempelvis handicapvenlig adgang, gode 
stole og vigtigheden af pauser og fast struktur i programmet.
   Det blev tydeligt, at den fysiske ramme for mødegangene 
havde stor betydning, og at det skulle være hyggeligt og rart at 
træde ind i »pusterummet«. Levende lys, blomster, stille musik 
og projektmedarbejdere, der stod og tog imod, var fast praksis. 
Desuden er forplejning en kendt katalysator for fællesskab og 
følelsen af forkælelse. Alt sammen elementer, som skaber et 
trygt og positivt socialt rum, og som har haft afgørende betyd-
ning for projektets succes.

Sundhedscenter Viborg og Viborg Bibliotekerne 
har gennem tværsektorielt samarbejde bidrag-
et i en aktuel sundhedsindsats og afprøvet et 
nyudviklet tilbud. Fokus var at skabe øget livs-
kvalitet for sårbare borgere. Gennem faciliterede 
kulturelle oplevelser blev der skabt et rum for det 
fælles tredje, hvor deltagerne fik mulighed for at 
få et pusterum fra det, der er svært. Deltagerne 
oplevede på forskellig vis øget livskvalitet og fik 
undervejs behov for at lære hinanden at kende. 
Efterfølgende mødes flere af deltagerne i selv-
organiserede grupper.
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»Det gør en kæmpe forskel for mig, at der er en fast ŕamme .́ Jeg 
kommer i den grad til at savne at komme afsted og være en del 
af det fællesskab«

RUM FOR OPLEVELSE, FORDYBELSE OG INSPIRATION

6 mødegange for hvert hold af halvanden times varighed 
bød på:
• Fællessang fra Højskolesangbogen som en fast programdel
• Guidet Fælleslæsning af digte og noveller
• Musikalske indslag og intimkoncert 
• Fortælletime ved lokal Viborg-fortæller 
• Guidet rundvisning på lokalt museum
• Samtalesalon om »Musikkens kraft«
•  Biblioteksrundvisning, fribillet til forfatterarrangement,  

formidling af øvrige relevante aktiviteter på biblioteket

Målet med indholdet har været at vække nysgerrighed, skærpe 
appetitten for blandt andet litteratur og sang og – med afsæt 
i de forskellige aktiviteter – at give deltagerne mulighed for 
at flytte tanker væk fra det, der er svært for en stund. At give 
rum for fordybelse, nye input, fællesskabsfølelse og mulighed 
for relationer. Via faciliteret samtale og nærvær blev indholdet 
foldet ud, og det gav deltagerne mulighed for at bringe deres 
egen livserfaring og historier ind i det fælles rum.
   For at få indsigt i, hvilket indhold der virker for hvem, var 
mødegangene ens for de tre hold, og deltagerne har været 
overvejende tilfredse. Et gennemgående træk for alle målgrup-
perne har især været glæden ved fællessang. Samtalesalon 
var gruppen med behov for at møde andre og smertegruppen 
særligt glade for, mens gruppen af stressramte derimod ikke 
var så begejstret, fordi det blev for meget for dem. Fra alle 
grupper oplevede projektgruppen, at jo længere deltagerne 
kom hen i forløbet, desto mere efterlyste de tid til uformelt 
samvær – især italesat af ensomme-gruppen.

DEN GODE RELATION

Tillid og tryghed har været nøgleord i projektet, og det har 
ligget projektgruppen meget på sinde, at deltagerne har følt 
sig set, og at der blev skabt et tillidsfuldt og rart socialt rum 
omkring aktiviteterne. Og netop fællesskab og mødet med 
ligesindede har flere af deltagerne italesat som værende af 
stor betydning. 
   »Det er virkelig et pusterum i en travl hverdag, hvor man får lov 
til at slappe af, nyde selskabet med andre på en afslappet måde 
og få inspirerende input«

   Et særligt udviklingspunkt for projektgruppen har været 
at træde ind i facilitatorrollen for målgrupper med vidt 
forskellige behov. En rolle, hvor det er vigtigt at kunne 
udvise empati, opmærksomhed og nysgerrighed i mødet 
med deltagerne. 
   »Den menneskelighed, jeg har mødt, har været dejlig…«

ØGET LIVSKVALITET OG NYE RELATIONER 

Et af projektets succeskriterier var, at 75 procent i målgrup-
pen oplevede forhøjet livskvalitet. Dette blev ikke opfyldt 
helt. Kun 40 procent pegede på forhøjet livskvalitet, hvis 
der udelukkende tages udgangspunkt i den kvantitative 
måling via spørgeskemaerne. Evaluator peger dog på, at 
eksterne individuelle omstændigheder kan have betydning 
for deltagernes besvarelse af dette punkt.

Dog er der to observationer i datamaterialet, som er værd 
at fremhæve: 
•  Alle deltagere (på nær én) anbefaler KultuRask til andre
•  Til spørgsmålet om indfriede forventninger ligger besvar-

elserne på 4,5 på en skala fra 1-5
Ud fra spørgeskemaer, fokusinterview og samtale med 
deltagerne peger evaluator på, at det samlede billede af 
deltagerens oplevelse af at deltage i KultuRask har været 
positivt og har givet øget livskvalitet på forskellig vis. 

Endelig blev projektgruppen bekræftet i, at det at mødes 
om »et fælles tredje« kan føre til, at nye relationer og ufor-
melle netværk spirer frem. Da projektet nærmede sig sin 
slutning, tog nogle af deltagerne initiativ til at skabe nye 
fællesskaber, både inden og uden for bibliotekets ramme. 
•  En åben strikkecafé på biblioteket er etableret, hvor del-

tagere fra ensomme- og stress-holdet er repræsenteret
•  Tre deltagere fra ensomme-holdet mødes og spiller kort 

privat
•  Smerteholdet har på eget initiativ arrangeret at mødes 

på biblioteket hver 14. dag

Flere af deltagerne har efterspurgt mere KultuRask, hvilket 
peger på, at den arrangerede kulturpakke og ramme funge-
rede for målgruppen. Desuden har projektet på bedste vis 
vist værdien i at indgå i tæt parløb med eksterne samar-
bejdspartnere, når nye spændende tilbud skal udvikles til 
gavn for borgerne.
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Gitte Andersen
Odense Bibliotekerne
Mobil: 51 20 59 80
Email:
gitteandersen38@gmail.com

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

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

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

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

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2015-2016

Den 1. marts holdt BF’s nye faggruppe, 
Data Science Faggruppen, stiftende gene-
ralforsamling. Faggruppens vedtægter blev 
godkendt af BF’s hovedbestyrelse. 
Jette Fugl roste den nye faggruppe og 
mente, at dens arbejde vil være en stor 
inspiration, og formand Tine Jørgensen 
håber, at faggruppen vil få medlemmer fra 
alle BF’s sektorer. 

