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Cicero Move understøtter mere effektive arbejdsgange på biblioteket, 
og er endnu et skridt på vejen mod det papirløse bibliotek.

Cicero Move indeholder elektroniske pluklister. Elektroniske pluklister 
sikrer, at medarbejderne ikke går forgæves eller bruger unødig tid på 
at finde reservationer. Det sparer tid. Synkron opdatering muliggør 
desuden, at flere medarbejdere kan finde reserverede materialer på 
samme tid.

Pluklisten kan sorteres, så den afspejler indretningen af biblioteket. 
Desuden fungerer Cicero Move på tablet, tablet mini og mobil - både 
Android og IOS.

Læs mere på www.systematic.com/cicero

”Cicero Move kommer til at understøtte vores daglige arbejde med at indsamle 
reserverede materialer på en effektiv måde. Vi vil dermed spare en masse papir, 
og vi får nemmere ved at samarbejde og have flere til at samle reserverede 
materialer samtidig. Samtidig er der et stort udviklings perspektiv i løsningen, 
fordi vi får en masse data, der kan gøre os bedre i det daglige arbejde.”

Thomas Andermann
Leder af Kultur og Bibliotek

Gentofte Kommune

Systematic_PerspektivAnnonce_Jun2017_215x220_V02.indd   1 12/06/2017   14.49
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– fordi jeg ikke kan 

lade være
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Børnebiblioteket i Fredericia er med ny indretning blevet et helt nyt oplevelsesrum, hvor der er 
skabt nye og bedre muligheder for leg, samvær og naturligvis læsning og historiefortælling.

Målet var at indrette en sjov og legende børneafdeling med eventyr som omdrejningspunktet, 
hvor der er plads til både børn og voksne. Indretningen er bygget op omkring en by, bjerg, sø, 
hule og eventyrtræ, der alle understøtter bøgernes formidling og hvor både børn og voksne har 
lyst til at fordybe sig i bøgernes eventyrlige verden.

DER VAR ENGANG...

KULTURLIV I FÆLLES DIGITAL FORMIDLING 

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

DiGITAL FORMIDLING PÅ DEN NEMME MÅDE
 
Med Axess TouchWall Solution kan du inspirere, guide og vejlede dine 
brugere - også når biblioteket er åbent uden personale 

Vi kan hjælpe dig med 

• Formidling på små og store touch- og infoskærme  

• Indhold på pauseskærme og selvbetjeningsautomater 

• Formidling af bibliotekets digitale ydelser  

• Interaktive oversigtskort over bibliotekets tilbud 

• Integration til arrangementskalender, sociale medier, book en bibliotekar, studiepladser m.m. 

• Et super enkelt webbaseret administrationsværktøj, hvor personalet kan publicere og  
opdatere indhold

 
Kontakt os og hør mere - også om Kulturhavn Gilleleje, der stormer derudad med 
digital formidling af bibliotek, biograf og museum i ét stort fællesskab.

Perspektiv_TouchWall_april17.indd   1 08-06-2017   10:16:14
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Positive ord for noget, 
der i virkeligheden 
er skidt, betyder, 
at sproget mister 
sin mening. Det 
giver problemer på 
arbejdspladserne.

Perspektiv er dykket ned i BF’s formand 
Tine Jørgensens kalender en uge i maj. 
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FORMIDLING – FORDI JEG 
IKKE KAN LADE VÆRE…                                                                                               

Perspektiv sætter 
fokus på den gode 

formidling.

FRA STUDENTERPROTESTER 
TIL PRISUDDELING                                                                                                
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Ny sekretariatchef i Coding Pirates:
Brian Lindskov Larsen
Uddannet bibliotekar DB i 1995, har desuden læst 
litteraturvidenskab og er cand.mag. i Kultur og formidling. 
Har tidligere arbejdet i Ungdommens Røde Kors.

Med lokalafdelinger 
over hele landet og en 
strøm af nye frivillige 
er Coding Pirates ble-
vet så stor, at den skal 
sættes i system. Derfor 
har foreningen ansat 
Brian Lindskov Larsen 
som sekretariatschef. 
Han er i øvrigt uddan-
net bibliotekar.



Coding Pirates understøtter og fremmer idéudvikling, 
konstruktionsevne og designtænkning gennem en åben 
og eksperimenterende tilgang til teknologier blandt både 
unge og voksne. 
  Foreningen har lokalafdelinger over hele landet.
Se mere på codingpirates.dk.
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Hvad kommer din ansættelse som sekretariatschef til at
betyde for Coding Pirates?
- Coding Pirates er en »gazelle-organisation«, der er vokset fra 
få til flere tusinde frivillige voksne, mange lokalafdelinger, lan-
ge ventelister med børn, der ønsker at lære at kode, og mange, 
der gerne vil samarbejde med organisationen. Vi er vokset så 
stærkt, at det har været svært at sige ja til nye afdelinger og 
frivillige, for hvem skulle hjælpe dem med at starte op? Som 
sekretariatschef skal jeg sætte det administrative i system, 
så bestyrelsen kan fokusere på det strategiske og innovative 
udviklingsarbejde. Med et sekretariat bliver det lettere at ko-
ordinere for eksempel erfaringsudveksling og undervisning af 
de frivillige, så de er forberedte på, hvordan de – sammen med 
børn – arbejder kreativt med it. 

Mange steder samarbejder biblioteker med skoler og ung-
domsuddannelser for at give unge kreative og skabende kom-
petencer. Hvordan ser du Coding Pirates i den sammenhæng?
- Coding Pirates har et momentum lige nu, fordi der er et 
behov, som det stort set kun er Coding Pirates, der opfylder. 
Folkeskolen kan endnu ikke løse opgaven med at arbejde krea-
tivt og innovativt med teknologi og fokusere på at gøre børn 
til skabere i stedet for brugere. Mange steder samarbejder vi 
med de lokale folkeskoler, og der er en stor interesse i at få del i 
vores viden om, hvordan man gør børn til kreative skabere. Det 
kan sammenlignes med det at læse en bog og så opdage, at 
hvis man gerne vil skabe ny litteratur, skal man lære at sætte 
bogstaverne sammen og danne ord og sætninger. Det er jo det, 
programmering handler om. 

Hvilken udvikling ser du for Coding Pirates?
- Vi ser ikke mere end tre år frem, fordi udviklingen går så 
stærkt, at vi skal kunne være fleksible. Men ambitionen er, at vi 
gerne vil have flere lokalafdelinger og frivillige for at kunne rea-
lisere vores mål om at nå de børn, der gerne vil arbejde kreativt 
med nye teknologier.
   Efterspørgslen efter Coding Pirates er så stor, at vi også 
arbejder på at udvikle en online del af Coding Pirates, som børn 
kan bruge selv, eventuelt sammen med deres forældre. Tuborg 
Fonden har doneret penge til blandt andet det, så vi har et til-
bud til de børn, der er på ventelister, men tanken er også, at fol-
keskolen kan bruge det i undervisningen, eller ungdomsklubben 

TEKST ANETTE LERCHE FOTO HEIDI LUNDSGAARD

kan bruge det som et tilbud på sigt. Vi regner med at have en 
prototype klar om et halvt år til dem på ventelisterne, og får vi 
fondspenge til det, kan vi efterfølgende lancere et online tilbud 
til alle børn i landet.

Du har fokus på medlemsdemokrati i organisationen,
hvorfor er det vigtigt?
- Foreningstanken er jo meget demokratisk. Uanset hvem der 
finder på noget, kan de, hvis de laver en forening, meget hur-
tigt etablere en mikrodemokratisk struktur, der giver en besty-
relse mandat til at træffe beslutninger. Og så snart det er på 
plads, kan foreningen søge om støtte fra kommune, erhvervs-
liv eller fonde. Det er et rigtig godt setup, men desværre er hele 
foreningsmodellen lidt trængt, fordi især de unge ikke gider alt 
det kedelige med jura, økonomi, revisorer og generalforsam-
linger. Den problemstilling er vi også stødt på i Coding Pirates, 
men her tænker vi: »Det koder vi bare«. Så nu ser Coding Pira-
tes på, hvordan vi kan programmere et system, der tager sig af 
alt det administrative. Tanken er selvfølgelig, at det system en 
dag skal blive frit tilgængeligt for andre foreninger.

Hvad betyder din uddannelse som bibliotekar og
kulturformidler for den måde, du griber opgaverne an på?
- Det er jo ret typisk, at man ikke kommer til at arbejde med 
det, man er uddannet til, når man har læst humaniora. Men den 
almene dannelse gør, at jeg kan sætte mig ind i nye emner. Ek-
sempelvis tech, hvor jeg nu er endt. Jeg kan ikke selv program-
mere, men jeg interesserer mig for de antropologiske, politiske 
og økonomiske aspekter af teknologi og har en akademisk, 
analytisk tilgang til det. 

Det koder vi bare

Coding Pirates 



    

Prioritér formidlingen   

F
O

R
M

A
N

D
E

N
S

 L
E

D
E

R

lixenprisen er blevet en tilbagevendende 
begivenhed med det fokus at hylde 
litteraturen. BF har de tre år, prisen har 
eksisteret, støttet til prisuddelingen, 

fordi litteratur og bibliotekarer uløseligt hænger 
sammen. 
   En hyldest til forfatterne og de gode bøger 
er helt på sin plads, men hovedbestyrelsen har 
talt om muligheden for også at tildele en pris 
til dem, der professionelt arbejder med littera-
turformidling. I år bød chancen sig, og med BF, 
Litteratursiden og Danmarks Biblioteksforening 
som sponsorer blev prisen Årets Litteraturfor-
midler uddelt. Nominering til prisen foregik blandt 
landets læsere, der fik til opgave at nominere de 
faglige ildsjæle, der inspirerer til læsning. 
   Samme dag som Blixenprisen blev afholdt, 
fremlagde online boghandlen Saxo en undersø-
gelse, der viser, at den største læsehest er en 
pensioneret kvinde med kort eller mellemlang 
uddannelse, mens den mindst læselystne er 
en nordjysk mand i 20’erne – og at blot hver 
tredje 20-39-årige læser på daglig basis. Noget 
af det samme viste en rapport om målgrupper i 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

biblioteker for nogle år tilbage. Der er altså fort-
sat nok at tage fat i, når det kommer til at højne 
danskernes læselyst. 
   Undersøgelsen, der er foretaget blandt bogkø-
berne, viser, at det er afgørende for et bogkøb, at 
man på forhånd kender forfatteren. Der er altså 
ikke plads til megen nysgerrighed og opdagelse, 
når man køber en bog. Netop derfor er det vigtigt 
at prioritere litteraturformidlingen. For børn, for 
unge og for voksne. Det handler om at skabe nye 
læsere og inspirere dem, der allerede læser, til nye 
læseoplevelser. Læsningen er både en oplevelse, 
man kan have alene ved at fordybe sig i en bog, 
men læsning er også fællesskaber i form af de 
over 1000 læseklubber på biblioteker landet over.
   Formidling er ikke kun at stille til rådighed. Det 
handler om at vejlede og rådgive – som jeg hørte 
én udtrykke det: at tage »konsulentjakken« på.    
For brugerne handler det ikke om kvantitet, men 
om kvalitet. God formidling stiller altså krav til de 
faglige kompetencer inden for research, infor-
mationssøgning og viden om samlingen – både 
den fysiske og digitale. Formidling skal bredes ud 
til meget mere end skønlitteraturen og tænkes 
bredt i forhold til børnelitteratur, faglitteratur, 
tidsskriftsartikler, musik, film, data og informa-
tion. Formidling er noget af det, som binder BF’s 
medlemmer sammen på tværs af arbejdsområder.  
   Årets Litteraturformidler blev bibliotekar Vibeke 
Johansen fra Horsens Biblioteker. Idémager til 
Krimimessen, der har vokset sig stor med mere 
end 7.000 besøgende. Læs mere om hende og 
Krimimessen i dette nummer af Perspektiv, som 
også sætter spot på formidling af børnelittera-
tur og faglitteratur. Vibekes store arbejde med 
Krimimessen og juryens belønning af dette er 
med til at sætte bibliotekernes og biblioteksmed-
arbejdernes formidlingsarbejde på det litterære 
landkort. Hurra for det – og tillykke! 
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FORMIDLING ER NOGET AF DET, SOM 
BINDER BF’S MEDLEMMER SAMMEN 
PÅ TVÆRS AF ARBEJDSOMRÅDER.  



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

Se mere på bf.dk/arrangementer

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

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

Medlem om BF’s gåhjemmøder

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

"Godt at hæve sig 
over arbejdsdagens 
praksisnære opgaver 
og se tendenser i et 
større perspektiv."
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10. maj

Nyt CMS-design, forbedret app
og lovede bogforsider

Danskernes Digitale Bibliotek gav en status på, hvilke digitale 
forbedringer der er på vej, til den årlige strategidag.

Hvordan formidler man digitalt, når man som bibliotek ikke frit må 
vise alle bogforsider? Det spørgsmål har udfordret bibliotekernes 
digitale formidling. Derfor har Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) 
forhandlet en aftale på plads med Copydan, der fremadrettet giver 
bibliotekerne lov til at bruge forsiderne. Tilbage mangler kun Kultur-
ministeriets godkendelse af aftalen, og den må gerne komme snart, 
antydede sekretariatschef i DDB Gleen Leervad-Bjørn, da han holdt 
oplæg på DDB’s strategidag i Korsør fredag den 5. maj.
   Samtidig lovede han, at det nye design til DDB’s CMS er klar til test 
før sommerferien. Det design skal gøre hjemmesiden mere intuitiv. 
Desuden ser DDB også på, hvordan søgefunktionen kan blive bedre.
   Blandt andre nye tiltag blev også nævnt en ny fælles biblioteks-
app, som skal afløse den eksisterende app, der kun anvendes af 15 
biblioteker. Den nye app skal opfylde brugernes behov omkring søg-
ning, reservering, lånerstatus og informationer fra deres bibliotek.  
 

Lerche

17. maj

Blixenprisen til årets formidler 
uddeles på fredag

Blixenprisen hylder den danske litteratur.
Som noget nyt i 2017 har litteraturformidlerne 
også fået deres egen pris. 

Blixenprisen har i flere år – med 
blandt andet BF som sponsor – hyl-
det dansk litteratur.
   I år er endnu en pris føjet til. 
Nemlig prisen for årets indsats for 
litteraturformidling, som gives til 
en professionel litteraturformidler, 

der brænder for at give den gode læseoplevelse videre til en bred 
kreds. Litteraturformidlerprisen har BF og Danmarks Biblioteks-
forening som sponsor, og den kan gives til eksempelvis en biblio-
tekar, boghandler, underviser eller litteraturkritiker. Blandt årets 
nominerede er to biblioteksansatte, nemlig Nanna Damsgaard-
Larsen fra Herlev Bibliotek og Vibeke Johansen fra Horsens Biblio-
tek, som også er idekvinden bag Krimimessen i Horsens.
   Den tredje nominerede er Rachel Röst, stifter af foreningen Læs 
for Livet, der donerer skræddersyede biblioteker til institutioner, 
der arbejder med udsatte børn og unge. 

Lerche

10. maj

40 millioner til algoritmeforskning

København bliver centrum for international forskning i algoritmer. 
Målet er at gøre vores søgninger mere relevante, pålidelige og 
hurtigere. 

Professor på IT-Universitetet Rasmus Pagh skal sammen med tre 
andre professorer lede det nye internationale algoritmecenter i Kø-
benhavn, kaldet BARC (Basic Algorithms Research Copenhagen). De 
har fået 40 millioner kroner af Villum Fonden til seks års grundforsk-
ning i algoritmer.
   En mere solid teoretisk forståelse vil nemlig give mere robust soft-
ware og mere pålidelige og relevante søgninger på nettet.
   - Forskningen i algoritmer er endnu mere grundforskning end sø-
geprojektet. Vi kommer til at træde både frem og tilbage og forsøge 
at bruge kendte teknikker i nye sammenhænge. Målet er at finde 
komponenter, der kan bruges i kernen af fremtidig software for at 
gøre den mere pålidelig, siger Rasmus Pagh.

Mønsted

30. maj

Værktøj finder huller i gymnasieelevers
digitale kompetencer

Den Digitale Radar er et nyt værktøj, der kan give bibliotekarer, 
lærere og eleverne selv et overblik over, hvilke informations-
kompetencer de mangler.   

Den Digitale Radar er en god indgang til undervisningen i infor-
mationskompetencer for gymnasiebibliotekar Maja Ellegaard-
Petersen.
   - Når eleverne får overblik over, hvor de mangler viden om infor-
mationssøgning og kildekritik, og selv undrer sig, er de langt mere 
motiverede til at få fyldt viden på, siger Maja Ellegaard-Petersen.
   Radaren sender eleverne igennem en række udsagn, de skal 
tage stilling til, såsom: »Jeg kender søgeteknikker, så jeg kan 
afgrænse min søgning på nettet« eller »jeg kan forklare, hvilke 
databaser Roskilde Katedralskole stiller til rådighed for mig«.
   Radaren er indtil videre afprøvet af 17 1.g-klasser med stor 
succes, og Maja Ellegaard-Petersen mener, at den også kan være 
nyttig for folkebibliotekarer, fordi det er almen digital dannelse, 
radaren sætter fokus på.
   - Den er endnu så ny, at vi også gerne vil have feedback fra 
andre, der bruger den, så vi kan videreudvikle den.
Alle må bruge Den Digitale Radar, så længe kildehenvisningen er 
i orden.