BF har været aktiv i pressen omkring 
besparelserne på uddannelsesinstitu-
tionerne. Det har blandt andet ført til 
debatindlæg i Altinget om besparel-
serne på området generelt og i Ros-
kilde Dagblad om afskedigelsen af en 
uddannelsesbibliotekar på Roskilde 
Handelsskole.
Se mere på bf.dk/nyheder. 
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Andreas Damsbo Brix 
Sundby Bibliotek 
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

VEDTÆGTER
GODKENDT

BF I PRESSEN

Du sidder i det politiske udvalg for Attraktiv fagforening, som er et af 
fire fokusområder i BF’s politiske strategi for 2017 og 2018. Hvad skal 
udvalget arbejde med? 
- Udvalget er nedsat for at håndtere udfordringen med vores dalende 
medlemstal. Derfor kigger vi på, hvordan man kan gøre BF attraktiv 
over for potentielle nye medlemmer. Et andet udvalg ser samtidig på, 
hvordan vi kan øge tilfredsheden hos vores nuværende medlemmer. 
   
Hvad drøftede I på udvalgets første møde? 
- Vi drøftede, hvordan vi skal gribe arbejdet an, og hvilke potentialer der 
findes. Vi brainstormede om mulighederne og gennemgik den arbejds-
plan, som vores dygtige sekretariat har lagt på området. Sekretariatet 
har delt opgaven op i forskellige projekter, så vi ikke skal lave det hele 
på en gang. En del af analysearbejdet er allerede sat i gang. En stor 
del af opgaven er nemlig at analysere, hvor de potentielle medlemmer 
findes, og hvad der skal til for, at de finder BF attraktiv nok til at melde 
sig ind.
    
Hvilke medlemsgrupper ser du som potentielle BF-medlemmer?
- Det besluttede generalforsamlingen faktisk for os, da de vedtog BF’s 
Princip- og arbejdsprogram, og jeg stemte også selv for det. Her står, 
at vi især skal kigge på tre målgrupper: Studerende, privatansatte og 
ansatte i biblioteksvæsenet, der har en anden faglig baggrund end den 
klassisk bibliotekariske, og det personale, der er ansat på HK-overens-
komst. 

?
Hovedbestyrelsen holdt møde den 5. april. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen.
Læs hele mødereferatet på bf.dk.

Vidste du, at du kan
følge BF på Twitter?
Bibliotekarforbundet
@bibliotekarerne

3 spørgsmål
til Sofie Fredborg
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Sofie Fredborg 
Koldingbibliotekerne
Email:
sofr@kolding.dk
 

Minna Ebbesen 
Studenterobservatør
6. semester på IVA 
Mobil: 23 87 09 70
Email:
minna.autrl@gmail.com
 

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

 

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

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

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

Regeringens omprioriteringsbidrag har betydet, at uddannelsesinstitu-
tionerne skal spare store beløb. Derfor er flere af BF’s medlemmer på 
uddannelsesbiblioteker blevet afskediget. I 2016 blev seks bibliotekarer 
opsagt – og i første kvartal af 2017 fire uddannelsesbibliotekarer.  
    Bestyrelsen drøftede, hvad BF kan gøre for at styrke uddannelses-
bibliotekarernes position. Kim Jesper Josefsen mente, at det er vigtigt, 
at BF forsvarer arbejdspladserne på området. 
   – Man går fra at have en bibliotekar ansat på uddannelsesinsti-
tutionen i for eksempel 32 timer om ugen til i stedet at købe sig til 
måske 100 eller 200 timers betjening om året via et lokalt folkebibli-
otek. Dermed mister vores medlemmer arbejdspladser, sagde han og 
understregede, at BF fortsat har en opgave i at gøre opmærksom på 
bibliotekarernes vigtige rolle omkring læring, dannelse, informations-
kompetencer og fastholdelse af elever. 
    Næstformand Jette Fugl sagde, at det er vigtigt, at bibliotekarernes 
arbejde ses som en kerneopgave på uddannelserne.
   - Bibliotekarer bidrager til at fastholde studerende og giver dem 
vigtige kompetencer omkring kildekritik og informationssøgning. Det 
skyldes mangel på viden på direktionsgangene, når man sparer bibli-
otekaren væk. Det er et dumt sted at spare. 
   Formand Tine Jørgensen sagde, at det er nødvendigt at samle sek-
toren og finde fælles fodslag på området.
   - Vi skal have samlet parterne og talt om, hvordan vi kan vise, at 
bibliotekaren er en del af kerneydelsen. 

Til BF’s generalforsamling i 2016 blev 
BF’s politiske strategi for 2017 og 2018 
vedtaget med følgende fokusområder: 

• Attraktiv fagforening
• Tilfredse medlemmer
• Kompetencer og arbejdsliv 
• Stærk faglig stemme

Efterfølgende nedsatte hovedbe-
styrelsen fire udvalg med deltagelse 
af både bestyrelsesmedlemmer og 
sekretariat, der arbejder tæt med 
implementeringen af de fire fokus-
områder. Alle udvalgene har vedtaget 
handlingsplaner og arbejder nu med en 
række projekter, der skal understøtte 
strategiens politiske mål. 
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BIBLIOTEKARER PÅ
UNGDOMSUDDANNELSERNE

Politisk strategi 
bliver praksis

VIDSTE
DU... at der er Landsmøde for tillidsrepræsentanterne 

den 31. maj om BF’s overenskomstkrav? 
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T: 38882233
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www.bf.dk
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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
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Niels Bergmann
Udviklingskonsulent/
arrangementsansvarlig 
T: 38 38 06 32 
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Nanna Berg
Karriere- og
udviklingskonsulent
T: 38 38 06 13
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? Jeg fratrådte min stilling som privatansat bibliotekar den 31. juli 2016 og 
har nu planer om at holde ferie inden for den nærmeste fremtid. Jeg har 

lige været på borger.dk for at se, hvor mange feriepenge jeg har til gode. Min 
tidligere arbejdsgiver har oplyst, at udbetaling vil ske via Feriekonto.
   Det viser sig nu, at min tidligere arbejdsgiver ikke har indbetalt mine feriepen-
ge til Feriekonto. Feriekonto har ligeledes oplyst telefonisk, at der ikke er sket 
indbetaling fra arbejdsgiver. Hvad gør jeg? 
 