Mønsted

Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

Ny
fælles

biblioteks-app 
på vej
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Arbejdstilsynet har udstedt et undersøgelses-
påbud på Hovedbiblioteket i Høje-Taastrup 
Kommune på grund af mistanke om arbejdsmiljø-
problemer. BF følger sagen og støtter de berørte 
medarbejdere.

Hovedbiblioteket i Høje-Taastrup havde i foråret 
besøg af Arbejdstilsynet, der talte med flere med-
arbejdere. Efter besøget udstedte Arbejdstilsynet 
et undersøgelsespåbud på baggrund af en »konkret 
mistanke om, at der på biblioteket er problemer 
med det psykiske arbejdsmiljø, fordi mobning/
chikane og uklare krav i arbejdet ikke er forebygget 
tilstrækkeligt«, som det hedder i rapporten. 
   Arbejdstilsynet fremfører desuden, at der tidli-
gere har været sendt et klagebrev fra de ansatte på 
biblioteket til ledelsen i Høje-Taastrup Kommune, 
der beskriver, at de ansatte oplever et stadig 
dårligere psykisk arbejdsmiljø med mistrivsel og 
dårligt samarbejdsklima mellem ledelse og ansatte 
på biblioteket. 

Ekstern undersøgelse
Når en virksomhed får påbud om at undersøge 
det psykiske arbejdsmiljø, som det er tilfældet på 
Høje-Taastrup Hovedbibliotek, skal undersøgelsen 
foretages af en autoriseret rådgivningsvirksomhed 
på arbejdsmiljøområdet – altså en ekstern konsu-
lent ifølge Arbejdsmiljølovens paragraf 21. 
I forbindelse med undersøgelsespåbuddet fra 
Arbejdstilsynet har faglige konsulenter fra Bib-
liotekarforbundet og HK deltaget i et møde med 
personalet, der er meget berørte af sagen. 
   - I BF har vi ikke registreret nogen lignende sager. 
Det er meget usædvanligt, at Arbejdstilsynet kom-
mer med et undersøgelsespåbud på et bibliotek, 
og det siger noget om, hvor alvorlig sagen er. Ar-
bejdstilsynet har en konkret mistanke om mobning, 
chikane og uklare krav i arbejdet, og de forhold 
skaber et urimeligt pres på medarbejderne med 
store personlige konsekvenser, siger specialkonsu-
lent i BF Helle Fridberg.
   - Tillidsrepræsentanten, bistået af BF, har gjort 
et stort stykke arbejde for at gøre opmærksom på 
problemerne. Når man ikke kan komme videre af 
det spor, er det godt, at der er en institution som 
Arbejdstilsynet, der kan gå ind i sagen, siger Helle 
Fridberg.
   Perspektiv har kontaktet Høje-Taastrup Kom-
mune for at få en kommentar til undersøgelses-

Undersøgelsespåbud
fra Arbejdstilsynet

7. juni

IVA får ny institutleder

Fra den 1. september er det 
professor Jens-Erik Mai, der 
sætter sig i spidsen for det 
Informationsvidenskabe-
lige Akademi på KU som ny 
institutleder. Han tager over 
efter Per Hasle, der har været 
rektor og siden institutleder 
af IVA siden 2008.   

Det var et enigt indstillings-
udvalg, der anbefalede dekan 
Ulf Hedetoft at ansatte 
Jens-Erik Mai som ny insti-
tutleder for IVA. Jens-Erik Mai 
er kandidat i biblioteks- og 
informationsvidenskab fra 
Danmarks Biblioteksskole og 
ph.d. i Library and Informa-
tion Science fra University 
of Texas at Austin. Han har 
tidligere været ansat på 
University of Washington og 
University of Toronto og har 
siden 2012 været professor 
på IVA.
   Ulf Hedetoft fremhæver 
Jens–Erik Mais interna-
tionale ledererfaringer, hvor 
han blandt andet har været 
prodekan på University of 
Toronto, og hans gode planer 
for udviklingen af IVA som 
årsagen til at vælge ham som 
ny institutleder.
   Dekanen takker samtidig 
den afgående institutleder 
Per Hasle for hans kompeten-
te og mangeårige indsats som 
leder af IVA og fremhæver 
arbejdet med fusionen mel-
lem IVA og KU i 2013.

Lerche
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påbuddet. I et mailsvar skriver direktør for Fritids- og 
Kulturområdet Jørgen Lerhard:
   »Der sker generelt en stor udvikling på landets 
biblioteker i disse år, som forandrer bibliotekernes rolle 
og opgaver. I Høje-Taastrup Kommune har byrådet 
forholdt sig til denne udvikling med vedtagelse af en 
ny biblioteksstrategi. Samtidig er der sket besparelser 
på kommunens biblioteksvæsen. 
   Tilsammen betyder det, at rammebetingelserne for 
Taastrup Bibliotek kan opleves som meget ændrede 
i forhold til tidligere. Det har været kommunens 
og ledelsens ønske at inddrage medarbejderne i de 
nødvendige omstillinger i denne proces, men det er vi 
tilsyneladende endnu ikke lykkedes med. Vi ser frem 
til at samarbejde med et eksternt konsulenthus om 
at genskabe et godt og tillidsfuldt samarbejde på 
Taastrup Bibliotek.«
   Med hensyn til de konkrete forhold, hvor Arbejdstil-
synet har mistanke om mobning og chikane, skriver 
Jørgen Lerhard:
   »Bibliotekets ledelse har efter vores opfattelse 
aldrig ageret eller ønsket at agere på måder, der kunne 
opfattes som chikane eller mobning, ligesom der efter 
vores opfattelse har været gjort meget for at sikre 
en tydelig kommunikation og gensidig dialog – blandt 
andet via en række faste mødefora med klare dagsor-
dener og referater. Men noget er jo ikke lykkedes, når 
vi er endt i den nuværende situation. Vi ser derfor frem 
til med ekstern bistand at få skabt klarhed over, hvor-
dan ledelse og medarbejdere på ny kommer i frugtbar 
dialog og samarbejde.« 
   Senest i juli skal der være indgået en aftale med en 
autoriseret rådgivningsvirksomhed, der herefter skal 
udarbejde en undersøgelse, som Arbejdstilsynet skal 
have modtaget senest i begyndelsen af oktober 2017.
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Vær lovlig. Få en aftale. Sådan lyder opfordringen i en folder, som Forfat-
ternes Forvaltningsselskab har sendt ud til landets biblioteker for at få 
dem til at indgå aftaler om oplæsning. Med en aftale og en ydelse på 
mellem et par tusind og maksimalt 12.000 kroner årligt vil hovedbibliote-
kerne herefter lovligt kunne have oplæsning af værker i sine aktiviteter.   
Og for at pengene kan fordeles til de berørte forfattere, skal bibliotekerne 
desuden indberette oplæsningerne til Forfatternes Forvaltningsselskab 
med forfatter, titel og eventuelt også navnet på oversætteren.
    - Men hvor er det lige, vi bryder loven? Det vil leder af Kultur og Biblio-
tek i Gentofte Kommune Thomas Angermann gerne vide. Han har ingen 
planer om at indgå en aftale med Forfatternes Forvaltningsselskab, 
og han undrer sig over, at en folder indirekte beskylder ham for at være 
ulovlig og pludselig problematiserer bibliotekernes ageren på et område, 
der ellers har været problemfrit.
    - Jeg har aldrig hørt om sager, hvor der er blevet rejst krav over for 
bibliotekerne. Og jeg kan ikke forestille mig, at det er forfatterne, der står 
bag det her. Har Forfatternes Forvaltningsselskab overhovedet føling 
med deres bagland? spørger han.

Styrelsen er uenig
Forfatternes Forvaltningsselskab og Slots- og Kulturstyrelsen er i øje-
blikket i dialog omkring behovet for en aftale. For mens direktør i Forfat-
ternes Forvaltningsselskab Stig v. Hielmcrone mener, at der er behov for 
en aftale, så er styrelsen mere tøvende. Den skriver i et brev til Forfat-
ternes Forvaltningsselskab, at »det ikke er styrelsens indtryk, at der på 
bibliotekerne i videre omfang afholdes andre oplæsningsarrangementer 
end forfatterarrangementer«, lige som styrelsen eksempelvis ikke 
mener, at der er tale om offentlig fremførelse, hvis en børnebibliotekar på 
et lokalt bibliotek læser højt for en gruppe børn, fordi der her vil være tale 
om et personligt bånd mellem bibliotekar og børnene.
   - Men styrelsens udlægning af ophavsretten kender jeg ikke andre, 
der er enige i. Hvis man ser på rettighedshavere til værker som film og 
musik, så har bibliotekerne jo allerede indgået aftaler på disse områder. 
Hvorfor skal det være anderledes for forfatterne, hvis deres værk opføres 
i biblioteket eller i forbindelse med bibliotekets formidling? spørger Stig 
v. Hielmcrone.

Krænker bibliotekerne 
ophavsretten?
Er det en krænkelse, hvis der – uden tilladelse og betaling 
– læses op af en forfatters værk på et bibliotek? 

   - Bibliotekerne ændrer adfærd i disse år, hvor de er i en transformation 
og går i retning af at være kulturhuse. De kasserer flere bøger og bruger 
forfatternes værker anderledes end tidligere. Men forfatterne kan jo 
ikke leve af, at deres værker bliver brugt til oplæsninger, hvis de ikke får 
en betaling. Derfor vil vi lave en konstruktion, hvor bibliotekerne betaler 
et årligt beløb og herefter blot skal indberette, hvad der læses højt, så 
pengene kan komme videre til dem, der har skabt indholdet.

Demokratisk problem
Men tanken om at skulle føre logbog tiltaler ikke Thomas Angermann. Han 
er bekymret for konsekvenser af en eventuel aftale.
   - Jeg ser det som et demokratisk problem, hvis vi skal til at indberette 
oplæsninger, og bibliotekerne har typisk ikke arrangementer, hvor oplæs-
ningen er i centrum. Det kan da godt være, at der bliver læst højt til en 
biblioteksorientering, men formålet med orienteringen er jo noget andet.   
Selv til et forfatterarrangement er det ikke sikkert, at forfatterne læser 
højt, og vi plejer ikke at anvise, hvad forfatterne må og ikke må. Det kan 
jo så blive nødvendigt, men jeg synes, tanken om, at vi er nødt til at lave 
skilte med »Højtlæsning forbudt på biblioteket«, er skræmmende, siger 
Thomas Angermann.

Læs hele nyheden på bf.dk
 Lerche

ARKIVFOTO: JAKOB BOSERUP



Samskabelse og socialt entreprenørskab

Redaktører: Esben Hulgård, Maja Juul-Olsen
og Elof Nellemann Nielsen
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2017
ISBN: 9788741264301
Sideantal: 300

I disse år er der stort fokus på innovation og kreativitet, 
både på arbejdsmarkedet og på landets uddannelser. 
Dette er en grundbog om social innovation og entrepre-
nørskab til alle på professionsuddannelserne. Forfat-
terne bag giver teoretiske perspektiver på de ting, der 
kendetegner innovationsarbejde, og på de begreber, der 
berører emnet. Derudover fører de teorien over i praksis 
med en række cases fra den virkelige verden. 

Nordisk servicesyn

Redaktører: Gry Asnæs, Katja Hessel
og Nille Presskorn
Forlag: Nyt Teknisk Forlag, 2017
ISBN: 9788757128734
Sideantal: 112

Nordisk servicesyn giver de mennesker, der arbejder 
med service, redskaber til at udvikle sig og gør dem 
bevidste om, hvad god service er. Den gode service 
handler om det menneskelige møde – om relationen 
til gæsten, kolleger, ledelse og samarbejdspartnere, 
hvor vi kan drage nytte af vores nordiske grundvær-
dier som ligeværdighed, åbenhed, fleksibilitet og 
ikke mindst tillid. 

Becoming a Reflective Librarian and Teacher: 
Strategies for Mindful Academic Practice

Forfatter: Michelle Reale
Forlag: ALA Editions, 2017
ISBN: 9780838915295
Sideantal: 144

I denne bog belyser Reale den refleksive praksis 
som et pædagogisk værktøj for både professionelle 
bibliotekarer, undervisere og studerende. Trin for 
trin tilbyder han praktisk anvendelige strategier 
til, hvordan man fører sine idéer ud i livet, inden og 
uden for klasselokalet og på arbejdspladsen, med 
konkrete tips om for eksempel brug af journalise-
ring som refleksionsmiddel. 

Using Sources Effectively: Strengthening Your 
Writing and Avoiding Plagiarism

Forfatter: Robert A. Harris
Forlag: Routledge, 5. edition, 2017
ISBN: 9781138289666
Sideantal: 210

Using Sources Effectively er en hjælp til enhver, der la-
ver forskningsbaseret skrivearbejde. Bogens kapitler 
kommer blandt andet omkring research-strategier 
og kildeudvælgelse, korrekt brug af kildehenvisnin-
ger, citationsteknik og sætningsmønstre. Uoverlagt 
plagiering og den ineffektive brug af kildemateriale i 
forskning er især i fokus i denne femte udgave.

Startup! Fra idé til virkelighed

Forfatter: Michael Thing
Forlag: Akademisk Forlag, 2017
ISBN: 9788750050919
Sideantal: 180

Startup! kan bruges som en slags roadmap, som du 
kan følge på din vej fra ide til realiseret virkelighed. 
Bogen har en meget praktisk tilgang til entreprenør-
skab ud fra devisen om, at det skal prøves fremfor at 
læses. Den svære opgave er at integrere den relativt 
enkle teori med det praktiske – altså at gøre det. 
Derfor henvender Startup! sig til dig, der overvejer at 
starte noget op, eller som er nystartet. 

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

God stil i professionsopgaver

Forfatter: Kit Stender Petersen og
Ditte Dalum Christoffersen
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2017
ISBN: 9788741265216
Sideantal: 150

Hvordan stiller man et videnskabeligt spørgsmål? 
Hvordan indsamler man de relevante data? Hvordan 
analyserer man dem? Hvordan skal en opgave byg-
ges op, og hvilke dele er vigtige at have med? God 
stil i professionsopgaver præsenterer den optimale 
fremgangsmåde fra start til slut og giver et sik-
kert fundament for studerende, der skal skrive en 
opgave.  
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Positivitetsordene har sejret ad helvede til i den politiske retorik, sat sig tungt 
på virksomhedskulturen og omformet den offentlige sektor. Med det resultat, at 
dynamikken forsvinder, den kritiske sans svinder ind, og den faglige dømmekraft 
trues, mener lektor på DPU Steen Nepper Larsen. 
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Bzzzz … det er lyden af en bi. Og buzz … er et engelsk ord, der betyder summen. 
»An air of excitement or purposeful activity«, foreslår Google Translate. Det er der, 
vi starter rent sprogligt, når det handler om buzzwords. 
   Det er ord med energi og retning i. De sætter bølgebevægelse i tingene og skaber 
begejstring. Med en behagelig positivt summende lyd ind i øret, som var det en 
popsang, der vil forføre. Innovation, kreativitet, empowerment, forandringsparat-
hed, branding, team-spirit, inklusion, win-win… fortsæt selv. Vi kender ordene, for 
vi har hørt dem mange gange før. De kommer sammen med magten og kan rykke 
organisationer og skabe nye kulturer. De smager lidt af Moderniseringsstyrelse, 
Kommunernes Landsforening og New Public Management. 

NÅR BUZZWORD 
BETYDER 
BULLSHIT
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   Og så er vi allerede i gang med forklaringen på, 
hvorfor det er blevet op ad bakke for modeordene 
i Danmark. For ikke at sige: De er kommet i bad 
standing blandt det, der ligner en majoritet af 
medarbejderne i specielt den offentlige sektor, 
hvor buzzwords er blevet synonym med bullshit. 
Senest har ordet »robusthed« skabt røre i en an-
dedam, hvor den helt store betændte byld, ifølge 
lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik 
ved Aarhus Universitet Steen Nepper Larsen, 
handler om medarbejdere, der alt for mange 
gange har oplevet at føle sig kørt over af en bull-
dozer med et buzzword klistret på sig.
   - Alle disse ord er helt fortjent i fuld færd med 
at ødelægge deres egen mission ved konsekvent 
at betyde det stik modsatte, når det kommer til 
stykket. Hvis der bliver sagt medinddragelse på 
verdensklasseuniversitetet i Aarhus, så kan man 
være stensikker på, at de ting, man måske får lov 
til at sige sin mening om, ikke får nogen indfly-
delse på de beslutninger, der bliver taget. Det har 
man sørget for kan lade sig gøre ved at udskifte 
ordet »medindflydelse« med medinddragelse, for-
tæller Steen Nepper Larsen. 