 
SVAR Tak for din henvendelse. Ferie optjent i optjeningsåret 2016 kan afvikles 
efter den 1. maj 2017.
   Din tidligere arbejdsgiver skal inden for en nærmere angiven frist efter din 
fratræden indbetale dine feriepenge til Feriekonto. Der skal ske indberetning af 
dine optjente feriepenge senest syv dage i måneden, efter du er fratrådt. Arbejds-
giveren skal dog først indbetale pengene til Feriekonto den 7. i den anden måned, 
efter du er fratrådt. Du kan se dine feriepenge på borger.dk fem hverdage efter 
indbetalingen.   
   Er du fratrådt den 31. juli 2016, skulle din arbejdsgiver indbetale dine feriepenge 
senest den 7. september 2016, og du skulle kunne se dine feriepenge på borger.dk 
den 15. september.
   Du har naturligvis krav på dine feriepenge, og Bibliotekarforbundet vil råde dig til 
snarest at rette skriftlig henvendelse til din tidligere arbejdsgiver og bede denne 
om inden for en angiven frist, for eksempel 10 dage, at få tingene bragt i orden. 
Det er vigtigt, at du kan dokumentere, at du har rejst kravet over for din tidligere 
arbejdsgiver.
   Hvis pengene ikke er betalt efter udløb af denne frist, har Bibliotekarforbundet 
mulighed for at gå ind i sagen. Der gælder en forældelsesfrist på tre år.  

Helle Wistesen Andersen

BF’s OK18-krav
Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse udtager BF’s endelige forslag til 
overenskomstkrav på bestyrelsesmødet den 21. juni 2017 på baggrund af 
blandt andet de drøftelser, der fandt sted på TR-OK-landsmødet den 31. 
maj.
   En række forslag fra medlemmer og klubber har også været drøftet på 
TR-OK-landmødet. Vi takker for indsendte forslag.
   Efter HB-mødet den 21. juni sendes kravene til Akademikerne (AC), hvor 
der sker en sammenkædning med andre organisationers krav, men også en 
samlet prioritering af AC-organisationernes samlede kravspakke.
   En tilsvarende koordinering og prioritering af krav sker efterfølgende i 
Forhandlingsfællesskabet (tidligere KTO) for krav på det kommunale og 
regionale område og i Det centrale Forhandlingsudvalg (CFU) for krav gæl-
dende for statsansatte.
   Overenskomstforhandlingerne med arbejdsgivermodpart sker i januar/
februar måned 2018, og nye overenskomster træder i kraft pr. 1. april 2018.

 Bruno Pedersen
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I regi af »FREMFÆRD« (forum for KL og de kommunale faglige 
organisationer i kommunerne) er der sat et projekt i søen til at un-
dersøge et nyt begreb og en ny måde at arbejde sammen på tværs 
og med kerneopgaven i centrum.  
   I 2016 fik Center for arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Uni-
versitet med blandt andet professor Henning Jørgensen til opgave 
at undersøge, om begrebet koblingskompetencer kan bruges i 
arbejdet med tværfagligt samarbejde og som en ny måde at få 
endnu større glæde af de mange faggruppers samarbejde om 
kerneydelsen. 
   Forskerne kalder koblingskompetencer »the missing link« mellem 
monofaglighed og tværfaglighed og en forudsætning for tværfag-
lige og tværgående samarbejder i det offentlige. 
   Forskere kigger på udvikling af ny »meta-faglighed«. Heri ligger, 
at forståelser, handlinger og forpligtende samarbejder skal kittes 
sammen. Det, der i dag ligger hver for sig i arbejdsidentiteter, 
grupper og enkeltorganisationer, skal tænkes mere sammen frem 
for at være siloer. 

Ifølge forskergruppen består koblingskompetencer af fire typer 
viden, færdigheder og sociale kompetencer.

•  Brobygning: evner til at samle aktører, faglig og politisk »næse« 
for problemer og interesser og evner til at få udvekslet kulturelle 
koder.

Koblingskompetencer – hvad er det?

Har du fået nyt job eller har du 
skiftet e-mail eller telefon?

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

Bf.dk/login

•  Kommunikation: sproglige evner til at forstå meningsuniver-
ser, kunne oversætte fagudtryk og talemåder, sociale kompe-
tencer og forhandlingsevner.

•  Koordinering: kunne planlægge og sprede informationer, 
skabe sammenhæng mellem forståelser og handlinger og »få 
tingene til at køre« ud fra normer og traditioner.

•  Kooperation: fleksibilitet og faglig konduite, helhedsforståel-
se, overtalelsesevner, idérigdom og evner til at give samarbej-
det merværdi for alle.

Koblingskompetencer skal bygge oven på de kompetencer, 
aktørerne kommer med hver især. 
   Henning Jørgensen har udtalt i forbindelse med projektet, at 
det ikke er let at mestre koblingskompetencerne, men at det er 
afgørende, at flere bliver i stand til det inden for beskæftigel-
sessystemet, skolesystemet, administration, svømmehaller, 
parkanlæg, biblioteksområdet med videre.

Projektet forventes afsluttet ultimo 2017. Er du interesseret i 
at følge projektet, og hvad der sker på området, så kig på 
vpt.dk/Personalepolitiske emner/Kompetencer/Udgivelser/ 
Forskere: Koblingskompetencer er The Missing Link til tværfagligt 
samarbejde.
                                                     

Lone Rosendal
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Det kan godt være, at du ikke kan lide det, men lønforhandling 
er blevet en fast del af jobbet, i hvert fald hvis du er privatan-
sat og ikke har en tillidsrepræsentant til at klare opgaven. Der-
for kan du lige så godt sætte dig for at lære det, mener Solveig 
Schmidt, der i foråret holdt oplæg på et gå-hjem-møde i BF om 
lønforhandling. 
   – Det, at man én gang om året sætter sig sammen med sin 
ledelse og fortæller om sin værdi for arbejdspladsen, er blevet 
en del af det at være på arbejdsmarkedet i dag – uanset om 
man bryder sig om det eller ej, siger hun. 
   Og det er der stadig en hel del, der ikke gør – altså bryder 
sig om det – hvis man spørger Solveig Schmidt, der tidligere 
har været ansat i blandt andet Journalistforbundet, hvor hun 
har undervist tillidsrepræsentanter i forhandlingsteknik. I dag 
møder hun som oplægsholder folk, der gerne vil blive bedre til 
at forhandle løn: Nogle kan ikke lide at stille krav, mens andre 
tager det for gode varer, når de hører chefen sige, at der ikke 
er noget at komme efter. Men ligesom man prøver at gøre sit 
arbejde godt, når man står over for mindre attraktive opgaver, 
bør man også gøre sit bedste, når man lønforhandler, mener 
hun. 
   – Man skal se samtalen som en opgave, der skal løses. Og 
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du behøver ikke synes, at den er sjov, for at 
være god til den, siger hun og understreger, at 
konsekvensen ved at undgå at lønforhandle 
er, at lederne i stedet giver mere i løn til dem, 
der beder om det.  