KOMMUNIKATIONSAKTØRERNE

Fra slutningen af det 20. århundrede og frem til i 
dag er der sket en eksplosion i antallet af menne-
sker, som lever af at være kommunikationsaktø-
rer og sprogarbejdere, vurderer han. 
   - Det er jo efterhånden forsvindende få dan-
skere, der producerer noget materielt. I stedet 
ser vi en eksplosion af mennesker, der arbejder i 
branchen, som leverer de næste styrende ord og 
udtryk. Her stjæler og hugger man med arme og 
ben, for der er en indædt kamp i gang om at være 
first mover, som det hedder på nydansk.
    Et ord som resiliens, der bliver til robusthed på 
dansk, har turneret ti år i amerikansk selvhjælps- 
og managementlitteratur, før det kommer hertil.
Et helt hold af meget trendbevidste meningsdan-
nere ligger, tilpas mainstream og tilpas småkri-
tiske, på konstant lur efter det nyeste nye. Man 
tricklæser, hvad der sker i den store verden, og 
lancerer det så i Danmark, når man spotter et 
vinderord, siger Steen Nepper Larsen.
    Buzzwords hentes fra niveauet over det rent 
administrative – fra idealernes verden. Det er det, 
der giver dem en nærmest forheksende effekt, 
mener han. 

   - Tag et ord som reform, som man i dag klistrer på hvad som 
helst. Oprindeligt var ordet forbundet med Georg Brandes og de 
første kvindesagsforkæmpere, der ville have stemmeret. Det 
betød »hårdt tilkæmpede rettigheder«. Altså et ord, der pe-
gede på forbedringer og kvalitative forandringer af samfundet. 
De tidlige socialdemokrater talte til fordel for radikale reformer 
af de politiske og økonomiske magtforhold. I dag er der ingen, 
hverken høj eller lav, som er i tvivl om, at en reform betyder 
nedskæring. Det sidste nye er, at man kalder ministeriet for 
effektiviseringer i den offentlige sektor for et Innovations-
ministerium. Det er det samme trick. Man hæfter et positivt 
buzzword på en kontroversiel agenda for at tale sit styrings-
tiltag op eller måske endda for at dække over det, siger Steen 
Nepper Larsen.
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POSITIVE FORDOBLINGSEFFEKTER

Det er bemærkelsesværdigt, at buzzwords 
kan bringe så meget konflikt i deres kølvand, 
når man tager i betragtning, at alle ordene har 
det tilfælles, at de er positive. Modsat de ord 
med kant, der førhen definerede tiden, som 
for eksempel frihed og solidaritet, har vi i dag 
næsten kun chokoladelækre og behagelige 
buzzwords som nudging og mindfulness, og 
hvem skulle kunne have noget imod de ord? 
Det er netop det, der er problemet med dem, 
mener Steen Nepper Larsen. 
   - Positivitetsordene har sejret ad helvede 
til i den politiske retorik, sat sig tungt på 

virksomhedskulturen og omformet den offentlige 
sektor. De sniger sig ind overalt med det resul-
tat, at dynamikken forsvinder, den kritiske sans 
svinder ind, og den faglige dømmekraft trues, 
siger han.
   Når man bruger så mange ufarlige betegnelser 
om arbejdskulturen, får det nogle meget uheldige 
konsekvenser, vurderer Steen Nepper Larsen.  
   - Ordenes egentlige formål er at få os alle sam-
men til at rette ind efter en ny ledelsesfilosofi, 
der styrer ved hjælp af ansattes lidenskab og 
engagement. Søg efter en bog på nettet, og du 
får kastet andre bøger i hovedet, der ligner den. 
Køb en vare på nettet, og du bliver tilbudt andre 
varer, der, hvis det første produkt kunne vække 
dine lidenskaber, måske også kan opfylde en lille 
drøm. Hele samfundet bliver drevet i retning af 
det positive ved hjælp af disse fordoblingseffek-
ter, siger Steen Nepper Larsen.

FIRE HOVEDKATEGORIER

Positive betegnelser for noget, der i virkeligheden 
er negativt, har gjort stor skade på tilliden til for-
valtningerne, ledelsen og konsulenterne, mener 
psykolog og forfatter Dorthe Birkmose. Hun har 
i årevis gjort det til sin hobby at notere ned, når 
hun ser et nyt buzzword. Disruption er det, som 
sidst er føjet til en liste, som hun kan inddele i fire 
hovedkategorier:

Kategori 1. Nyopfundne ord: Ord, som ikke fin-
des, før de bliver opfundet til et bestemt strate-
gisk formål. Eksempel: Nudging.  

- Det er et af de helt store nye modeord, som 
betyder et kærligt puf i den rigtige retning. Ar-
bejdsløse skal i arbejde, handicappede skal være 
selvhjulpne, overvægtige skal tabe sig, utilfredse 
skolelærere skal rette ind efter den nye folkesko-
lereform. Og de skal alle sammen have et lille puf, 
hvis det ikke kører på skinner. 
Det hele hedder nudging – et tilsyneladende 
uskyldigt lille ord, der så bliver spændt foran en 
agenda, som i bund og grund handler om, at man 
i langt højere grad vil kunne styre borgerne i den 
retning, man finder samfundsøkonomisk hen-
sigtsmæssig, siger Dorthe Birkmose.  
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Kategori 2. Skævvredne fagbegreber: Rigtige 
faglige begreber, som bliver sprogligt tvistede 
med store praktiske konsekvenser, fordi de 
bruges med et manipulerende formål. Eksem-
pel: Robusthed. 

- Den idé, at robusthed er en personlig kompe-
tence, der kan trænes, kommer direkte fra den 
positive psykologi. Dens udlægning af robust-
hed kolliderer med seriøse forskningsresul-
tater, som entydigt peger på, at menneskers 
robusthed opstår i en kontekst. Du kan ikke 
gøre dig selv robust, men vi kan gøre hinanden 
robuste ved at hjælpe hinanden. Det springer 
man let og elegant henover, når man introdu-
cerer robusthed som det nye buzzword. Her 
bliver den positive psykologis udlægning den 
gældende, fordi den passer som fod i hose 
med konkurrencestatens grundlæggende 
filosofi om, at det er den individuelle medar-
bejder, der skal kunne levere i forhold til nogle 
givne arbejdsvilkår. Dermed slipper man for 
at diskutere arbejdsforholdene, siger Dorthe 
Birkmose.

Kategori 3. Klicheer. Eksempler er der nok af: 
Nye vinde blæser; vi skyder bolden til hjørne; 
vi plukker de lavesthængende frugter først; vi 
asfalterer vejen, imens vi går – et marked for 
vrøvl slet og ret, mener Dorthe Birkmose. 

- Uforståelige klichéer bliver til kommunale 
mantraer. »Længst muligt i eget liv« er et 
slogan, flere kommuner har lagt ud på deres 
hjemmeside. Det er jo nonsens, og så alligevel 
ikke helt, for sigtet er igen klart: »Længst 
muligt i det liv« betyder »klar dig selv – for du 
får ingen hjælp«, siger Dorthe Birkmose. 

Klichéer lukker muligheden for dialog, hvis 
man vil tale om noget svært, mener hun. 

- Al reel samtale stopper, hvis man får en kliché som »vi skal 
alle sammen køre længere på literen« slynget i hovedet. Det er 
et særdeles effektivt retorisk trick til at skabe tavshed. Og man 
kan bruge klicheerne til hvad som helst, for de kan betyde alt 
muligt, siger Dorthe Birkmose. 

Kategori 4. Synonymtricks: Man lader, som om to forskellige 
ord er identiske. Eksempel: Vi har ikke problemer, men udfor-
dringer. 

- De to begreber – problemer og udfordringer – er radikalt for-
skellige. Et problem er et udtryk for en vanskelig situation, hvor 
der umiddelbart ikke er nogen løsning. En udfordring er derimod 
et udtryk for en vanskelig situation, hvor man skal yde noget 
ekstra, og hvor man godt ved, hvad der skal ydes. 
   Synonymtricket gør det svært at tale ordentligt sammen. Vi 
kan ikke vide, hvad vi taler med hinanden om, hvis begræns-
ninger kaldes muligheder, vanskeligheder kaldes ressourcer, 
forringelser kaldes innovationsmuligheder, besparelser kaldes 
effektiviseringer, og manglende ledelse kaldes selvledelse, 
siger Dorthe Birkmose. 

»Positivitetsordene 
har sejret ad
helvede til i den 
politiske retorik«
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”Rigtig mange rammes af 
stress. Der skal fokus på 
det psykiske arbejdsmiljø.”
Kristoffer Harboe, Koldingbibliotekerne

Løn er vigtigst
TEKST ANETTE LERCHE

BF’s hovedbestyrelse har udvalgt 37 krav, som den ønsker at få 
på bordet ved de kommende overenskomstforhandlinger i stat, 
kommune og regioner. 
   De krav blev drøftet til BF’s landsmøde for tillidsrepræsen-
tanter den 31. maj i Middelfart, og budskabet til BF var klart. 
De generelle lønforbedringer er vigtigst, og der skal også være 
forbedringer på sluttrinnet, for lokalt er der for få penge at 
forhandle om, til at det kan sikre en lønudvikling. 
   BF’s krav er delt ind i grupper, der blandt andet dækker områ-
derne løn, pension, arbejdstid, arbejdssted, barsel og omsorgs-
dage og seniorvilkår. Den samlede kravspakke kan ses på bf.dk.

SVÆR LOKAL LØN

Tillidsrepræsentanterne drøftede især udfordringerne ved lokal 
løndannelse. Det generelle billede er, at der er for få midler 
at forhandle om lokalt, og at der mange gange kun uddeles 
engangstillæg. Desuden oplever den enkelte tillidsrepræsen-
tant for ofte, at vedkommende lokalt skal gå tiggergang for 
overhovedet at få en forhandling. 
   Karen-Margrethe Revsbæk fra Roskilde Bibliotekerne pegede 
på, at man i nogle kommuner ikke forhandler direkte med insti-
tutionslederen, men med forvaltningen, som ikke nødvendigvis 
kender til arbejdsopgaverne eller kvalifikationerne. Det gør 
forhandlingerne mere vanskelige.
   - Som udgangspunkt bør det være den enkelte institutions-
leder, der har kompetencerne til at forhandle den lokale løn, 
sagde hun.

VAGTTILLÆG OG LOKALAFTALER

Omkring pension blev kravet, der skal rette op på uligheden 
mellem stat og kommune på pensionsområdet, fremhævet 

som vigtigt. Men muligheden for at gøre en større del af pensi-
onsindbetalingen fleksibel, så den kan veksles til løn, blev også 
fremhævet som positiv.
   Arbejdstiden blev generelt beskrevet som et stigende 
problem, hvor man mange steder, trods flere skæve vagter, 
oplever, at lokalaftaler om vagttillæg opsiges. Det er der behov 
for at rette op på i overenskomsten, mente tillidsrepræsentan-
terne.

GENERELLE OMSORGSDAGE

Et forslag til et overenskomstkrav er desuden familieomsorgs-
dage, der giver ansatte ret til omsorgsdage til familiemedlem-
mer (udover børn) eller til egen omsorg. Kravet mødte generel 
opbakning, fordi mange oplever, at det kan være svært at få 
fri til eksempelvis at hjælpe ældre familiemedlemmer med 
lægeaftaler og lignende. 
   Linda Vabbersgaard Andersen, Aalborg Universitet, fremhæ-
vede, at det var et godt kravsforslag, fordi det tager hensyn til, 
at familiestrukturen i Danmark er ændret. Denne holdning bak-
kede Kasper Bøgh fra Danmarks Tekniske Universitet op om. 
- Fagbevægelsen skal føre an i at tilpasse arbejdsmarkedet til 
en virkelighed, hvor familier ser anderledes ud i dag, end den-
gang reglerne blev skrevet, sagde han. 
   I kravspakken har BF samlet flere krav, der tilgodeser se-
niorer. Eksempelvis et krav om seniordage i staten og flere 
seniordage i kommunerne.
   Jette Fugl, Københavns Universitet, tilføjede dog, at alle de 
krav om forbedrede vilkår for seniorer også bør få BF til at 
overveje, hvordan man kan skabe forbedringer for alle, fordi der 
er et klart behov for at øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.

IKKE ALLE KRAV SKAL FORHANDLES

Ikke alle BF’s krav vil nå forhandlingsbordet. I første omgang 
skal de drøftes i Akademikerne, der vil prioritere kravene, og 
med den viden foreslog Anja Pedersen fra Syddansk Universi-
tet, at BF samler lokale erfaringer, således at det, der ikke løses 
ved overenskomstforhandlingerne, måske kan løses via lokale 
aftaler.
   - Der, hvor vores krav falder, bør vi afdække, om der findes 
lokale aftaler, som vi kan bruge som løftestang, sagde hun.

Få et overblik over overenskomstforløbet på side 44.

Generelle forbedringer på løn og pension og 
familieomsorgsdage er vigtige OK-krav.
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Formidling handler om at kende sit stof, sin målgruppe
og det personlige engagement. 

Perspektiv sætter fokus på tre bibliotekarer, der formidler, 
fordi de ikke kan lade være. Mød Julie Arndrup, der har lavet en 
børnebogspodcast. Erik Nicolaisen Høy, der formidler viden om 

hverdagslivet for 200 år siden, og Vibeke Johansen, der netop er 
blevet kåret som årets litteraturformidler.   

FORMI DLING
- fordi jeg ikke kan

lade være…
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Vejen fra tanke til handling må ikke være 
for lang, når Julie Arndrup får sine ideer.

Det gælder om 
at prøve det af

or et par år siden ringede en journa-
list fra P1 og spurgte, om Julie Arn-
drup ville stille op i et radioprogram 
og fortælle om børnebøger – om en 
time. Anledningen var børnebog-
messen i Bologna, og programmet 

var kommet i bekneb, fordi en ekspert var 
sprunget fra i 11. time. Eksperten foreslog Julie 
Arndrup, der er børnebibliotekar ved Kultursta-
tionen Vanløse, som standin, og hun sagde ja.
   - Og jeg døde ikke, heller ikke senere, da jeg 
hørte min egen stemme, hvilket jeg ellers 
havde forventet, siger Julie Arndrup. Og snart 
ringede P1 igen, denne gang om Sommer-
bogen. Også dét interview overlevede Julie 
Arndrup, og hun begyndte at tænke over, hvor 
smart radiomediet er.
- Du når ud til så mange via det medie. I 
Københavns Biblioteker var der allerede stort 
fokus på at nå mange i stedet for formidling 
én til én, så jeg besluttede mig for at formidle 
børnelitteratur som podcast. 
   Julie Arndrup fik et møde med den afdeling 
på Københavns Hovedbibliotek, der blandt 
andet står for lydavisen, omkring de tekniske 
muligheder, og hun skrev om sine drømme 
om en børnebogspodcast på sin blog TheJules-
Rules, hvilket fik skolebibliotekar og master 
i børnelitteratur Lisa Gardum Andersen til at 
skrive, »at hvis den drøm blev realiseret, ville 
hun være med«. 
    - Så vi drak en kop kaffe sammen, siger Julie 
Arndrup, og nu har de to lavet 11 podcast, der 
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frit kan downloades via RSS eller på iTunes.
   Det første program blev optaget i Julie Arndrups 
have med fuglefløjt i baggrunden. Det handlede om 
sommerferielæsning. 
   - Vi holder podcasten i en ret uformel tone, det 
skal være som at tale med en veninde. Faktisk har 
Lisa oplevet, at hun blev genkendt til en fødselsdag 
af nogle af vores faste podcastlyttere alene på sin 
stemme. Så det vokser.

HIT AND RUN

For Julie Arndrup er det let at få ideer. Men hun har 
ikke tålmodighed til at skrive projektansøgninger og 
vente i flere år på at få midlerne til at føre dem ud 
i livet. Så hellere bare kaste sig ud i det uprøvede. 
Sådan er produktionen af podcastene også.
   - Forberedelserne til vores podcast er meget »hit 
and run«. Vi finder det meste indhold til udsen-
delserne via vores netværk. Forfattere og forlag 
ser det som gratis reklame og stiller derfor gerne 
op, siger Julie Arndrup, der bruger en til to timer på 
at lave interviews til programmet med forfattere 
eller andre litteraturformidlere og bagefter et sted 
mellem en og fem timer på at klippe det sammen – 
afhængigt af antallet af øh’er. 
   Belønningen kommer ved at have det sjovt under-
vejs, udvide sit netværk og være først med det nye. 
   - Det var også, fordi jeg syntes, det var sjovt, at 
jeg startede min blog for 14 år siden, men grund-
læggende tænker jeg meget over, hvordan jeg kan 
formidle digitalt. Bibliotekaren er sjældent på vagt 
eller til stede i rummet, når alle de ressourcestærke 
lånere kommer, så hvordan når vi den gruppe? For 
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når de har læst alt af Ole Lund Kirkegaard og 
Astrid Lindgren for deres børn, vil de også gerne 
have inspiration. Vi skal nå børnefamilierne på 
måder, der er nemmere for dem, og her er det 
digitale en mulighed, siger hun.

JEG SLIPPER DET ALDRIG

Julie Arndrup har for længst erkendt, at ikke alle 
elsker litteraturen, som hun gør. Det kan hun da 
godt synes er synd, men som formidler arbejder 
hun ud fra målgruppens præmisser.
   - Selv om vi skal erkende, at alt ikke er for alle, 
så handler det meget om timing. At ramme folk, 
når de har brug for det. Bibliotekerne har mange 
projekter målrettet de unge, men måske skal de 
bare have lov til at være i fred, for de har travlt 
med kærester, fritidsjob og studier. Det er vigti-
gere at få dem ind, mens de er børn, for så kom-
mer de tilbage, når de selv får børn. Jeg mener, at 
børnebiblioteket er det vigtigste i biblioteket. Det 
er der, vi konsoliderer os i folks bevidsthed.
   Derfor undrer det Julie Arndrup, at børnebib-
lioteket ikke er mere prioriteret i bibliotekerne. 
Børnefamilierne er bibliotekernes største bru-
gergruppe, men det er sjældent, at børnebiblio-
teket får lov til at fylde halvdelen af bibliotekets 
kvadratmeter. 
   - Det er snarere en tredjedel, hvis man er heldig. 
Og i nogle kommuner må man ikke engang kalde 
sig børnebibliotekar, hvilket jeg ikke forstår. Hvor-
for skulle det at være specialist på børneområdet 
forhindre mig i at tale med pensionister? 
   I det hele taget er Julie Arndrup børnebibliotekar 
i alle døgnets timer. 
    - Jeg slipper det aldrig. Man kan sagtens svinge 
sig op i store ord og tale dannelse og folkeoplys-
ning og det hele menneske, men det bliver let så 
fluffy. Jeg kan bare virkelig godt lide litteratur. 

KREATIVITET OG KONTROL

At give plads til det kreative og turde lade sine 
medarbejdere føre ideer ud i livet kræver mo-
dige ledere. Sådan én har Julie Arndrup, men hun 
synes, at der er for få af dem.
   - Der er mange ledere, der gerne vil have in-
novative, initiativrige medarbejdere, men alligevel 
ser de deres medarbejdere over skuldrene og er 
mikromanagere. Man får bare ikke både kreati-
vitet og kontrol. Hvis man vil have engagement, 
er man nødt til at sætte medarbejderne fri. Det 
kræver en leder med tillid til, at man selvfølgelig 
møder op på arbejde til de faste ting, men at 
resten af arbejdsdagen er noget, man selv orga-
niserer. Ingen ved bedre end jeg, at der er meget 

rugbrødsarbejde som børnebibliotekar. Jeg rydder op, laver ud-
stillinger, fjerner stenhårde boller bag bøgerne og tørrer tis op 
fra gulvet, men de resterende timer har jeg frit spil. Jeg blev til 
dels ansat på grund af mit netværk, og dét kræver tid at pleje. 
   En del af netværket har sikret, at Julie Arndrup har en plads i 
den jury, der kårer årets børne- og ungdomsudgivelse til Blixen-
prisen. Men hvorfor det lige er hende, der blev spurgt, kan hun 
ikke helt forklare.
   - Jeg vil egentlig betegne mig selv som ret introvert. Jeg 
synes ikke, det er nemt at stå på en scene, og jeg kan også 
falde i den fælde at antage, at alle da ved det, jeg ved. Men 
det er efterhånden gået op for mig, at det gør alle ikke, og selv 
om jeg kender mange dygtige børnebibliotekarer, der måske 
ved mere end mig, så har de bare ikke lavet en blog eller en 
podcast. Det kan være, at de ikke har en leder, som bakker dem 
op; at de ikke har tid, ikke gider lave noget efter klokken 16 eller 
er bange for teknikken. Sådan har jeg det ikke. Min holdning er, 
at man skal prøve tingene af og kaste sig ud i det uden at være 
ekspert. 

B FOR BIBLIOTEKAR

Det er til gengæld langt fra alle kommunalpolitikere, der bræn-
der for børn og litteraturen, som Julie Arndrup gør. Det kan et 
blik på de kommunale budgetter hurtigt afsløre. 
   - Det er de samme politikere, der siger, at børn skal kunne 
læse, nærmest fra de bliver født, som gennemfører besparel-
ser, der for eksempel rammer de pædagogiske læringscentre på 
skolerne så hårdt, at man mange steder ikke har skønlitteratur 
længere, og her løfter skolerne ellers et stort arbejde. 
   Nu må børnene så tage på folkebiblioteket for at finde skøn-
litteraturen, og det er bare én af grundende til, at Julie Arndrup 
er stor tilhænger af samarbejdet mellem folkeskoler og folke-
biblioteker. Men hun så hellere, at beslutningerne blev truffet 
på forvaltningsniveau og med penge til opgaven, i stedet for at 
være afhængig af enkeltpersonernes engagement.
Samme syn har hun på den tidligere sprogindsats, hvor biblio-
tekarerne formidler i børnehaverne. Det giver mening, men det 
kræver rigtig mange ressourcer. 
   - Jeg mødte blandt andet en far til en dreng, der aldrig kom 
på biblioteket. Nu kommer de hver fredag, og faren er også 
begyndt at læse. Men det sker kun, hvis vi lærer folk at bruge 
biblioteket, for der er mange ikke-brugere, der ikke aner, hvor-
dan biblioteket fungerer, og som tror, at man skal melde sig 
ind, før man må røre ved noget. Derfor kan vi ikke bare sige, at 
biblioteket er lig »fri og lige adgang«, for det er der ikke for alle. 
Så daginstitutionerne er et godt sted at starte.
   Selv kom Julie Arndrup aldrig på folkebiblioteket som barn. 
Det boede hun alt for langt ude på landet til, men hylderne i 
hjemmet var fyldt med bøger, og hun var en klassisk læsenørd. 
   - Det var først i gymnasiet, da jeg bladrede i Hvad kan jeg 
blive og nåede til b for bibliotekar, at jeg blev klar over, at det 
var det, jeg ville være. Jeg kender mange, der er i tvivl og går 
på arbejde og ikke er særlig tilfredse. Men jeg føler mig dagligt 
privilegeret over at have valgt rigtigt. 
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Vi har brug for mere viden om fortiden, når vi debatterer 
nutiden, mener Erik Nicolaisen Høy. Han formidler selv sin 
viden om hverdagen i Danmark for 200 år siden via digitale 
medier og har også optrådt som fast gæst i Radio24syv.

Vi har pligt til 
at blande os

Vidste du, at der kortvarigt udbrød kampe mellem 
danske matroser, der ville desertere, og borger-
væbningen, der ville forhindre dem i det under 
bombardementet af København i 1807? At man 
holdt køer på første sal i København i samme 
periode, og at der i øvrigt var mødepligt til alle 
gudstjenester?
   Bare en enkelt time i selskab med Erik Nicolaisen 
Høy, bibliotekar på hovedbiblioteket i København 
og ekspert i tidsskriftet Politivennen, giver et 
nuanceret indblik i små og store begivenheder, ho-
vedsageligt i København i perioden 1798 til 1846, 
hvor tidsskriftet udkom. 
   Fire år har det taget ham at gennemgå og for-
midle godt 40.000 sider med knudret gotisk skrift 
fra de tætskrevne sider i Politivennen. Her skrev 
danskerne klager over og forslag til forbedring om 
alt fra indretning af kroer, bompenge, landeveje 
og begravelser i en tid, hvor ordensmagten var 
stort set ikkeeksisterende, mens militæret stod 
for at opretholde ro og orden, og dermed var det 
som oftest den stærkeste, der fik ret.
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TEKST ANETTE LERCHE FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN
Fra 1798 til 1846 
udkom tidsskriftet 
Politivennen. 

Genhør
Politivennen
12 gange har Erik Nicolaisen 
Høy gæstet Radio24syv for 
at gengive hverdagsskil-
dringer af danskernes liv for 
200 år siden.
   I Radio24syv læser vær-
ten op fra de uddrag, Erik 
Nicoloaisen Høy har trukket 
ud og tematiseret fra Poli-
tivennen. Det kunne være 
om det bedre borgerskabs 
begravelser, der reelt set 
var større folkeforlystelser 
med druk og slåskampe, 
eller om vanskelighederne 
ved at rejse, når for eksem-
pel byporten til København 
låses hver aften (først 
senere åbnes Nørreport om 
natten mod betaling).
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KONGERNES HISTORIE

Arbejdet har han formidlet og systematiseret på 
sin blog nypolitivennen.blogspot.com og på Face-
booksiden Politivennen, og så har han blandt andet 
gæstet Radio24syv adskillige gange under navnet 
Politivennen. 
   - Det var tilfældigt, at jeg faldt over tidsskriftet. 
Det stod på Rådhusbiblioteket, hvor det skulle 
digitaliseres. Jeg begyndte at læse det og tænkte, 
at det skulle jeg gøre noget ved. 
   For digitaliseringen gør ikke i sig selv historierne 
fra Politivennen tilgængelige for almindelige dan-
skere. De gotiske bogstaver kan maskinerne ikke 
oversætte, og selv hvis de kunne, så er de gamle 
tekster langt fra lettilgængelige og kræver ofte en 
grundig research for at blive forstået.
   Eksempelvis undrede det Erik Nicolaisen Høy, at 
det flere gange blev omtalt, at der var nummere-
rede sæder i kirkerne, og efter lidt research fandt 
han ud af, at de velstillede borgere dengang kunne 
købe pladser i kirken, så de var sikre på at sidde 
fint. 
   Ikke fordi kirkerne var fyldte, for selvom der var 
mødepligt for alle borgere, så kirken gennem fingre 
med, at folk udeblev, hvis bare en enkelt fra hus-
standen mødte op. De reserverede sæder skyldes 
udelukkende et opdelt samfund, hvor de fine ikke 
ville risikere at havne i selskab med de fattige.
   Netop dette indblik i dagligdagen for 200 år siden 
gør, at det er med en vis skepsis, at Erik Nicolaisen 
Høy følger DR’s store historiefortælling, der blev 
sendt søndag aften.
   - Det, DR formidler, er kongernes historie. Det er 
ikke danskernes historie, selv om de praler med, at 
det er »hele Danmarks historie«. Der er en større 
virkelighed end den, udsendelsen viser.

INGEN NÆSTEKÆRLIGHED

For Erik Nicolaisen Høy har de fire års fordybelse i 
Politivennen været ét stort puslespil, og det store 
kick i arbejdet har været at finde de brikker, der 
ændrer billedet af, hvordan samfundet var for godt 
200 år siden.
   Og selv om Erik Nicolaisen Høy har nydt sin rejse 
tilbage til et beskidt og overbefolket København, 
er det, når hans viden om fortiden bliver brugt i 
relation til nutiden, at han synes, det giver mest 
mening.
   På sin Facebookside knytter han fortidens for-
tællinger fra Indre Bys stræder til nutidens, og han 
bringer også gerne fakta ind i nutidens debatter.
   - Når vi taler om danskernes forhold til kirken, så 
gør vi det ud fra en forestilling om, hvordan for-
holdet er i dag. Men sådan var det ikke for 200 år 
siden. Dengang støttede kirken enevælden og var 

Ekspert
i søgemaskiner
Erik Nicolaisen Høy bruger de digitale medier til at formidle. 
Han argumenterer desuden for, at digitaliseringen af fag- 
og skønlitteratur er vigtig, efterlyser mere faglitteratur på 
eReolen og ved meget om Google.
   Faktisk så meget, at han også udtaler sig i medierne om 
den store søgemaskine, eksempelvis på P1 som gæst hos 
hjerneforsker Peter Lund Madsen.
   - Jeg hører ikke til dem, der rynker på næsen af Google. 
Google er vejen til rigtig meget viden – det gælder bare om 
at vide, hvordan man søger korrekt, så man hurtigt kan 
finde sine informationer og bruge tiden på at dykke ned i 
dem. Der ligger rigtig mange gode ting på nettet, og det be-
tyder jo, at vi i dag kan gå direkte til kilden. Derfor læser jeg 
eksempelvis heller ikke aviser længere, jeg synes, det er 
mere interessant at finde de oprindelige kilder, hvad enten 
det er fra fortiden eller nutiden.

ikke en folkekirke, men en statskirke. Kirkens holdning til den 
almindelige dansker var, at han skulle kende sin plads i tilværel-
sen og blive i sin stand, siger han.
   - Den viden griber ind i kulturarven og det blik, vi har på vores 
kristne værdier. Der er jo meget debat om danskhed, vores 
kulturværdier og -kanon, og her er Politivennen en vigtig kilde, 
fordi man i dag politisk forsøger at give et bestemt billede 
af gamle dage, som ikke passer for flertallet af danskerne 
dengang. Bare tag vores nationalsang, hvor man synger om de 
brede bøge. Det passer kun på Dyrehaven, hvor kongerne gik på 
jagt. Sådan så resten af landet ikke ud. Så hvis eksempelvis en 
politiker skriver om de kristne værdier på Facebook og beskri-
ver, hvordan alle gik i kirke før i tiden, så kan jeg godt gå ind og 
skrive en kommentar om, at det ikke er korrekt og referere en 
kilde fra dengang.

FAKTA ER MIN PLIGT

Sådan et indlæg svarer politikeren typisk ikke selv på. Men 
det gør mange andre, der deler politikerens overbevisning, og 
landsforræder er et ord, der kan gå igen i debattråden.
   - Men jeg tør godt stikke næsen frem og pege på noget, 
der ikke passer. Jeg synes faktisk, det er min pligt. Og det er 
vigtigt, netop når vi taler alternative fakta og fake news, at vi 
på bibliotekerne holder fast i, at der findes bøger eller kilder, der 
giver viden om et bestemt emne. Tidligere kom folk til os for at 
oplyse sig selv, men i dag, hvor det hele sker på sociale medier, 
er spørgsmålet, om bibliotekerne skal opgive den holdning, 
at vi sidder på vores flade og venter på, at folk kommer til os. 
Hvorfor tager vi ikke selv ud? Formidlingen må være en anden 
end før i tiden. Når folk får deres viden fra sociale medier, skal 
vi være der. Ellers bliver vi koblet af.
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Passion for krimier, en god ide og opbakning fra sin chef 
og kolleger. Det er opskriften på, hvordan Vibeke Johansen 
gjorde Krimimessen i Horsens til en voksende årlig succes-
fuld begivenhed på den danske krimiscene.

Begejstring smitter
TEKST ANETTE LERCHE

Krimi-
messen
Krimimessen 
afholdes hvert 
år i weekenden 
før Påske. Første 
gang i 2001 som 
en temadag om 
den nordiske 
kriminalroman 
på Horsens Ny 
Teater. I 2007 
skiftede messen 
lokalitet til det 
tidligere Horsens 
Statsfængsel, 
og i 2017 satte 
messen pub-
likumsrekord 
med over 7.000 
gæster. Desuden 
deltog over 130 
forfattere og 
foredragsholdere.
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od formidling udspringer af begej-
string.  Vibeke Johansen, bibliotekar i 
Horsens og idekvinde bag Krimimes-
sen i Horsens, er ikke i tvivl.
   - Hvis du står i udlånet, er god 
formidling, når du formår at dele din 

begejstring for en given roman med en låner, så 
vedkommende siger »hold da op, den snupper 
jeg«. 
   Den situation er samtidig det næstbedste, man 
som bibliotekar og formidler kan opleve ifølge 
Vibeke Johansen. Det bedste er, når låneren kom-
mer tilbage efter at have læst bogen og siger 
»hold da op, hvor var den god«.
   - Det er fantastisk, og det oplever vi heldigvis 
hver dag i bibliotekerne, siger Vibeke Johansen.
   God formidling er dog ikke kun noget, der fore-
går i biblioteksrummet. Den kan også vokse sig 
meget større, som det er sket med Krimimessen, 
der i 2017 havde 7.300 besøgende på en weekend.
   - Men det handler stadig om begejstring. På 
messen taler gæsterne med hinanden, lytter til 
hinanden, møder forfatterne og køber bøgerne 
– selv om de kunne låne dem på biblioteket. Den 
begejstring smitter, og som arrangør får det mig 
til at tænke, hvordan vi kan gøre det endnu bedre 
næste år, siger Vibeke Johansen.
   Med sin passion for formidling var hun et oplagt 

G
valg som en af tre nominerede til årets litteraturformidlerpris 
ved Blixenprisen, men alligevel blev hun overrasket, da hun fik 
besked om sin nominering, og endnu mere overrasket over at 
modtage prisen.
   - Jeg synes, at det er helt vildt, og jeg er meget stolt. Prisen 
er et stort skulderklap til messen, og det er så vigtigt for mig 
at understrege, at vi jo er mange om at lave Krimimessen. Og 
så har prisen helt sikkert ramt et behov for at tale om formid-
ling generelt og dele viden, så vi kan inspirere hinanden til god 
formidling, siger Vibeke Johansen.