IKKE TERAPI

At bede om mere i løn er ikke så svært, som 
det kan lyde, ifølge Solveig Schmidt. Et godt 
udgangspunkt er at forstå, hvad en lønfor-
handling går ud på.
   – Det handler jo ikke om, hvordan du er som 
menneske – det er ikke terapi. Det handler om 
dit arbejde og om, at du får fortalt ledelsen:   
Hvad gør jeg, hvor god er jeg til det, jeg gør, 
og hvad skal jeg have for det. Og det er jo helt 
fair at tale om, hvilken rolle du udfylder, siger 
Solveig Schmidt, der ikke mener, at der er den 
helt store forskel på en lønforhandlingssam-
tale og en medarbejderudviklingssamtale.
   – Folk har ikke meget imod en MU-Samtale, 
og de skal se en lønsamtale som lidt af det 
samme, hvor man så også taler om ens værdi, 
lønudviklingen i samfundet, og hvad dem, der 
laver det samme som én selv, får. Det er jo 
fuldstændig legalt. 
   Når man har erkendt det, kan man så gå i 
gang med forberedelsen til selve samtalen. 
Her handler det først og fremmest om at 
finde ud af, hvordan ens nuværende løn ligger 
i forhold til dem, man fagligt sammenligner 
sig selv med.

Du behøver ikke at 
kunne lide det for 
at blive god til det
Med den rette forberedelse og kend-
skab til samtalens ritualer og rutiner 
kan selv dem, der ikke bryder sig om 
lønforhandling, blive gode til det,
mener ekspert.
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Hvis du vil
vide mere …

Statistikkerne findes 
på bf.dk, og hvis man 
som medlem har brug 
for hjælp til at tolke 
tallene, er man altid 

velkommen til at 
kontakte BF.
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– Du er nødt til at finde nogle tal, så du kan tage en seriøs og 
konstruktiv snak. Du skal vide, om du er lavtlønnet, eller om 
du til samtalen skal til at forklare, hvorfor du skal stige i løn, 
selvom du er lønførende. Det er en professionel snak, og derfor 
kan du ikke bare skyde ud i tågen, siger Solveig Schmidt. 

VÆR ÅBEN 

– Hvis du ikke ved, hvad niveauet er, kan du jo tro, at du tjener 
det samme som dine kolleger, men i virkeligheden ligge i 
bunden, og så sidder du måske og forhandler om klatskillinger 
og opdager aldrig, at du ligger x antal kroner bagud i forhold til 
dem, du sammenligner dig med.
   Solveig Schmidt råder derfor også til, at man åbent drøfter 
løn med sine kolleger, selvom hun ved, at det kan være svært.
   – Der er lavet undersøgelser, der viser, at det er nemmere at 
få folk til at snakke om deres sexliv end om deres løn, men jeg 
opfordrer til, at man beslutter sig for at have åbenhed omkring 
løn blandt kollegerne, for eksempel ved at lave en fælles fil, 
hvor alle lønoplysninger fremgår, for de eneste, der reelt ikke 
har en interesse i åbenhed omkring løn, er cheferne, mener hun.
    Men det er langt fra på alle arbejdspladser, at den åbenhed 
eksisterer. For nylig skrev Politiken om en undersøgelse, analy-
seinstituttet Kantar Gallup havde foretaget for Nordea, at kun 
hver fjerde mand og færre end hver femte kvinde taler løn med 
deres kolleger. 
   Og hvad gør man så, hvis man er på vej til en lønforhandlings-
samtale?
   – Så er lønstatistikkerne en stor hjælp. Så brug din fagfor-
ening, når du skal finde ud af, hvor du bør ligge henne lønmæs-
sigt, forslår Solveig Schmidt.

REALISTISK OG AMBITIØS

Når du som medarbejder har fundet frem til den lønstigning, du 
vil bede om – og som ifølge Solveig Schmidt bør være et »reali-
stisk, men ambitiøst« bud – er næste skridt at sætte sig et mål 
og finde argumenterne, der skal lede derhen. 
   Derefter skal du overveje, hvem det er, du skal tale med, og 
hvordan du vil gribe det an. 
   – Det kan være, at man skal forhandle med én, der nærmest 
fungerer som ens kollega i hverdagen, og så er man jo nødt 
til at sige: »Nu tager vi lige nogle andre hatte på«. Det kan 
også være, at man skal forhandle løn med nogle, man slet ikke 
møder i dagligdagen, og så skal man jo forberede sig på en helt 
anden måde, siger Solveig Schmidt. 
   Så kommer tidspunktet, hvor man er klar til selve samtalen 
med alt, hvad den indebærer af uskrevne regler.
– Når man har fået sagt, hvad man gerne vil have i løn, kigger 
ledelsen måske lige op og lader kravet stå i luften, og så er det, 
at »feminine sjæle« har det med at moderere det, de lige har 
sagt, for eksempel med: »Ja, jeg ved godt, at det måske var 
sat lidt højt…«. Men når du har fremsat dit krav, så sig i stedet: 
»Nu skal du høre, hvorfor ... «. Kæmp for din sag, siger Solveig 
Schmidt og fortsætter:

1

2

3

Skal du til lønforhandlingssamtale 
med din chef, eller skal du tale løn med 
din tillidsrepræsentant, er der hjælp 
at hente i BF’s lønstatistik, der hvert 
år bliver lavet for både offentligt og 
privatansatte medlemmer i BF.

Er du privatansat, kan du se på bran-
chestatistikkerne, da branchen er 
noget af det, der betyder mest for løn-
niveauet på det private arbejdsmarked. 
For eksempel er medicinalbranchen 
forholdsvis højtlønnet, mens forlags-
branchen er mere lavtlønnet.

Se på stillingsstatistikkerne. I løn-
statistikken kan du se lønniveauerne 
fordelt på stillinger, for eksempel 
kan man se, at i kommunerne er en 
webredaktørs lønniveau højere end en 
børnebibliotekars.

Se på lønspredning. I statistikkerne 
fremgår spredningen af lønniveau-
erne, altså forskellig løn inden for den 
samme stilling ud fra erfaring, ansvar 
og kompetencer. I statistikken er det 
angivet i såkaldte kvartiler, der er 
udtryk for erfaring og kompetenceni-
veau. Hvis man synes, man er erfaren, 
så skal man sammenligne sig med 75 % 
kvartilen, og har man mindre erfaring 
og færre kompetencer end gennem-
snittet, skal man orientere sig mod 
25 % kvartilen. På den måde kan man 
vurdere sit lønniveau baseret på ens 
erfaring, ansvar og kundskaber. 