TEMADAGEN DER FIK VOKSEVÆRK

Startskuddet til Krimimessen var, da Vibeke Johansen arrange-
rede en temadag om den nordiske kriminalroman med oplæg af 
fem nordiske forfattere. Deltagerne, de fleste af dem biblio-
tekarer, sagde bagefter, at de håbede, at Vibeke Johansen ville 
lave noget mere i samme stil. Og de positive tilbagemeldinger 
tog hun med i sommerhuset weekenden efter, hvor hun over en 
flaske rødvin videreudviklede konceptet med sin mand. 
   - Der blev ideen til Krimimessen i sin nuværende form født, 
og da jeg præsenterede den for min chef, fik jeg et klart ja, og 
Horsens Kommune bakkede også op og gør det jo fortsat. Vo-
res borgmester ser messen som et flagskib for Horsens, og det 
er et godt udgangspunkt at have hele det kommunale system 
i ryggen, når man laver en så stor begivenhed, siger Vibeke 
Johansen.
   For hende er formidling en blanding af faglighed og personlig 
begejstring, og krimigenren er hendes livslange kærlighed.
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Blixenprisen
Blixenprisen er en dansk 
litteraturprisfest, indstiftet 
af Dansk Forfatterforening 
og Danske skønlitterære 
Forfattere i 2015 for at 
hylde bogbranchen. I 2017 
blev Blixenprisen for årets 
indsats for litteraturformid-
ling uddelt for første gang. 
Bibliotekarforbundet, Dan-
marks Biblioteksforening og 
Litteratursiden er sponsorer 
for prisen på 30.000 kroner. 
De nominerede til prisen var 
Nanna Damsgaard-Larsen, 
Rachel Röst og Vibeke 
Johansen.

   - Der er så meget godt i den genre. Ja, vel 
er det underholdning, men det er begavet 
underholdning, hvor du selv forsøger at regne 
ud, hvordan plottet er skruet sammen, og hvor 
det spændende er motiverne og det psykolo-
giske. 
   Mange krimier giver også et indspark i de 
debatter, der i forvejen kører om samfunds-
forhold, terror, international politik eller noget 
helt fjerde.
   - Man bliver sjældent dummere af at læse 
krimier, men jeg læser da også en hel masse 
andet, siger Vibeke Johansen, der dog tilføjer, 
at lyrik ikke er hendes stærke side og heller 
ikke science fiction.
   - Men så er der så mange andre gode 
kolleger, der står i pedalerne for de genrer, 
siger Vibeke Johansen, der taler energisk om 
litteratur, og den energi har hun overført til 
Krimimessen.
   - Det betyder også meget, at vi er flere, der 
arbejder sammen om at arrangere Krimimes-
sen. Da vi startede for 16 år siden, fandtes 
Facebook for eksempel ikke. I dag kan vi slet 
ikke undvære blogs, Facebook og Instagram, 
fordi det gør, at vi hele tiden kan være i kon-
takt med forfattere, forlag og brugere. 
   De sociale medier giver Krimimessen en 

længere levetid, fordi Krimimessen her 
kan formidle krimier, lave quizzer, kon-
kurrencer og få brugerne til at komme 
med deres egne anbefalinger. Og kom-
munikationsarbejdet på de sociale me-
dier følges op med nærvær, så man som 
krimielsker i Svendborg kan få besøg af 
Vibeke Johansen, der fortæller om krimier 
til en bogcafé.
   Netop nærværet er vigtigt. Derfor har 
forfatterne heller ikke et VIP-område på 
Krimimessen, hvor de kan trække sig til-
bage. De skal ud blandt læserne og møde 
dem på forlagenes stande.
   - Men der er grænser for, hvor stor 
Krimimessen må blive, og vi kunne godt 
mærke, at det hop, vi tog i år, fra normalt 
omkring 6.000 til mere end 7.000 gæ-
ster, var voldsomt. Vi vil gerne være sikre 
på, at folk tager fra Krimimessen med en 
god oplevelse. 
   Derfor er der ikke nødvendigvis planer 
om, at messen skal vokse yderligere i 
2018. Dog kan en ombygning i det tid-
ligere fængsel, der danner rammen om 
messen, betyde, at der alligevel vil være 
plads til endnu flere gæster. 
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»Bibliotekerne er ikke bare et bagtæppe. Det er det seje
personale, der gør os til bedre studerende.« Sådan lød
det i talerne, da de studerende på Københavns Universitet
protesterede mod besparelser på de humanistiske
institutbiblioteker.

Drop besparelserne
på institutbibliotekerne
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orsdag den 18. maj inviterede 
HUMrådet, det fælles fagråd på 
Det Humanistiske Fakultet ved 
Københavns Universitet og godt 
12.000 studerendes stemme, til 
demonstration mod de planlagte 

besparelser på institutbibliotekerne, der er en 
del af et stort sparekatalog, som dekanatet 
netop har sendt i høring.
   I alt skal der spares omkring 60 millioner 
kroner i 2017, mens der i 2016 allerede blev 
sparet 90 millioner kroner på Det Humanistiske 
Fakultet.
   Besparelserne rammer blandt andet de 
ansattes tid til at vejlede og bedømme både 
bachelor- og specialeprojekter, antallet af 
valgfrie kurser og administrationen, hvor der 
blandt andet på biblioteksområdet skal ske en 
organisatorisk sammenlægning, der reducerer 
antallet af betjeningssteder fra otte til fem, 
skriver Uniavisen den 18. maj.
   Netop besparelserne på bibliotekerne har 
gjort de studerende meget utilfredse. Besty-
relsesmedlem i HUMrådet Asta Otto siger til 
Uniavisen den 18. maj:
   - Sammenlægningerne og fyringerne på 
bibliotekerne vil have en meget direkte kon-
sekvens for vores studiemuligheder. Det vil 
blive sværere og mere kompliceret at finde 

T
frem til den relevante litteratur inden for vores 
fagfelter, da der vil være mindre hjælp at hente 
hos de ansatte på bibliotekerne, der ikke blot vil 
blive næsten halveret i personale, men også vil få 
ansvar for et bredere felt.
   For at vise modstanden mod besparelserne på 
institutbibliotekerne havde HUMrådet derfor invi-
teret både studerende, undervisere og biblioteks-
folk som talere til demonstrationen den 18. maj. 
Også BF’s formand, Tine Jørgensen, var inviteret. 
Hun talte om vigtigheden af at have bibliotekerne 
tæt knyttet til de faglige miljøer og gav de stude-
rende ret i, hvor vigtigt det er at kæmpe for deres 
institutbiblioteker og bibliotekarer.
   - Undersøgelser viser, at biblioteket og biblio-
tekarerne både er med til at fastholde jer som 
studerende, og at studerende, der bruger biblio-
teket, skriver bedre opgaver, hvilket fremgår af 
karaktererne. 

”Jeg kan slet ikke se, hvordan man kan 
have et universitet uden biblioteker. 
Bibliotekerne er fundamentet for uddan-
nelse og forskning. Vi får vores viden fra 
bøger og tekster, og de skal være let til-
gængelige. Det er fantastisk at få hjælp 
til informationssøgningen.”
Ekstern lektor og deltager i demonstration
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”Vi bruger biblioteket – især 
i eksamensperioder. Og vi er 
meget afhængige af at møde 
en bibliotekar med viden om 
netop vores fagområde. Vi har 
ofte noget på pensumlisten, 
som ikke er til at skaffe. Men 
det er vores institutbibliotekar 
sindssygt dygtig til at skaffe.”

”Hvis vi i Danmark skal leve af 
viden, så kan vi ikke blive ved 
med at skære på uddannelses-
området.” 

Studerende på Litteraturvidenskab 
og deltager i demonstration

Tine Jørgensen,
formand Bibliotekarforbundet

Den 2. juni afleverede to bestyrelsesmedlemmer fra HUMrådet en underskriftindsamling 
til dekanen på Det Humanistiske Fakultet. 763 studerende og lektorer havde skrevet under 
på, at de ikke ønskede, at besparelserne på Humaniora skulle ramme institutbibliotekerne.
   HUMrådet mener, at det er afgørende for de studerende, at de har adgang til 
fagspecialister på institutbibliotekerne, der kender de enkelte fagmiljøer. Derfor er de også 
imod en eventuel sammenlægning med Det Kgl. Bibliotek. 
   Den 20. juni træffes den endelige beslutning om, hvordan besparelsen på 60 millioner 
kroner skal udmøntes.

763 underskrifter mod biblioteksnedskæringer
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Hvordan ser en arbejdsuge 
ud for BF’s formand, Tine 
Jørgensen? Perspektiv er 
dykket ned i formandens 
kalender i en uge, der inde-
bar et møde på Christians-
borg, debat i DR2 og flere 
bestyrelsesmøder.

Min
uge

Fra studenterprotester 
til prisuddeling
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9.00: Forberedelse til dia-
logmøde om uddannelses-
bibliotekerne
- Vi skal have en drøftelse af, 
hvordan vi sikrer elever det 
bedst mulige tilbud i forhold 
til informationskompetencer 
og kildekritik, og jeg vil invitere 
en række aktører fra sektoren 
for at nå bredt ud.

12.00: Frokostmøde med 
sekretariatschef og næst-
formand
- Vi talte blandt andet om, 
hvad BF skal være for en 
organisation i fremtiden, og 
hvordan vi når frem til god 
debat og mulige scenarier i 
hovedbestyrelse og hos med-
lemmerne. 

14.00: Udvalgsmøde »Stærk 
Faglig Stemme«
- Hvordan giver vi BF en stærk 
stemme? Jeg tror på, at med-
lemmerne skal på banen, og i 
udvalget drøftede vi et oplæg 
til en meningsdanneruddan-
nelse i BF. Udvalget drøftede 
også, hvilke politiske budska-
ber BF skal fokusere på i den 
kommende periode.

10.00: Fællesmøde om
tr-kollegierne

11.30:
Hovedbestyrelsesmøde
- Mødets vigtigste punkt var 
BF’s OK-krav efter oplæg fra 
den nedsatte arbejdsgruppe. 
Der var en god debat om 
løstansatte, freelancere og 
prekariat. Det er vigtigt, at vi 
som fagforening sikrer ram-
merne for et arbejdsmarked 
under forandring, så vi fortsat 
har gode arbejdsforhold og 
ikke udkonkurrerer hinanden 
på eksempelvis løn.

9.00: Telefonmøde med 
ekspert i dataetik Pernille 
Tranberg
- Vi talte om digitalt selvfor-
svar, og hvordan bibliotekarer 
og biblioteker kan være med 
til at skabe en vidensportal på 
området. 

11.30: Møde med kultur-
ordfører Mogens Jensen (A) 
- BF skal være synlig på 
Christiansborg. På mødet talte 
jeg med Mogens Jensen om 
bibliotekarers rolle i folke-, 
uddannelses- og forsknings-
bibliotekerne. Jeg ser gode 
muligheder for et videre 
samarbejde om bibliotekernes 
fremtidige rolle i Danmark.

15.00: Møde i Forbrugerfor-
eningens repræsentantskab

Mandag
den 15. maj

Tirsdag
den 16. maj

Onsdag
den 17. maj
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9.00: Bestyrelsesmøde i 
Forbrugerrådet Tænk

11.30: Tale til demonstration 
mod besparelser på HUM
Jeg måtte gå tidligt fra besty-
relsesmødet i Tænk og cyklede 
ud på KUA for at tale ved en 
demonstration arrangeret af 
HUMrådet mod besparelser på 
institutbibliotekerne, hvor de 
studerende og underviserne 
kæmper for at redde deres in-
stitutbiblioteker. Det er stærkt 
at se brugerne demonstrere 
mod forringelser. Jeg under-
stregede, at hvis vi vil leve af 
viden i Danmark, må vi stoppe 
med at spare på uddannelse.

16.00: Aftenarrangement 
i BF
BF’s aftenarrangement bød 
på oplæg og debat med to 
tidligere BF-formænd og mig. 
Rigtig spændende at høre om 
tidligere tiders udfordringer. 
Min filosofi er, at man skal 
forstå fortiden for at kunne 
gå ind i fremtiden.

8.00: Møde på Taastrup Bibliotek
En hektisk fredag startede tidligt på Taastrup 
Bibliotek, der har fået et undersøgelsespåbud af 
Arbejdstilsynet på grund af problemer med det 
psykiske arbejdsmiljø. Jeg tog sammen med en 
af BF’s konsulenter ud for at tale med medlem-
merne og støtte dem. Deres oplevelser og sam-
menhold gjorde stort indtryk på mig.

12.00: Møde i Talent 100-netværket
Jeg gik egentlig på tidlig weekend for at deltage 
i afslutningen på Talent 100-netværket. Men 
jeg måtte haste tilbage på kontoret, fordi DR2 
inviterede mig i studiet for at tale om formid-
ling af litteratur. 

17.30 var jeg på live i DR2-studiet, og jeg er 
godt tilfreds med min tv-debut. Jeg fortalte 
om bibliotekarernes betydning for børn og un-
ges læselyst, for få ressourcer i bibliotekerne, 
og hvordan bibliotekarer også formidler digi-
talt. Fik blandt andet nævnt #bogsnak som en 
indgang via sociale medier at søge inspiration 
til læsning. 

19.00: Blixenprisen 
Dagen – og en rigtig god uge – sluttede med 
uddelingen af Blixenpriserne, hvor Vibeke 
Johansen, der er bibliotekar i Horsens, blev årets 
litteraturformidler. Det er en pris, BF er sponsor 
for, sammen med Litteratursiden og Danmarks 
Biblioteksforening. Der var tre meget stærke 
kandidater til prisen udvalgt blandt 100 nomi-
nerede, og det gør mig glad at se et øget fokus 
på, at litteratur også handler om formidling.

Torsdag
den 18. maj

Fredag
den 19. maj
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Læs artiklerne i deres fulde længde på bf.dk/deldinviden

KultuRask – et kulturelt pusterum

Af Anette Koue, bibliotekar DB, Mette Thue, kulturformidler, Bente 
Dalsgaard, sundheds- og forebyggelseskonsulent i Viborg kommune, 
Sarah Schimmell Holm, assistent
3. maj

Sundhedscenter Viborg og Viborg Bibliotekerne har gennem tværsek-
torielt samarbejde bidraget i en aktuel sundhedsindsats og afprøvet et 
nyudviklet tilbud. Fokus var at skabe øget livskvalitet 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 selvorganiserede grupper.

Alices værktøjskasse:
En guide til fiktionalitet
i litteraturformidlingen

Af Ea Elmer                                                                                                                    
Projektleder for litteraturformidling,
Biblioteket Frederiksberg
31. maj

Siden foråret 2016 har Biblioteket 
Frederiksberg haft en noget anderledes 
samarbejdspartner. Navnet er Alice (efter-
navn ukendt). Ifølge hende selv har hun lige 
skrevet speciale om dansk samtidslittera-
tur og arbejder indimellem på en bogcafé. 

Og så er hun – nok så vigtigt – en ivrig facebooker, blogger og instagram-
mer. Alice bruger internettets sprog og koder til at skrive om litteratur. 
Hun blander emojis, sms-jargon, memes, links, m.m., og ud kommer en 
litteraturformidling i øjenhøjde med den digitale tidsalder og de sociale 
medier. Og – nåja – så findes hun ikke. Hun er noget, vi har fundet på.

Billedbogen – et medie der kan noget særligt

Af Lone Skovgaard, HvidovreBibliotekerne                                                                                                               
15. maj

Hvidovrebibliotekerne har i 2016 lavet et projekt om tidlig læsning 
med pædagoger fra tre institutioner. Formålet med projektet er at øge 
børnenes læsekompetence, og udvalgte moderne billedbøger bliver brugt 
til, at børn leger forskellige lege, tegner og designer figurer ud fra bøgerne 
og samtaler om dem. Aktiviteterne skal gøre børnene interesserede i 
billedbøgerne.

Biblioteket kickstarter sproget i nordjyske børnehaver 

Af Anders Taylor Hansen, Aalborg Bibliotekerne                                                                                                           
17. maj 

Kan biblioteket være med til at stimulere sprogudviklingen hos børne-
havebørn og give dem en bedre indgang til uddannelsessystemet og livet 
som kulturforbruger? Det skal projektet Sprogstart undersøge, når Aalborg 
Bibliotekerne går sammen med Brønderslev Bibliotek, Daginstitutionen 
Bornholmsgade og Trygfondens Børneforskningscenter om at udvikle spro-
get hos børn i alderen 3-5 år.

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.

En verden af Skam

Af Louise Eltved Krogsgård.
Udviklingskonsulent og leder
af Brønderslev Forfatterskole.
18. maj

Bibliotekerne i Frederikshavn og Brønderslev har i 2017 fået penge fra Slots- 
og Kulturstyrelsen til et litterært projekt for unge i Danmark, Norge og Sver-
ige. Projektet hedder »Ny Nordisk – Litteratur & fortælling« og har til formål 
at sætte fokus på litteratur og fortællinger fra unge i de tre nordiske lande.
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Af Anders Taylor Hansen, Aalborg Bibliotekerne 

Biblioteket kickstarter sproget 
i nordjyske børnehaver  

Sproget vokser, når det bruges. Men ikke alle børn bliver opti-
malt sprogligt stimuleret, og tidlige sprogforsinkelser kan være 
svære at indhente og give ulige vilkår for børn ved skolestart.    
Vi ved, at sprog og læsning er indgangen til kultur, sociale fæl-
lesskaber og kundskab. Sproget er en af de mest afgørende 
færdigheder i forhold til videre læring hos børn, unge og voks-
ne. Men sprogmiljøet i de danske børnehaver har trange kår.
Flere og flere børn oplever at blive stærkt udfordret, når de skal 
gå fra deres hverdagssprog med et begrænset ordforråd til at 
skulle bruge et mere raffineret og nuanceret sprog i skolen.   
De mangler sprogforståelse og ordforråd – og dialogen i en 
samtale kan være svær at håndtere. Mange børn er desuden 
udfordret i at lytte, opfatte og huske historier. 
   Formålet med det 2-årige projekt Sprogstart er at udvikle et 
koncept for, hvordan bibliotekerne via et bevidst, målrettet og 
systematisk forløb kan påvirke sprogfærdighederne for børn i 
alderen 3-5 år. Det skal ske i et formaliseret samarbejde med 
udvalgte børnehaver, hvor målet er at mindske det sproggab, 
der er mellem de sprogsvage og de sprogstærke børn ved sko-
lestart – og som kan følge børnene hele livet. 
   Det er Aalborg Bibliotekerne, der står bag Sprogstart, men 
projektet er blevet til i tæt samarbejde med Brønderslev 
Bibliotek og den Aalborgensiske daginstitution Bornholms-
gade. Derudover medvirker testbiblioteker og børnehaver fra 6 
forskellige kommuner i Region Nordjylland.    

SPROGSTART – ET SAMARBEJDE MELLEM BIBLIOTEKER, 

DAGINSTITUTIONER OG FORSKNINGSCENTER

Projekt Sprogstart er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen 
og samler biblioteker, kommunale daginstitutioner og Tryg-
fondens Børneforskningscenter om samme mission: Via 
sprogstimulering at udligne de ulige vilkår, der gives børn ved 

skolestart, og som senere i livet kan koste dem den umiddel-
bare adgang til kultur, kundskab og fællesskaber. 
   Bibliotekerne sammensætter i den forbindelse 24 sessioner, 
der er tilpasset de 3-5-årige i børnehaverne til et otte ugers 
forløb med tre sessioner hver uge. 
   På tværs af de i alt 24 sessioner arbejdes der med højtlæs-
ning, guidet læsning, fortællinger, film, aktiv lytning, apps og 
kreative eller motoriske lege. Sessionerne vil både bestå af 
eksisterende øvelser, som er udviklet i forbindelse med andre 
sprogstimuleringsinitiativer, for eksempel Sprogfitness, og af 
nye øvelser, der skræddersys til Sprogstart.

Overordnet vil de forløb, som udvikles i projektet, have fokus 
på kompetencer som:  

• Lydlig opmærksomhed
• Skriftsprogskoncepter
• Ordforråd
• Narrative kompetencer
• Produktivt sprog (det man siger)
• Receptivt sprog (det man forstår)
• Omverdensviden 
• Hukommelse

Projektgruppen har i tæt samarbejde med biblioteker og 
institutioner udviklet detaljerede drejebøger for forløbene, så 
det for bibliotekspersonalet er enkelt at afvikle dem ude hos de 
forskellige institutioner. 

BIBLIOTEKSFAGETS BIDRAG TIL DAGINSTITUTIONEN

På et konkret plan afvikles den enkelte Sprogstart-session 
i tæt samarbejde med daginstitutionerne. Personalet fra 

Kan biblioteket være med til at stimulere sprogudviklingen hos børnehavebørn og give dem en bedre 
indgang til uddannelsessystemet og livet som kulturforbruger? Det skal projektet Sprogstart undersøge, 
når Aalborg Bibliotekerne går sammen med Brønderslev Bibliotek, Daginstitutionen Bornholmsgade og 
Trygfondens Børneforskningscenter om at udvikle sproget hos børn i alderen 3-5 år.
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biblioteket og institutionen bliver i fællesskab sat i spil over for 
børnene via intense sprogstimuleringsforløb, hvor den biblio-
teksansatte har den sprogfaglige opgave og daginstitutionens 
personale den pædagogiske. 
   Institutionerne tilbydes altså en ekstra sprogstimulerende 
indsats over for børnene, hvor en anden faglighed end pæda-
gogernes bringes i spil. Bibliotekarerne kan byde ind med både 
faglige kompetencer i forhold til materialer, læsning og sprog 
samt formidlingsmæssige, digitale og relationelle kompeten-
cer. De kan på den måde være med til at skabe en prioriteret 
indsats og give børnene nogle gode oplevelser, der samtidig 
sikrer et kompetencemæssigt løft.
   Til forskel fra pædagogerne kommer bibliotekarerne uden 
forudindtagelser om børnene, og de er ikke hjemmeblinde i 
institutionen. Deres friske blik på læringsmiljøet kan være med 
til at give institutionen ny inspiration til arbejdet med sprogs-
timulerende aktiviteter og i den grad også bane vejen for et 
fortsat godt samarbejde med bibliotekerne.

SPROGSCREENING OG EVIDENS

Den overordnede indsamling af viden og dokumentation i for-
bindelse med projektet foretages i samarbejde med Rambøll 
og Trygfondens Børneforskningscenter ved professor Dorthe 
Bleses.
   Alle de deltagende stuer modtager i to omgange et forløb à 
24 sessioner og skal så agere kontrolstuer i to omgange, hvor 
de ikke modtager sprogstimulering. Både før og efter begge 
forløb skal børnene sprogscreenes med det nye sprogscree-
ningsværktøj fra Børne- og Socialministeriet.
   Trygfondens Børneforskningscenter bruger sprogscree-
ningerne til at måle effekten af den sprogstimulerende 

»bibliotekspåvirkning«, som børnene modtager, og de 
vil kunne bruges til at dokumentere projektets effekt og 
gevinst. Institutionerne har i skrivende stund været i gang 
med de indledende sprogscreeninger, og bibliotekarerne er 
ved at gennemføre de første forløb i børnehaverne.

RESULTATER I 2018

Når projektet afsluttes, vil 1000 børn fordelt på 54 stuer i 
43 daginstitutioner have deltaget og på den måde bidraget 
til den data og dokumentation, der indhentes til forsknin-
gen.
   De overordnede konklusioner vil herefter lægges i hæn-
derne på professor Dorthe Bleses, en af ophavsmændene 
til rapporten »Børns tidlige udvikling og læring i dagtilbud«.  
Dorthe Bleses har igennem hele forløbet været sparrings-
partner på både form og indhold, og de første af hendes 
forskningsbaserede resultater af Sprogstart forventes 
offentliggjort ultimo 2018.
   Forventningen er at kunne påvise, at bibliotekerne med 
deres »påvirkning« kan gøre en forskel, og at dette unikke 
samarbejde mellem biblioteker, institutioner og forskere 
kommer til at give 1000 børn en god sprogstart på livet.   

FAKTA OM PROJEKT SPROGSTART 

Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.  

Projektet drives af Daginstitutionen Bornholmsgade i Aalborg, Brønderslev 
Bibliotek og Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde mellem øvrige biblioteker 
og daginstitutioner i Region Nordjylland.
   Indsamling af viden og dokumentation foretages i samarbejde med 
Trygfondens Børneforskningscenter ved Professor Dorthe Bleses og i 
samarbejde med Rambøll. 

Når projektet afsluttes, vil 1000 børn fordelt på 54 stuer i 43 daginstitutioner 
have deltaget. 

De første sprogscreeninger er allerede foretaget, og bibliotekarerne er i 
skrivende stund ved at gennemføre de første forløb i børnehaverne.

Læs mere på www.sprogstart.com 

"Vi ved, at sprog og læsning 
er indgangen til kultur, sociale 
fællesskaber og kundskab"

A
rkivfoto: Jakob B

oserup
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Dansk islæt 
i LIBER
Bibliotekschef for Syddansk Universitetsbibliotek Bertil 
Dorch stiller op til bestyrelsen i LIBER – den europæiske 
sammenslutning af forskningsbiblioteker. Han ser gerne en 
international debat om forskningsbibliotekets rolle.
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L
IBER blev startet i 1971 af en dedikeret gruppe af 
europæiske forskningsbibliotekarer ledet af fransk-
manden Jean-Pierre Clavel, bibliotekschef for uni-
versitetsbiblioteket i Lausanne. Målet var at give de 
europæiske universitetsbiblioteker en fælles, stærk 

stemme i bibliotekssektoren. Bag forkortelsen LIBER står: 
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (sam-
menslutning af europæiske forskningsbiblioteker). Siden 2009 
har organisationen været registreret under hollandsk lov med 
hovedkontor i Haag. LIBER deltager i mange EU-projekter og 
laver et stort lobbyarbejde i EU, når det kommer til lovgivning, 
der vedrører forskningsbibliotekerne, for eksempel ophavsret. 
Bibliotekschef for SDU og formand for DFFU (Danske Fag-, 
Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker) Bertil Dorch stiller op 
til bestyrelsen.

Hvad er det, LIBER kan? 
- Forskning er internationalt, så samarbejdet mellem forsk-
ningsbibliotekerne er vigtigt for at løfte åbenheden og redelig-
heden omkring forskning. I LIBER er det muligt at arbejde for 
et ensartet fundament for forskningsbiblioteker internationalt, 
fordi organisationen består af 400 forskningsbiblioteker i mere 
end 40 lande. Også nationalt kan forskningsbibliotekerne sam-
let set få langt mere igennem politisk, hvis de internationalt 
har fælles fodslag.

 Hvorfor stiller du op? 
- Jeg sidder med i SPARC Europe’s bestyrelse (organisation, der 
advokerer for åben adgang til forskning og data, red.), hvor vi 
mest arbejder med Open Access. Det arbejde vil jeg gerne brede 

ud til også at handle om for eksempel Open 
Data og Open Science. I LIBER arbejder man 
med alle områder af forskningsbibliotekernes 
virke, så det kan supplere arbejdet i SPARC.
   En anden bevæggrund er, at jeg stillede op 
sidste år – lidt som en modreaktion på, at der 
skulle vælges to nye medlemmer til bestyrel-
sen, men der var kun opstillet to kandidater.   
Det betød, at det reelt ikke var et valg. Jeg stil-
lede op, så der kom en egentlig demokratisk 
proces, og jeg førte en valgkampagne under 
LIBER’s kongres i Helsinki. Jeg var tæt på at 
blive valgt og blev efterfølgende opfordret til 
at stille op igen i år. Det er vigtigt med nordi-
ske repræsentanter i LIBER, og det er længe 
siden, at der har siddet en dansk repræsentant 
i bestyrelsen. 

Hvad vil du arbejde for? 
- Der er mange nye retninger og agendaer i 
forskningsbibliotekerne. For eksempel hele 
bevægelsen mod mere åbenhed og redelighed 
i forskningen. Der findes også »fake news« 
inden for forskning, så hvis vi skal kunne stole 
på den, er det nødvendigt med åbenhed i alle 
processer.
   Vi skal også finde ud af sammen, hvad der 
er kernen i forskningsbibliotekernes services? 
Og hvad man kan forvente af et forsknings-
bibliotek i dag? Der er nationale regler og 
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reguleringer, men vi har internationalt et fælles fundament, 
der betyder, at det giver mening at arbejde sammen. Det kan 
være omkring policy, standarder eller retninger, for eksempel 
på Open Access-området. 

Er der ikke europæiske forskelle, der udfordrer?
- LIBER er den »europæiske union« for forskningsbiblioteker, så 
der er lige så mange forskelle som i EU og i Melodi Grand Prix, 
hvor kultur og økonomi spiller ind. Men fundamentet er homo-
gent, fordi de fleste biblioteker har et klassisk dannelsesideal 
og en fælles europæisk kulturarv. Variationerne handler mere 
om »dagens tilstand« – økonomiske kriser, politisk fokus og så 
videre. 

Hvad kan løftes internationalt? 
- Open Access er et eksempel. Det er en bevægelse i hele 
Europa, men der er stor forskel på, hvordan det udmøntes, så 
det kan være svært at navigere i som bibliotek, men forsk-
ningen er international, og derfor bør der være fælles fodslag. 
I Danmark skulle 80 procent af forskningen i dag være Open 

Access, men det er kun 23 procent. Det er ikke lykkedes, fordi 
instrumentet ikke er godt nok. Så der er et stort potentiale, 
hvis vi arbejder sammen om, hvordan vi gør tingene. 

Overbibliotekar på Stockholms Universitetsbibliotek Wil-
helm Widmark, der sidder i LIBER’s bestyrelse, peger på 
licens som et område, der er oplagt at samarbejde om for 
at lægge pres på forlagene. Du har tidligere sagt, at du ikke 
mener, der er meget at hente økonomisk ved at gå sammen 
nationalt mod forlagene, men er der det på europæisk plan?
- Ja, hvis vi på tværs af nationale grænser diskuterer os frem 
til, hvad der er ret og rimeligt, kan det styrke argumenterne, 
både over for politikerne nationalt og over for de interna-
tionale forlag. Det at blive enige om en fælles holdning i 
LIBER med hensyn til, hvad vi vil og bør acceptere, er et godt 
udgangspunkt for forhandlinger, så forlagene ikke spiller 
landene ud mod hinanden. Hvis et bibliotek for eksempel blev 
blokeret, kan de andre hjælpe. Forlagene er blandt andet be-
gyndt at kræve ejerskab til data, og de står godt i en forhand-
lingssituation i dag.

Som formand for 
Danske Fag, Forsk-
nings- og Uddannel-
sesbiblioteker (DFFU) 
ser Bertil Dorch en 
fordel for Danmark, 
hvis han bliver valgt 
til LIBER. 
   - Jeg kan tage 
vores arbejde og 
synspunkter videre 
i en international 
kontekst og på 
samme måde bære 
ting med tilbage. 
Potentialet er stort i 
LIBER, fordi der er så 
mange mennesker 
involveret, som kan 
føre tingene ud i 
praksis. 

Kilder: LIBER’s
hjemmeside,
Bertil Dorch
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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 2017-2018

Faggrupperne Fabulær og Bibliotek 
og uddannelse har holdt generalfor-
samlinger i 2017 og har nedlagt sig 
selv, fordi der ikke kunne vælges nye 
bestyrelser.
   Kim Jesper Josefsen ærgrer sig over, 
at faggrupperne er nedlagt. Blandt 
andet fordi faggrupperne arbejder 
med læring og uddannelse.
   Jette Fugl håber, at der kan opstå 
noget nyt. 
   - Jeg håber, at der opstår en ny 
faggruppe omkring læring, og at den 
faggruppe vil blive på tværs af sekto-
rer, ligesom BF ś nye Data Science 
Faggruppe. 
   Bestyrelsen var enig om at se på 
mulighederne for at støtte en ny 
faggruppe eller et løsere netværk 
omkring læring.
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Andreas Damsbo Brix 
Sundby Bibliotek 
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

FARVEL TIL TO 
FAGGRUPPER

Hvad ser du som vigtigst ved de kommende OK-forhandlinger? 
- Det, medlemmerne først og fremmest ser på, når de skal stemme ja 
eller nej til resultatet, er, om vi har opnået forbedringer omkring løn og 
pension. Ved sidste overenskomst blev reguleringsordningen forringet, 
men den er stadig vigtig, fordi den sikrer, at lønudvikling i det offentlige 
ikke sakker bagud i forhold til det private. Omkring pensionen synes 
jeg, det er vigtigt, at vi bliver ved med at kæmpe for at få udlignet 
forskellen mellem kommune og stat, hvor staten stadig har en lavere 
pensionsindbetaling. 
   
Hvilke andre områder bør prioriteres? 
- Vi taler meget om, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet. Derfor 
er det vigtigt at have fokus på, at aftalerne kan følge med, når ram-
merne om vores arbejdsliv ændres. Nogen af os oplever, at vi i stigende 
omfang skal arbejde sene aftener, weekender eller i helligdagene. Det er 
vigtigt, at vi her har fokus på rammerne om arbejdstiden. Endelig er det 
blevet væsentligt at få taget hul på drøftelser om rammer og vilkår for 
freelancere, projektansatte og lignende, der hyres ind på arbejdsplad-
serne for kortere perioder. 
    
Der har været nedsat en OK-arbejdsgruppe bestående af blandt andet 
tillidsrepræsentanter. Hvad betyder det for de krav, BF vil stille?
- Jeg var en af bestyrelsens repræsentanter i arbejdsgruppen, og det har 
været meget givende at sidde med i gruppen, fordi vi her fik praksis-
eksemplerne fra hverdagen med ind i drøftelserne og eksempelvis så 
på ligheder og forskelle mellem sektorerne. Vi har blandt andet drøftet 
omsorgsdage og arbejdstid og også kompetencepuljer, hvor staten har 
en samlet pulje, mens AC’erne i det kommunale ikke er med i nogen. 