Sådan bruger
du BF’s
lønstatistik

Et godt råd: Brug de forskellige statistikker 
til at få så realistisk et billede af din mar-
kedsværdi som muligt. Tag både hensyn 
til, om du er ansat i det offentlige eller det 
private (og hvilken branche), din stilling og 
lønspredningen.
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   – Måske får du et »nej, det kan du ikke få« og 
får lyst til at forlade samtalen, men det er en 
misforståelse af rammen. Det er ikke en fiasko 
eller et nederlag. Det er en anledning til at sige: 
»Jo, det er da, fordi du ikke har tænkt dig om«. 
Du skal blive i forhandlingen og arbejde for 
sagen. 
   Nogle siger også, at de ikke bryder sig om den 
dårlige stemning, der så opstår, men det er ikke 
dårlig stemning, du har bare sagt noget, ledel-
sen ikke forstår, så bliv ved med at forklare det, 
siger Solveig Schmidt, der erkender, at samta-
len alligevel ikke altid ender der, hvor man selv 
synes, den burde ende.
   – Det kan sagtens være, at der ikke er nogen 
penge, men man skal ikke gå, før man har kæm-
pet hæderligt for sin sag. Og får man ikke det, 
man gerne vil have, skal man heller ikke lade sig 
slå ud. Tværtimod. Nogle tænker måske: Det gør 
jeg ikke igen til næste år, men har du ikke fået 
noget i år, så er det netop, at du skal bede om 
det igen næste år, for det vil blive sværere og 
sværere for ens arbejdsgiver at sige nej, siger 
hun. 

NB: Statistikker på det private område er inklu-
siv pension, da pensionsprocenten varierer på 
det private arbejdsmarked, mens statistikker 
på det offentlige område er uden pension, fordi 
man inden for hele det kommunale område har 
samme pensionsprocent – og det samme gælder 
for staten og regionerne.

Leder/Afdelingsleder/Projektleder: 57.509 kr. 

Bibliotekar: 41.821 kr.

Informationsmedarbejder: 42.387 kr.

Informationsspecialist/ Knowledge-/

   Document-manager: 46.147 kr.

Systemkonsulent/Planlægger: 51.234 kr.

Researcher: 39.870 kr.

Konsulent/Sagsbehandler: 51.102 kr.

Anden stilling: 47.099 kr.

Leder af det samlede biblioteksvæsen: 49.160 kr.

Førstebibliotekar/Souschef: 51.225 kr.

Leder med personaleansvar: 41.628 kr.

(Team)leder uden personaleansvar: 36.259 kr.

Uddannelsesbibliotekar: 32.529 kr.

(Basis)bibliotekar: 32.214 kr.

(AC)Fuldmægtig/-medarbejder: 34.575 kr.

Specialkonsulent: 40.629 kr.

Konsulent (web, IT, udvikling mv.): 39.849 kr.

Informationsmedarbejder/-specialist: 31.736 kr.

Kommunikations-medarbejder/-konsulent: 34.477 kr.

Faglig specialist: 33.136 kr.

Projektleder: 35.975 kr.

Anden stillingsbetegnelse: 34.951 kr.

Cheffunktion i forvaltningen og leder af bibliotek: 52.622 kr.

Bibliotekschef for det samlede biblioteksvæsen: 49.312 kr.

Afdelingschef/leder med stedfortræderfunktion

  for bibliotekschef: 42.018 kr.

Afdelingschef/leder med personaleansvar: 41.034 kr.

Teamleder med personaleansvar: 39.402 kr.

Teamleder/teamkoordinator uden personaleansvar: 36.027 kr.

Leder uden personaleansvar: 36.547 kr.

Børnebibliotekar: 32.746 kr.

Voksenbibliotekar: 33.530 kr.

Musikbibliotekar: 34.090 kr.

(Basis)bibliotekar: 33.299 kr.

Enebibliotekar: 32.603 kr.

(AC)fuldmægtig/-medarbejder: 34.614 kr.

Konsulent i forvaltningen: 39.906 kr.

Konsulent på bibliotek: 39.029 kr.

Webredaktør/-koordinator: 36.005 kr.

Faglig specialist: 35.664 kr.

IT-specialist: 36.045 kr.

Projektleder: 35.703 kr.

Anden stillingsbetegnelse: 34.274 kr.

Kilde: Lønstatistik for offentligt og privatansatte 
medlemmer i Bibliotekarforbundet september 2016 
og specialkonsulent Helle Fridberg. 

Det tjener andre BF-medlemmer

Gennemsnitsbruttoløn for
privatansatte inklusiv pension:

Gennemsnitsløn inklusiv tillæg
eksklusiv pension for statsansatte:

Gennemsnitsløn inklusiv tillæg eksklusiv
pension for ansatte i regioner og kommuner:
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Gik du glip af
debatten på
bf.dk/FagmagasinetPerspektiv?

Deltag i
debatten på
www.bf.dk/
fagmagasinet-
perspektiv
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Kommentar til nyheden »Er der brug for en ny bibliotekslov?« 

bragt på Perspektivs hjemmeside den 17. februar.

Forfatterkommentar 

Som forfatter til både bøger i papir- og e-bogsformat er 

der nogle ting omkring videreformidlingen til bibliotekerne, 

der undrer mig. Den gammelkendte udgivelsesform, hvor 

et forlag antager et manuskript til udgivelse og så ellers 

står for alt vedr. bl.a. PR, videresendelse til lektørudtal-

elser, etc., etc., er meget anderledes end e-bogsudgivel-

sesformen. Som e-bogsforfatter kan man få sin bog ud 

via netboghandlerfirmaet SAXO eller måske private blogs 

uden nogen form for redaktørgennemgang eller normal 

antagelsesproces. Hvis man betaler for det, kan man via 

SAXO præsentere bogen for eReolen samt e-bogsforsæl-

gere som f.eks. Mofibo, Riidr, etc. SAXO har altså ikke gjort 

andet end at levere platform for udgivelsen, men på en 

eller anden måde er de alligevel endt i rollen som forlag.   

Uden dem kan man som forfatter ikke nærme sig eReolen, 

hvilket jo er ret grotesk. De har jo ikke læst bogen eller 

bearbejdet den fagligt, sådan som et almindeligt, gammel-

dags, hæderkronet forlag har gjort. Jeg vil derfor mene, at 

forfatteren selv bør kunne sende sin bog ind til en uvildig 

bedømmelse med henblik på optagelse på eReolen.    