?
Hovedbestyrelsen holdt møde den 16. maj. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. 
Læs hele mødereferatet på bf.dk.

3 spørgsmål
til Gitte Andersen 
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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

Hvilke krav skal BF stille til de kommende overenskomstfor-
handlinger på det offentlige område? Det drøftede bestyrelsen 
på sit møde den 16. maj, hvor bestyrelsen gennemgik det oplæg 
til krav, som en arbejdsgruppe bestående af tillidsrepræsentan-
ter og hb-medlemmer har udarbejdet i løbet af foråret.
   I bestyrelsen var der enighed om, at det vigtigste ved for-
handlingerne er at sikre medlemmernes lønudvikling. Men der er 
også mange andre områder, der skal have fokus i de kommende 
overenskomstforhandlinger. Eksempelvis arbejdsmiljøet og hvor-
dan man sikrer medarbejdernes rettigheder i forhold til at have 
ét hovedarbejdssted, nu hvor mange mindre biblioteksenheder 
fusioneres til store enheder med stor geografisk spredning. Også 
barsel, kompetenceudvikling og omsorgsdage blev drøftet.
   Bestyrelsens prioritering af kravene har været tilgængelig for 
alle medlemmer på bf.dk og blev drøftet på BF’s landsmøde for 
tillidsrepræsentanter den 31. maj (se mere på side 43).
   På bestyrelsesmødet den 21. juni (efter redaktionens slutning) 
udtog BF’s bestyrelse de endelige krav, som sendes videre til 
Akademikerne, der er centralorganisationen for de akademiske 
fagforeninger. Her skal kravene igennem endnu en udvælgel-
sesproces, og det er derfor ikke alle BF’s krav, der ender på selve 
forhandlingsbordet.
   Der er dog også mulighed for, at BF forhandler særlige krav 
særskilt. Det kan være krav, der kun berører BF’s medlemmer.

Se mere om forløbet for de kommende overenskomstforhand-
linger på side 44.
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BF VARMER OP TIL 
OK-FORHANDLINGER

TILLÆG
TIL BIBLIOTEKARER 
I DR

OK18
2018

Bestyrelsen blev orienteret om 
den nye overenskomstaftale 
på DR indgået for den samlede 
akademikergruppe. Aftalen giver 
ingen lønstigninger i de kom-
mende to år og kun en meget lille 
lønstigning i det tredje år. Inden 
aftalen kan godkendes, skal BF’s 
medlemmer stemme om aftalen, 
og når afstemningsresultatet 
foreligger, skal bestyrelsen be-
slutte, om det bliver et ja eller et 
nej til aftalen.  
   Ser man særskilt på bibliote-
karerne i DR, betyder aftalen 
alligevel lønstigninger. Det er 
nemlig lykkedes BF og de andre 
akademiske organisationer at 
sikre bibliotekargruppen et tillæg, 
som tilfalder ansatte i DR efter 
tre års ansættelse. Det tillæg 
har gruppen ikke tidligere været 
omfattet af. 
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Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
T: 38882233
E: bf@bf.dk
www.bf.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

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

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

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

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

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

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

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

Det kan være lidt en jungle at finde ud af, hvad man kan forvente at få af ydelser i 
forskellige livssituationer. Især på grund af mange reformer på det sociale område 
de seneste år.

Denne artikel sætter fokus på de ydelser, der gælder, når du har mistet arbejdsev-
nen. Som hovedregel er der to delvist parallelle ydelsessystemer: 

1)  Ydelser fra det offentlige system 

2)  Løbende forsikringsydelser, du kan modtage fra dit pensionsselskab. En ydelse 
herfra forudsætter typisk, at du er i job og har en pensionsordning, der indeholder 
en »forsikringspakke«. 

Ydelsen fra pensionsselskabet er en løbende månedlig udbetaling. De vilkår, der 
gælder for den erhvervsevneforsikring, de offentligt ansatte bibliotekarer er om-
fattet af, er, at erhvervsevnen skal være nedsat med 50 procent eller mere, og at 
ydelsen først udbetales efter en karensperiode på tre måneder. 

Er du privat ansat, kan andre vilkår gælde for Tab af erhvervsevneforsikringen. Der 
kan yderligere være udbetaling af engangssummer fra »kritisk sygdom« og/eller 
private ulykkesforsikringer, afhængig af årsagen til erhvervsevnetabet. 

1. Det offentlige system

Som reglen er i dag, får sygemeldte borgere som hovedregel kun sygedagpenge i 22 
uger. De 22 uger tæller efter 30 dages sygdom. 

•  Sygedagpenge-ydelsen er på 4.245 kroner pr. uge. Det svarer til ca. 18.500 kroner 
pr. måned i 22 uger.

Efter 22 ugers sygdom overgår borgeren til ressourceydelse, der dels er væsentlig 
lavere end sygedagpengene og dels modregnes krone for krone i, hvad du måtte få 
udbetalt fra dit pensionsselskab af løbende ydelser.
Ressourceydelsen er samme ydelse som kontanthjælp og er højere, hvis du er 
forsørger. Du kan få ydelsen i op til fem år. De fleste ressourceforløb varer under 
tre år. Der er forskellige kategorier for kontanthjælp, så nedenfor er blot udvalgt to 
typiske:

• Forsørger, som er fyldt 30 år: 14.808 kroner pr. måned i op til 5 år
• Fyldt 30 år, ingen forsørgerpligt: 11.143 kroner pr. måned i op til 5 år

Ressourceydelsen modregnes ikke i forhold til formue eller engangssummer fra 
forsikringsselskaber. 
 
2. Dine egne pensionsforsikringer

Efter typisk tre måneders sygefravær er du berettiget til din Tab af erhvervsevne-
dækning, hvis du opfylder kriteriet om at have en erhvervsevne på 50 procent eller 
under (andre vilkår kan gælde for privat ansatte). Som en meget forsimplet tom-
melfingerregel kan det oversættes til, at du i ethvert job kun kan arbejde omkring 
18 timer pr. uge.

Hvilke ydelser er du berettiget til under 
et langvarigt sygefravær, hvor du som 
konsekvens har mistet dit job?
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Ydelsen fra dit pensionsselskab:

Var din løn på for eksempel på 30.000 kroner pr. måned, og er du 
dækket ind med 60 procent af din løn, så vil du få udbetalt 60 
procent af 30.000 = 18.000 kroner, så længe du er dækningsberet-
tiget, det vil sige opfylder invalidekriteriet, og at der er gået tre 
måneder. 

Dertil vil pensionsselskabet indbetale det samlede pensionsbidrag 
til din pensionsordning, som var i kraft, mens du var i job, så længe 
du opfylder invalidekriteriet. 

Som hovedregel kan din udbetaling fra dit pensionsselskab sam-
men med en eventuel offentlig ydelse ikke overstige din hidtidige 
løn. Udbetalingen fra pensionsselskabet vil derfor udgøre forskel-
len mellem din hidtidige løn og din offentlige ydelse – dog maksi-
malt din dækning, som i det viste eksempel er 18.000 kroner.

På grund af dit opsigelsesvarsel med videre er det typiske billede, 
at du vil være i gang med et ressourceforløb og derved modtage 
ressourceydelse fra det offentlige, når din løn ophører.

De samlede ydelser

På grund af sygedagpengeloven vil du i dette tilfælde kun få én 
ydelse, nemlig de 18.000 kroner fra dit pensionsselskab, da res-
sourceydelsen, som tidligere nævnt, modregnes krone for krone.

På grund af modregningen har BF på det offentlige område aftalt 
med PFA pension, at offentligt ansatte – uanset hvordan de har 
valgt at være dækket i deres Tab af erhvervsevneforsikring* – vil 
modtage 80 procent af deres tidligere løn i tre år, mens de måtte 
være i et ressourceforløb.

I dette tilfælde vil den udbetalte ydelse fra pensionsselskabet blive 
24.000 kroner – altså 6.000 kroner mere.

Mange andre pensionsselskaber har lavet lignende konstruktioner 
for at imødegå denne modregning. 

Søg information/rådgivning

Dit pensionsselskab kan vejlede dig om, hvordan du er stillet, hvis 
du mister din erhvervsevne i kortere eller længere tid.

*BF har yderligere aftalt med PFA, at der lægges en ny bund ind 
over Tab af erhvervsevneforsikringen, så alle, der var raske i dæk-
ningsberettiget grad pr. 31.12.2016, som minimum er dækket med 
60 procent af deres løn pr. 1.1.2017.

Helle Fridberg

VIDSTE
DU...

Offentligt ansatte kan vælge at få 
en mindre del af pensionsbeløbet 
udbetalt som løn, i stedet for at 
pengene går ind på en pensions-
ordning – den såkaldte Frit valg-
ordning.

Størrelsen af Frit valg-ordningen er 
aftalt i overenskomsten, og p.t. kan 
følgende del af pensionen veksles 
til løn:

Beløbet er ikke pensionsgivende, 
og der betales ikke særlig ferie-
godtgørelse af beløbet.

Hvis du ønsker at få udbetalt løn i 
stedet for pension, skal du henven-
de dig til din arbejdsgiver og bede 
om dette. Et sådant valg gælder 
som minimum for et år.

Kommuner     1,89 procent

Regioner        2,06 procent

Stat               0,3 procent 

Ulla Thorborg
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Kommentar til artiklen »Er vi på vej mod ét stort universitets-

bibliotek i Danmark?« bragt på Perspektivs hjemmeside den 

28. april.

Fokus på Statsbibliotekets overcentral-funktion 

Kunne Jørgen Buchardt ikke få de vigtige værker, som dan-

ske biblioteker ikke havde købt, skaffet til låns fra udlandet 

via et dansk bibliotek? 

   Hvad sker der i øvrigt med Statsbibliotekets overcentral-

funktion i forhold til folkebibliotekerne? Har man tilstræk-

kelig fokus på opgaven?

                                                                             

Grete Munch, den 13. maj                                

Kommentar til nyheden » Kvinfos nye direktør vil redde

biblioteket« bragt på Perspektivs hjemmeside den 27. april.

Kvindehistorie efterspørges af eleverne 

Som gymnasiebibliotekar håber jeg, at redningsplanen 

lykkes. Jeg kan 100 pct. stå inde for alle de nævnte argu-

menter for at bevare biblioteket, herunder adgangen til 

digitaliserede kilder og modtagelsen af skoleklasser og 

opgaveskrivende på alle niveauer. Kvindehistorie har elever-

nes store interesse, og vi kan ikke imødekomme efter-

spørgslen på materialer uden de vigtige bidrag, der er gjort 

tilgængelige via Kvinfo. 

   Det er i øvrigt i dag ikke kun kvindehistorien, der belyses, 

men også nye familieformer og ligestilling bredt set.

                                                                        

Anita Tejlgaard, den 9. maj                                

Kommentar til formandens leder »Bibliotekernes værdi vises 

både med ord og tal« bragt på Perspektivs hjemmeside den

26. april i Perspektiv nr. 4, 2017.

Bibliotekar med trefoldig vision

Min vision er følgende:

1. At bibliotekarer indhenter det efterslæb, vi har i at være de 

suveræne søgeeksperter på internettet. Debatten om fake 

news ville aldrig være opstået, hvis vi for 20 år siden havde 

opdraget generationerne i at søge godt, effektivt og først og 

fremmest kritisk på fx Google og alskens databaser. 

2. At vi rent faktisk får noget dansk litteratur digitaliseret, så 

vi har noget at arbejde med. Så vi kan uddanne os selv til det 

nye univers, det er at bruge digitalt materiale. 

3. At det snart går op for mange flere, at litteratur ikke kun er 

lig med skønlitteratur, men også lig med faglitteratur. Hvor 

mange konferencer, workshops, avisartikler, messer osv. har 

vi ikke set, hvor »litteratur=skønlitteratur«?

                                                                              

Erik Nicolaisen Høy, den 25. maj                                

· Perspektiv · Juni 2017
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Biblioteksmedier
og kønsrollerne
Steffen Kronborg, bibliotekar Holte Bibliotek 

Da Biblioteksmedier ved udgangen af 2016 præsenterede virksom-

hedens program for det næste års PR-materialer, kunne man blandt 

andet læse, at der i maj ville komme en folder med titlen »Som-

merlæsning«. Måske ikke den mest revolutionerende nyskabelse fra 

Biblioteksmediers side, men formentlig ganske anvendelig som en 

generel inspirationsfolder. Så vidt, så godt.

Da mit bibliotek modtog folderen i starten af maj, var der imidlertid 

sket en lille, men i mine øjne betydningsfuld ændring i forhold til, hvad 

der tidligere var meldt ud. Folderen, som er trykt tête-bêche, havde 

nemlig fået tilføjelserne »mest for mænd« og »mest for kvinder« 

under hovedtitlen. Og ikke nok med det: I folderen var de enkelte 

læseforslag nu inddelt i grupper med overskrifter som »Du tager på 

safari i Afrika«, »Du kører i autocamper tværs over USA« eller »Du 

leger handymand i sommerhuset« i forbindelse med læseforslagene 

til mænd – og »Du slapper af ved en pool et sted sydpå«, »Du deltager 

i et højskolesommerkursus« eller »Du elsker kulturrejser og undgår 

helst de kendte turiststeder« i dem til kvinder.

Umiddelbart kunne man tro, at det var en uskyldig sommerspøg med 

selvironiske overtoner, men det benægtede de ansvarlige udgivere 

bag folderen, da jeg henvendte mig til dem. Folderen er seriøst ment 

og tænkt som et led i bibliotekernes målrettede formidlingsstrategi. 

Se, så stiller sagen sig jo noget anderledes. Et seriøst udspil kræver et 

seriøst svar, og det er sådan, dette indlæg skal forstås.

I Karen Blixens ”Baaltale med fjorten Aars Forsinkelse” (1953) kan 

man blandt andet læse om forskellen på mænd og kvinder: Mænd gør, 

kvinder er. Det er ikke min hensigt at tage Blixen til indtægt for et 

alt for forenklet syn på forholdet mellem mænd og kvinder, men det 

er tankevækkende at genfinde forestillingen om de handlekraftige 

mænd og de nydende kvinder i en officiel biblioteksfolder fra 2017, for 

er det virkelig det budskab, biblioteket gerne ville identificeres med?

Helt overordnet tror jeg faktisk, at der er forskel på, hvad mænd og 

kvinder generelt læser, selv om læsemønstrene måske ikke fordeler 

sig så entydigt, som kønsrollefordelingen i folderen lægger op til. 

Men derfra og til at cementere de traditionelle kønsroller er der et 

forbandet stort skridt, som jeg tvivler på, at læserne eller biblioteket 

kan være tjent med. Hvis de stereotype kønsrollemønstre er svære 

at komme til livs, må vi acceptere, at de eksisterer, men der er næppe 

nogen grund til at befæste dem yderligere – efter min mening.
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Man kunne sige meget mere om folderen med forslag til 

sommerlæsning, og det håber jeg også, at der bliver gjort, 

for eksempel hvorfor de enkelte titler bliver rubriceret som 

særligt egnede for henholdsvis mænd og kvinder, men de 

overvejelser vil jeg overlade til læseren selv at gå i gang 

med. Blot vil jeg afslutningsvis tillade mig en stille undren 

over, hvorfor eksempelvis Didierlaurents herlige lille bog 

Læseren i morgentoget skulle henvende sig mere til kvinder 

end til mænd, ligesom jeg heller ikke forstår, hvorfor Lars 

Myttings Svøm med dem som drukner skulle være mere 

egnet for mænd end for kvinder. Og så videre. Det enkle 

svar på disse og lignende spørgsmål er for mig at se det helt 

indlysende: Eftersom præmissen for opdelingen i mande-

bøger og kvindebøger er et postulat, bliver resultatet af 

kønsopdelingen selv et postulat.

Svar Biblioteksmedier udgiver hvert år et stort antal em-

nepjecer til brug for bibliotekernes formidling. De udarbej-

des med bestemte målgrupper for øje og kan bruges både 

som et supplement til de biblioteksansattes mundtlige 

formidling og til de borgere, der benytter bibliotekerne i 

den ubetjente åbningstid, så borgerne også her kan blive 

inspireret. 

   Emnepjecen, hvis målgruppe og indhold er faldet Kronborg 

for brystet, er tænkt som en hjælp til dem, der bruger 

bibliotekerne til læseinspiration i sommerperioden. Alle 

pjecer indeholder flere redaktionelle overvejelser i forhold til 

kategorisering og emner, og der vil altid være titler, der kan 

placeres forskellige steder, ligesom det for eksempel gør sig 

gældende med DK5 klassifikationssystemet. 

   Nogle borgere inspireres bedst ved en helt klar alfabetisk 

opdeling af titler, mens andre lader sig inspirere af »opfind-

somme« overskrifter som dem, Kronborg oplister ovenfor. 

Det er netop styrken ved emnepjecerne, at de alle sammen 

er forskellige og derved rammer en så bred målgruppe som 

muligt.  