                                                                                         

Else Cederborg, den 25. marts                                 

Kommentar til nyheden »Kvinfo’s biblioteksopgaver flyttes

til Det Kgl. Bibliotek« bragt på Perspektivs hjemmeside

den 30. marts.

Forsøg på at få styr på de ustyrlige kvinder

Hvad er det, der sker med det materiale om kvinder, der 

er blevet indsamlet decentralt i løbet af det sidste halve 

århundrede? Er der nogen, der prøver at centralisere det på 

Slotsholmen for at få styr på de ustyrlige kvinder..? Hvad 

sker der med kvindeforskningen i et land, der engang var et 

foregangsland? Det var svenskerne, der kunne bruge Drude 

Dahlerup som professor. 

   I 1964 startede Statsbiblioteket sin kvindehistoriske sam-

ling. Det var Statsbibliotekets mangeårige souschef Anne 

Marie Terp, der som unge bibliotekar tog initiativet. I 2016 

blev Kvindehistorisk Samling flyttet til Rigsarkivet. 

    Også i 1964 begyndte bibliotekar ved Det Kongelige Bibli-

otek Nynne Koch at specialregistrere kvinderelevant littera-

tur. Det var grundstenen til det, der i 1982 blev til Kvinfo. 

   Tilbage uden for Slotsholmen er Kvindemuseet i Aarhus, 

der startede i 1982 og kom på plads i Aarhus’ gamle rådhus i 

1984. Et spændende sted, som jeg forrige år sammen med en 

flok kvinder var med til at aflevere kvindehistorisk materiale 

til. 

   Man skal tage vare på de værdier, som tidligere generati-

oner har bygget op. Det er ikke sikkert, at tingene skal køre 

videre på samme måde som hidtil, men man skal tænke sig 

godt om, inden man slår noget velfungerende i stykker.

                                                                                     

Grete Munch, den 27. april                                 



B
IB

L
IO

T
E

K
A

R
F

O
R

B
U

N
D

E
T

S
 F

A
G

M
A

G
A

S
IN

 P
E

R
S

P
E

K
T

IV
    N

R
. 4

 · 2
0

1
7

                                            U
n

ive
rsite

tsb
ib

lio
te

k
e
rn

e
 sa

m
le

r sig

Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N

APRIL              2017

04

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

Omslag nr4 2017#1.indd   1 07/04/17   14.13

Kommentarer til artiklen »Er vi på vej mod ét stort

universitetsbibliotek i Danmark?« bragt på Perspektivs

hjemmeside den 28. april.

Der skal være visioner for fremtiden

I interviewet »Forskningsbibliotekerne har ikke formået at 

profilere sig« (bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/Nyheder) 

kritiseres udviklingen af universitetsbibliotekerne: ”’Ærger-

lig’ kalder forsker på SDU Tove Faber Frandsen udviklingen 

med sammenlægninger af flere forskningsbiblioteker. De har 

ikke formået at slå deres værd fast over for moderinstitution-

erne, mener hun.”

   Har man, som jeg, fra starten været ansat på Københavns 

Universitetsbibliotek, i KUBIS-konstruktionen, så har man 

desværre oplevet det fravær i alt for mange år. 

   Helt tilbage i 2011 kommenterede jeg Perspektiv-artiklen 

»E-bogs-tsunamien samler sig på verdenshavet, mens bib-

liotekarerne sidder roligt ved lagunens bred og drikker te« 

med en klar opfordring til, at hvis afvikling skal erstattes 

med udvikling, så skal ledelsen proaktivt ud og repræsen-

tere og synliggøre bibliotekernes faglighed. Der skal være 

visioner for fremtiden. En tydelig og visionær biblioteks-

faglighed på universiteterne er en klar styrkelse af både 

undervisningen og forskningen. 

Har det manglende bogindkøb sammenhæng
med besparelser på fagbibliotekarer?

Fin beskrivelse af udviklingen. 

Den samme udvikling mod centralisering ses ved folkebib-

liotekerne. eReolen er blevet den fælles platform for alle 

landets biblioteker; ingen tænker på lokale løsninger mere. 

Men eReolen har også mange negative sider. En af dem er, 

at bogvalget bliver centraliseret. Den tidligere mangfol-

dighed var sikret af de mange forskellige indkøbere landet 

over; selv små udgivelser af lokal vigtighed blev indkøbt. 

I dag er indkøbene nærmest automatiseret, hvor DBC's 

lektørudtalelse har en nærmest diktatorisk beslutning, om 

landets borgere fremover skal kunne have adgang til en 

bog i digital form eller ej. 

   Som humanistisk forsker nyder jeg godt af bogindkøbene 

på forskningsbibliotekerne. Der er dog i stigende grad 

bøger – selv vigtige værker – som ikke anskaffes. Ved min 

sidste bog var der mere end 10 bøger, som bibliotekerne 

ikke kunne tilbyde, og det var urealistisk, at jeg anskaffede 

bøgerne selv. Det betyder, at jeg ikke mere kan konkurrere 

på lige vilkår med forskere i andre lande, som har adgang til 

bøgerne. 

   Har det manglende bogindkøb sammenhæng med bespar-

elser på fagbibliotekarer? I "gamle dage" mødte man lejlig-

hedsvis de interesserede fagbibliotekarer på institutbib-

liotekerne; hvordan skal bibliotekarer uden faglig interesse 

eller ditto kontakt kunne udvælge de rette bøger? 

   Det er i orden at centralisere IT-systemer og for min skyld 

gerne med et centralt nationalt bibliotek. Men forhåbent-

lig er der nogen, som forsøger at fastholde en decentral 

indkøbsordning med kontakt til de faglige miljøer.

                                                                                   

Jørgen Burchardt, den 1. maj                          
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Tove Faber har desværre ret, når hun siger, at bibliotekerne 

ikke har formået selv at tage styringen for udviklingen, 

hvilket er grunden til, at universiteterne opfatter biblioteker 

som noget, de kan overdrage driften af til for eksempel Det 

Kgl. Bibliotek uden de store konsekvenser. Men som jeg også 

står citeret for i ovenstående artikel, så har det selvfølgelig 

konsekvenser, når man fjerner kollegiale relationer i virksom-

hedsoverdragelser eller fagbiblioteker og bibliotekarer fra 

faglige miljøer, så opfordringen herfra kan kun lyde: Lad os nu 

komme i gang med den debat!