   At Kronborg vurderer, at netop denne ene pjece er med til 

at cementere de traditionelle kønsroller, må naturligvis, og 

helt fair, stå for hans egen regning.

Sanne Caft, Pjeceredaktør



BF’s krav forberedes
Hovedbestyrelsen nedsatte i februar 2017 en  
arbejdsgruppe bestående af tillidsrepræsentanter  
og bestyrelsesmedlemmer, der kommer med 
forslag til krav. Medlemmerne kan også sende 
forslag direkte til BF. Forslagene og oplægget til de 
kommende forhandlinger drøftes på landsmødet 
for tillidsrepræsentanter den 31. maj.

HB udtager BF’s endelige krav
I juni beslutter hovedbestyrelsen, hvilke OK-krav 
der skal sendes videre til Akademikerne (AC), 
der er hovedorganisation for alle akademiske 
fagforeninger.

AC samler alle krav
I alt er der 25 organisationer, der sender 
krav ind til AC og skal blive enige om, hvilke 
krav der skal stilles som generelle krav for 
akademikerne. På et bestyrelsesmøde i 
oktober vælger AC’s bestyrelse, hvilke krav 
der skal stilles. Det kan for eksempel være 
generelle krav om lønstigninger.

Lønmodtagerne samles
Kravene fra AC sendes videre til de centrale for-
handlingsorganisationer CFU og Forhandlings-
fællesskabet, hvor kravene koordineres med 
eksempelvis LO og FTF, der er hovedorganisatio-
ner for de øvrige ansatte i det offentlige.

CFU forhandler
CFU står for Centralorganisationernes Fælles-
udvalg og repræsenterer i alt 180.000 ansatte i 
staten med 52 forskellige faglige organisationer 
i ryggen. Det er CFU, der forhandler overens-
komsten i staten med Moderniseringsstyrelsen 
som modpart.

Forhandlingsfællesskabet forhandler
Forhandlingsfællesskabet er fagforbunde-
nes forhandlingsfællesskab i kommuner 
og regioner og repræsenterer 571.000 
medarbejdere med 51 medlemsorganisati-
oner i ryggen. 
Forhandlingsfællesskabet forhandler 
overenskomsterne i regioner og kommu-
ner med KL og Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn som modpart.

BF’s særlige krav
BF kan have særlige krav, der kun gælder BF’s 
medlemmer, for eksempel vagttillæg eller krav 
for tjenestemænd. Disse krav forhandler BF 
direkte med de berørte arbejdsgivere.

Forhandlingerne starter
I december 2017 starter forhandlingerne, 
hvor parterne fremlægger de generelle 
krav og forhandler specielle krav for egne 
medlemsgrupper.

OK-resultatet klar
I januar 2018 fremlægges en ny overenskomst. 

Afstemning
I BF sendes OK-resultatet til vejledende 
urafstemning blandt medlemmerne.  
Herefter beslutter hovedbestyrelsen,  
om BF siger ja eller nej til overenskomsten.

I 2018 skal alle offentlige ansatte have ny overenskomst. Allerede nu 
forbereder de enkelte fagforeninger deres kommende overenskomst-
krav, som senere skal samles i en række endelige krav, og i december 
2017 starter forhandlingerne med arbejdsgiverne. 
TEKST ANETTE LERCHE | ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

PÅ VEJ MOD EN NY

overenskomst

AC har valgt fire temaer ud, som man vil have fokus på i de kommende forhandlinger:
1 | Arbejdskraft på et højt niveau
2 | Et langt arbejdsliv
3 | Flexicurity
4 | Bedst mulige vilkår

AKADEMIKERNES TEMAER TIL OK-18
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ILLIG Udsendt
som frivillig
Trine Søndergaard var i efteråret ud-
sendt for Farmaceuter uden Græn-
ser. Hun hjalp med opbygningen af 
et bibliotek på en farmaceutskole i 
Tanzania. Her fortæller hun om sine 
oplevelser som frivillig. 
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- I Tanzania er tanken om at låne bøger ud helt fremmed.  Man 
synes, at det er dumt at låne sine ting ud, fordi de jo kan forsvin-
de. Men for mig er et bibliotek, hvor man ikke kan låne bøger, bare 
en bogsamling – ikke et bibliotek. Det bibliotek, jeg hjalp med at 
opbygge på en famaceutskole i Tanzania, ønskede i starten kun at 
udlåne til lærerne, fordi de er »betroede medarbejdere«. Eleverne 
må nøjes med at bruge bøgerne i åbningstiden. De fleste elever 
bor på skolen, og biblioteksrummet er i virkeligheden det mest 
egnede studiested, så i Tanzania gav det god mening. Efter at jeg 
er taget hjem, har skolen dog åbnet for korttidslån til elever.

- Indtil videre er undervisningen på skolen baseret på uden-
adslære. Eksamensformen er ikke problembaseret som i Dan-
mark. Nogle eksaminer er multiple choice-opgaver, hvor de skal 
krydse de rigtige svar af. Derfor kan det godt give usikkerhed, når 
Farmaceuter uden Grænser prøver at indføre en mere akademisk, 
kildekritisk og problembaseret undervisning. Min oplevelse var, at 
bøgerne på biblioteket godt kunne forvirre dem, fordi de ikke bare 
skulle lære udenad, men forholde sig til det, de læste. Farmaceu-
ter uden Grænsers håb er, at adgang til litteratur på studiet kan 

betyde, at eleverne, når de er færdiguddan-
nede, vedbliver med at søge læring, når de står 
over for tvivl.

- Samarbejdet med skolens medarbejdere 
og elever var utrolig godt. Da vi kom derned, 
manglede vi reoler, kuglepenne, computere og 
borde, og så snart vi bad om det, så kom det 
i løbet af dagen. På skolen vidste man, at jeg 
kun var dernede en måned, og rykkede derfor 
meget hurtigt. 

- Eleverne var en sjov blanding af meget 
generte og meget bramfrie. De var tydeligt 
benovede over, at vi kom helt fra Danmark, 
og havde stor respekt for os og var meget 
høflige. Men når vi spurgte dem, hvilke 
forventninger de havde til et bibliotek, kom 
de med en masse ønsker. Både det, jeg ville 
definere som luksusønsker, og de helt basale 
behov blev nævnt mellem hinanden – lige fra 
videoovervågning af biblioteksrummet og en 
sofa til kopimaskine, arbejdsborde og compu-
tere. De ville meget gerne være med til at gøre 
biblioteket til et godt sted.

- Det kom bag på mig, at jeg kunne stå og 
tale med én og undervejs i samtalen opdage, 
at jeg havde misforstået alt, hvad vedkom-
mende havde sagt. Normalt er jeg god til at 
mærke, hvad folk forventer, men den kultu-
relle forskel gjorde, at jeg nogle gange var helt 
off. Blandt andet var jeg til en tanzaniansk 
barbecue hos en familie, hvor gæsterne sad og 
hyggesnakkede inden middagen. Da værten 
kom og sagde, at maden var klar, snakkede alle 
bare videre. Jeg tænkte, at det var uhøfligt, så 
jeg ville rejse mig og gå til bords, som værten 
sagde. Men en anden gæst tog fat i mig, fik 
mig til at sætte mig igen og forklarede, at det 
naturligvis er den ældste, der spiser først. Jeg 
troede, at jeg var en høflig gæst ved at gå for-
rest, men fandt ud af, at jeg havde været en 
velmenende elefant i et glashus. 
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Har du brug
for en vikar?

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

Se flere job på 
Bibliotekarforbundets 
jobportal:

bibliotekarjob.dk
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Webinar: At guide børn og 
unge på de sociale medier
Hvordan kan vi hjælpe med 
til, at børn og unge ikke kom-
mer galt afsted på de sociale 
medier? Få gode råd, viden 
om og idéer til, hvordan du 
kan guide dine brugere til 
bedre at kunne håndtere 
det digitale liv og 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 inter-
nationalt niveau. 
7.-10. september 2017
i Kassel

Webinar: ROI på de sociale 
medier – hvordan måler 
man udbyttet af sin indsats
Din virksomhed, organisation 
eller bibliotek er selvfølgelig 
til stede på de sociale medi-
er! Men har I en idé om, hvad 
effekten og udbyttet er? Et 
reelt billede af, hvordan jeres 
ROI (Return On Investment) 
ser ud?
Onsdag den 20. september 
2017 via din computer, tablet 
eller smartphone

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Morgenmøde for ledere:
Positiv psykologi og
psykisk arbejdsmiljø –
i lyset af arbejdsglæde og 
performance
Bliv præsenteret for to om-
råder inden for den positive 
psykologi, bl.a. selvbestem-
melsesteorien SDT’s tre 
grundlæggende psykologiske 
behov: autonomi, kompe-
tence og tilhørsforhold.
21. september 2017
i København

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

Records Manager – Miniud-
dannelse (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

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.

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.

Det personlige lederskab 
(Diplomuddannelse,
enkeltfag – 3 kursusdage 
med eksamen) 
Få udviklet din egen ledelses-
mæssige praksis ud fra en 
øget forståelse af og kend-
skab til forskellige ledelses-
kompetencer og -identiteter. 
På blot tre kursusdage kan du 
tage en lederuddannelse på 
diplomniveau med tilhørende 
eksamensprojekt og mundtlig 
eksamen (5 ECTS-point).
26. september til 23. oktober 
2017 i København

Lynkursus: Kom godt i gang 
med Excel
Kom godt i gang med at bru-
ge Excel effektivt. Få en god 
introduktion til regneark og 
til de mest gængse og brugte 
funktioner. Gratis for ledige 
og studentermedlemmer.
27. september 2017
i København

Lynkursus: Kom godt i gang 
med InDesign
Kom godt fra start og få et 
grundlæggende kendskab til 
In-Designs brugergrænse-
flade, menuer og paletter, og 
lær lidt om de grundlæggende 
grafiske principper. Gratis for 
ledige og studentermedlem-
mer. 

Revolutionér 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-uddannelse Modul D 2017
2-dages kursus opbygget 
hhv. som workshopmodul og 
temadag.
30.-31. oktober 2017
i Middelfart
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Navn: Katrine Jahn Knudsen   
Mentor: Peter Elmelund, Randers Bibliotek, 
gennem BF’s mentornetværk
Uddannelse: Cand.scient.bibl. i 2016   
Stilling: Bibliotekar på Rebild Bibliotekerne 
fra den 1. marts 
Tidligere: Tre måneders vikariat
på Rebild Bibliotekerne 
Alder: 24 år

Hvorfor valgte du at få en mentor? 
- Jeg var til generalforsamling i BF, hvor 
det blev nævnt, at det var muligt at få en 
mentor. Jeg var nyuddannet og jobsøgende 
og tænkte, at det kunne være godt at få 
input fra en fagfælle og fik en mentor, der er 
bibliotekar på et folkebibliotek og arbejder 
med børn, som jeg også gerne ville.     

Hvilke emner talte I om?
- Vi har talt om dagligdagen og opgaverne 
på et bibliotek, og vi har vendt både små og 
store ting omkring faget. Og så har vi talt 
meget om, hvordan jeg bedst kunne få mine 
kompetencer frem, og hvad jeg skulle frem-
hæve og slå på i mine ansøgninger, i mit cv 
og til jobsamtaler. Han forberedte mig også 
på overgangen fra studie- til arbejdslivet 
ved at give mig et indblik i, hvordan det er at 
være i job.    

Hvad har du fået ud af forløbet?
- Jeg fik god feedback på, hvad jeg kunne 

gøre konkret for at fremstå bedre i ansøg-
ninger og samtaler. Min mentor læste for 
eksempel mit cv og ansøgninger igennem og 
kom med gode råd. Det at være nyuddannet 
er jo både en god og dårlig ting. Han fik mig 
til at fokusere på de positive ting: at man 
har en opdateret viden og mod på at sætte 
sig ind i nye ting. Vi talte også om, hvor vig-
tigt det er at sætte sig ordentligt ind i det 
sted, hvor man søger job, og finde en forbin-
delse mellem dét og ens egne kompetencer, 
så man kan fortælle dem, hvordan man pas-
ser ind, og hvad man kan bidrage med.     
  
Hvordan gjorde I i praksis? 
- I starten udfyldte vi en kontrakt gennem 
BF, hvor det praktiske blev aftalt. Vi mødtes 
én gang om måneden på hans arbejds-
plads på Randers Bibliotek. Det gav mest 
at mødes ansigt til ansigt, så han kunne 
vise mig rundt og introducere mig for sine 
kolleger, og hvad de lavede. Før vi mødtes, 
mailede jeg de emner, jeg gerne ville vende. 
Det kunne være en ansøgning, eller hvordan 
jeg kunne styrke mit netværk. Vi talte for 
eksempel også om muligheder for vikaria-
ter og praktik, og hvordan jeg kunne møde 
fagfæller, for eksempel til BF’s generalfor-
samling, og jeg meldte mig ind i faggruppen 
for børnebibliotekarer, BØFA.  

Hvordan fik du dit første job?    
- Sideløbende med at jeg søgte opslåede 

stillinger, lavede jeg en liste med steder, jeg 
ville søge uopfordret. Rebild Bibliotekerne 
var et af dem. De svarede, at de manglede 
en vikar i tre måneder, og efterfølgende slog 
de en stilling op, som jeg søgte og var heldig 
at få.       

Hvorfor søgte du netop job dér? 
- Rebild Bibliotekerne er et mindre biblio-
tek. Det giver mulighed for at prøve mange 
forskellige opgaver, hvilket er spændende 
for mig som nyuddannet. De har fokus på 
service og kontakt til brugerne gennem 
arrangementer og udlån. Det synes jeg er 
rigtig fedt.     

Hvad er dine opgaver?   
- Jeg administrerer vores sociale medier 
sammen med en kollega, har udlånsvagter, 
er i arrangementsgruppen og håndterer 
nogle af vores fjernlån. 

Hvad er dit råd til andre nyuddannede?    
 - Jeg vil helt sikkert råde andre til at få en 
mentor, for man har mulighed for at få svar 
på så mange ting og styrke ens faglighed på 
områder, man ikke har så meget viden om 
endnu. Jeg vil også opfordre mange flere til 
at blive mentorer, fordi det er guld værd for 
os nyuddannede, hvis I vil dele jeres erfarin-
ger med os. 
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En mentor er guld værd for nyuddannede 
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WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK

Børnebiblioteket i Fredericia er med ny indretning blevet et helt nyt oplevelsesrum, hvor der er 
skabt nye og bedre muligheder for leg, samvær og naturligvis læsning og historiefortælling.

Målet var at indrette en sjov og legende børneafdeling med eventyr som omdrejningspunktet, 
hvor der er plads til både børn og voksne. Indretningen er bygget op omkring en by, bjerg, sø, 
hule og eventyrtræ, der alle understøtter bøgernes formidling og hvor både børn og voksne har 
lyst til at fordybe sig i bøgernes eventyrlige verden.

DER VAR ENGANG...

KULTURLIV I FÆLLES DIGITAL FORMIDLING 

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

DiGITAL FORMIDLING PÅ DEN NEMME MÅDE
 
Med Axess TouchWall Solution kan du inspirere, guide og vejlede dine 
brugere - også når biblioteket er åbent uden personale 

Vi kan hjælpe dig med 

• Formidling på små og store touch- og infoskærme  

• Indhold på pauseskærme og selvbetjeningsautomater 

• Formidling af bibliotekets digitale ydelser  

• Interaktive oversigtskort over bibliotekets tilbud 

• Integration til arrangementskalender, sociale medier, book en bibliotekar, studiepladser m.m. 

• Et super enkelt webbaseret administrationsværktøj, hvor personalet kan publicere og  
opdatere indhold

 
Kontakt os og hør mere - også om Kulturhavn Gilleleje, der stormer derudad med 
digital formidling af bibliotek, biograf og museum i ét stort fællesskab.

Perspektiv_TouchWall_april17.indd   1 08-06-2017   10:16:14
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33
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Cicero Move understøtter mere effektive arbejdsgange på biblioteket, 
og er endnu et skridt på vejen mod det papirløse bibliotek.

Cicero Move indeholder elektroniske pluklister. Elektroniske pluklister 
sikrer, at medarbejderne ikke går forgæves eller bruger unødig tid på 
at finde reservationer. Det sparer tid. Synkron opdatering muliggør 
desuden, at flere medarbejdere kan finde reserverede materialer på 
samme tid.

Pluklisten kan sorteres, så den afspejler indretningen af biblioteket. 
Desuden fungerer Cicero Move på tablet, tablet mini og mobil - både 
Android og IOS.

Læs mere på www.systematic.com/cicero

”Cicero Move kommer til at understøtte vores daglige arbejde med at indsamle 
reserverede materialer på en effektiv måde. Vi vil dermed spare en masse papir, 
og vi får nemmere ved at samarbejde og have flere til at samle reserverede 
materialer samtidig. Samtidig er der et stort udviklings perspektiv i løsningen, 
fordi vi får en masse data, der kan gøre os bedre i det daglige arbejde.”

Thomas Andermann
Leder af Kultur og Bibliotek

Gentofte Kommune
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