                                                                                    

Jette Fugl, den 28. april                              
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STILLINGSOPSLAG Alle henvendelser vedrørende
stillingsopslag rettes til: DG Media as
Havneholmen 33 · 1561 København V
tlf. 70271155 · fax: 70 27 11 56
Mail: epost@dgmedia.dk
Bemærk venligst, at fristerne nedenfor
kun gælder stillingsannoncerne:

Nr. 06-2017: Udgivelsesdato 30.06
Bestillingsfrist 12.06 kl. 12
Materialefrist 14.06 kl. 12

Nr. 07-2017: Udgivelsesdato 25.08
Bestillingsfrist 07.08 kl. 12
Materialefrist 09.08 kl. 12

Nr. 08-2017: Udgivelsesdato 29.09
Bestillingsfrist 11.09 kl. 12
Materialefrist 13.09 kl. 12

NYE STILLINGER

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

Den ene stilling er en didaktisk funderet læringsbibliotekar på 
Silkeborg Bibliotek. Hovedopgaven er udvikling, tilrettelæg-
gelse og udførelse af undervisnings- og læringstilbud til såvel 
ungdomsuddannelserne som til de voksne brugere bredt. 

Den anden stilling er på Kjellerup Bibliotek, et integreret biblio-
tek, der ligger i kulturhuset Mosaikken. Her søger vi en kultur-
formidler, -  en driver, der kan skabe og medskabe kulturtilbud 
sammen med bibliotekets brugere og partnere, udover at indgå i 
den daglige brugerbetjening og øvrige drift.

Begge stillinger er på fuld tid og med tiltrædelse
pr. 1. september 2017.  Ansøgningsfristen er 14.06.17 

Læs mere om begge jobs på www.silkeborgbib.dk
og på www.ofir.dk

BIBLIOTEKAR 
TIL SVENDBORG BIBLIOTEK
På Svendborg Bibliotek opslås en ny fuldtidsstilling som 
bibliotekar med arbejdssted på både Svendborg Erhvervsskole 
og Svendborg Bibliotek.
Stillingen er til besættelse fra 1. august 2017 eller snarest 
derefter. 
Stillingen omfatter erhvervsskolens biblioteks daglige drift, 
undervisning af lærere og elever i informationssøgning og 
koordination mellem erhvervsskole og bibliotek.
Arbejdstiden vil være fordelt mellem erhvervsskolen 
og hovedbiblioteket.

Det fulde stillingsopslag kan ses på Svendborg Biblioteks 
hjemmeside fra 26. maj, og der ansøges elektronisk 
via Svendborg Kommunes hjemmeside fra 26. maj til 8. juni.

Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv Peter Bangs Vej 30 
· 2000 Frederiksberg · Tlf: 38 88 2233 · Mail: perspektiv@bf.dk · 
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Lerche · Tlf: 38 38 06 37 · Mail: lerche@bf.dk · Journalist: Sabrine 
Mønsted · Tlf: 38 38 06 38 · Mail: moensted@bf.dk · Studenter-
medhjælp/korrektur og Del Din Viden: Marie-Louise Korsager · 
Mail: mlk@bf.dk · Annoncer: DG Media a/s, St. Kongensgade 72 · 
1264 København K · 70 27 11 55 · Fax: 70 27 11 56 · Mail: epost@
dgmedia.dk · Kontaktperson: Morten Holm: 3370 7674 · Tryk: 
CO2-neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S, ISSN: 1904-7940, Danske 
Specialmedier · Design/Layout: Gregorius Design · Abonnement: 
abonnement@bf.dk · Årsabonnement 610 kr. Udland 980 kr. 
BF-medlemmer modtager automatisk bladet · Oplag: Distribueret 
oplag iflg. Dansk Oplagskontrol: 6.503. Dette nummer er trykt i 
6.800 eksemplarer · Adresseændring og uregelmæssigheder i 
leveringen meddeles til Bibliotekarforbundets medlemsafdeling: 
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Silkeborg Bibliotekerne søger
2 nye kompetente kolleger 
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Er du Hjørring Bibliotekernes 

nye IT-ANSVARLIGE?

Har du et solidt overblik, hang til struktur og lyst til at 

arbejde på et moderne bibliotek? Så er du måske 

nyeste skud på vor digitale stamme.

Hjørring Bibliotekerne søger en IT-ansvarlig med 

erfaring inden for biblioteksfaglig systemadministration. Med 

ansvar for drift, vedligehold og udvikling af et til dels 

outsourced IT-miljø skal du kunne koordinere, forbedre og 

implementere nye funktioner og processer. Det er en fordel, 

hvis du er bibliotekaruddannet, men ikke en forudsætning.

Det er en fuldtidsstilling, og den ønskes tiltrådt 

pr. 1. september 2017.

Besøg vores hjemmeside www.hjbib.dk, hvor du kan læse 

mere om stillingen.

Ansøgningsfrist: Søndag d. 11. juni 2017.

Der afholdes ansættelsessamtaler ultimo juni.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 

kontakte souschef Janni Sørensen på tlf. 7233 4825 eller 

bibliotekschef Benthe Hansen på tlf. 7233 4814.

Mindeord om Lars Aagaard
Vores tidligere kollega Lars Aagaard er død fredag den
17. marts 2017 efter længere tids sygdom, 71 år gammel.

Lars valgte at runde sin bibliotekskarriere af på Dansk Central-
bibliotek for Sydslesvig. Det ophold kom til at vare ti år indtil 
1. juli 2011 – ti farverige år, hvis aftryk stadig lever i mange af 
bibliotekets arrangementer og tiltag. Lars nåede, først som 
ledende børnebibliotekar og senere som børne- og kultur-
konsulent, at sætte sit dygtige, personlige og utraditionelle 
præg på det danske bibliotekslandskab i Sydslesvig. Og han 
kom langt ud over biblioteksmatriklen. Lars var en udpræget 
netværksbygger og lykkedes meget ofte med at promovere og 
igangsætte sine altid spændende, originale og fremadskuende 
ideer. Især samarbejdet med de sydslesvigske skoler og børne-
haver blomstrede med Lars. 

Lars var om nogen børnenes kulturforkæmper. Fra 1999 til 
2007 var han engageret i det internationale børnebiblioteks-
samarbejde i organisationen IFLA som repræsentant for både 
Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet. I 2000 
modtog han blandt andet R. Lysholt Hansens Bibliotekspris for 
sit »lange seje træk for børnekulturen«. 

Æret være Lars’ minde.

Anni Søndergaard, souschef
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

KøgeBibliotekerne søger en bibliotekar DB
med relevant efteruddannelse/erfaring,
cand. scient bibl. eller en vidensformidler
med anden relevant akademisk baggrund.

Stillingen ønskes besat fra 1.9 2017 og er på 37 timer ugentligt 

Send din ansøgning online via
http://www.koege.dk/kommunen/Job-hos-os-2.aspx

Bibliotekar med fokus
på vidensaktiviteter og 
samskabelse med borgerne

Har du brug
for en vikar?

Brug BF’s
vikariatmail bf.dk/
vikariatmail og få en
vikar med de rette
kompetencer.
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Arkitekturvandring
i Nordhavn
Kunstfaggruppen inviterer 
til arkitekturvandring med 
Nan Dahlkild, årets modtager 
af faggruppens pris, Den Blå 
Abe.
7. juni 2017 i København

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

Masterclass: Technologies 
Every Librarian Needs to 
Know
Mød Jason Griffey, ameri-
kansk bibliotekar og techno-
logist. Jason tager os på en 
rejse forbi nogle af de vigtig-
ste tendenser og teknologier, 
som har betydning for bibli-
otekarers og informations-
specialisters fremtid.
9. juni 2017 i København

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Records Management
– opfølgning, reunion og 
netværk for Records
Managers
Vi afholder en reunion for 
alle dem, som har deltaget i 
BF's Records Managerminiud-
dannelse. Med korte oplæg, 
videndeling og netværk. 
Andre interesserede er også 
velkomne, såfremt der er 
ledige pladser.
12. juni 2017 i København

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

Webinar: At guide børn og 
unge på de sociale medier
Hvordan kan vi hjælpe med 
til, at børn og unge ikke 
kommer 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 de digitale 
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 internatio-
nalt niveau.
7.-10. september 2017
i Kassel

Scan QR-koden og meld dig til
et af de mange spændende
arrangementer allerede i dag.
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem af Bibliotekarforbundet 
kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

SENIORER

JOB OG KARRIERE TR-KURSER

PFA Pensionskursus 55+
Kurset med fokus på plan-
lægning af senkarrieren og 
optimering af din pensions-
ordning.
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.

Records Manager - Mini-
uddannelse (5 kursusdage)
Miniuddannelsen, som gør 
dig i stand til at arbejde som 
Records Manager i private og 
offentlige virksomheder.   
13. september til 10. oktober 
2017 i København

Digital Manager: Onlinetek-
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 
review. Hvad er et syste-
matisk review, og hvorfor er 
systematiske reviews vigtige? 
Lær om værktøjerne og om 
bibliotekarens rolle i udarbej-
delsen.
7. - 8. juni 2017 i København

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

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

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 Kø-benhavn

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-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
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Navn: Kira Sand  
Stilling: Freelanceansat social mediejourna-
list på DR’s Aftenshowet fra januar 2017
Tidligere: Vikariater på DR Nyheder som 
Social Media Manager (2 mdr.), Social Media 
Specialist på DR2 (2 mdr.), Aller Media A/S 
(2 mdr.) og Community Manager i medie-
bureauet Untold (3 mdr.).  
Uddannelse: Cand.scient.bibl. fra IVA i 2015 
Alder: 31 år

Hvordan blev du freelance social
mediejournalist på DR’s Aftenshowet? 
 - Det var min tidligere chef på DR2, der 
anbefalede mig til Aftenshowet. De havde 
brug for én til at drive deres sociale medier, 
Facebook og Instagram, fra den ene dag til 
den anden på grund af en sygemelding. Jeg 
er ansat på en freelancekontrakt, som kan 
opsiges af DR eller mig med én dags varsel. 
Jeg er ikke lovet noget.    

Hvad er dine opgaver som social
mediejournalist?
- Jeg udvælger, hvilke historier fra Aften-
showet der skal leve videre på de sociale 
medier, producerer indhold, skriver tekster, 
laver videoklip og klipper videoer sammen. 
Jeg har aftenvagt to gange om ugen under 
udsendelserne og to dagvagter.   

Hvordan udvælger du historierne til de 
sociale medier?
- Det er for eksempel historier, der rører folk. 
Jeg lavede en video om et par, der havde 
mistet et barn. De havde besøgt Aften-
showet under sygdomsforløbet og var nu 
tilbage for at fortælle, at de havde fået et 
barn mere. Det er jo en trist, men også po-
sitiv historie, som jeg klippede sammen, så 
den kunne fortælles på Facebook. Det kan 
også være sjove ting. Når jeg har vagt under 
showet, er det ofte ting, der sker her og nu i 
studiet, hvor jeg tager et foto til Instagram 
eller optager en video af gæsterne. Det, der 
virker på sociale medier, er også, når seerne 
kan identificere sig med historien, og man 
spørger ind til deres mening.    
  
Hvordan har du det med at være ansat
på den måde?  
- Det giver selvfølgelig en vis usikkerhed. 
Jeg oplever, at det er vilkårene for mange 
nyuddannede, hvor vi er mange, der gerne 
vil noget med kultur og medier. Jeg har 
efterhånden haft mange vikariater, og det 
er lidt opslidende i længden, fordi det tager 
tid at lære kollegerne at kende, og fordi man 
jo ikke er sikret noget. Jo længere tid man 
er et sted, jo bedre forudsætninger har man 
for at producere godt indhold. Så mit håb er 
at få noget mere fast på sigt.       

Hvad gør du for at få det?   
- Mit netværk er helt afgørende, og jeg 
sørger for at holde kontakt til tidligere kol-
leger. Jeg har desuden opbygget et netværk 
på Twitter, hvor jeg også deltager i fysiske 
arrangementer, blandt andet deres fredags-
barer, for at møde folk i virkeligheden, som 
jeg deler interessefelt med.      

Hvordan bruger du din uddannelse fra IVA? 
- Jeg har lært rigtig meget ved selv ved at 
bruge de sociale medier og gennem erfarin-
ger fra mine tidligere job. Jeg har altid haft 
en interesse for TV og kultur og medier, 
men interessen for sociale medier opstod 
på første semester, hvor vi havde et fag om 
deres brugspotentiale. Jeg var også i praktik 
på IVA i DR’s koncerthus, hvor jeg arbejdede 
med dets sociale mediestrategi. Jeg har 
selvfølgelig nogle metoder og redskaber 
med mig, som jeg bruger uden at tænke 
over det.    

Hvorfor valgte du en uddannelse på IVA?   
- Fordi det var en bred uddannelse, hvor 
det er muligt at gå i mange retninger ved 
at vælge forskellige valgfag. Jeg har altid 
interesseret mig for kultur og medier, så IVA 
var ret oplagt for mig. 
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Min kontrakt kan opsiges med én dags varsel 
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Kira Sand er også
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»Sociale Medier:
En anden vej til brugerne«  

Følg Kira Sand på Twitter:
@Diskursiv 
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