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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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Sats på fuldt hus!

En kollektion af børnemøbler 
til eksponering af 

billedbøger. 
Hvilke venner vælger du 

til børnenes jagt efter vildt 
spændende læseeventyr? 

Besøg vores webshop allerede 
i dag. Kig på kollektionen 

Wildlife. 

WILDLIFE

Pssst… 
hold øje med vores 

nyhedskatalog,  
der snart lander  

hos dig

www.eurobib.dk

”Interessen er 
der, det er os, der 
skal gentænke 
vores formidling 
og måder at nå 
dem på.”
Rane Willerslev, direktør på Nationalmuseet om, 
hvordan biblioteker og museer skal nå ikke-brugerne.

Læs interviewet side 12
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Museer og biblioteker 
skal være en prisme, 
vi som mennesker og 
samfund kan se vores 
liv og udfordringer 
gennem. Mød direktør 
for Nationalmuseet 
Rane Willerslev.

BRING
MAGIEN
TILBAGE… 

TEXT MINING KAN FØRE 
INFORMATIONSSPECIALISTER 

IND PÅ NYE OMRÅDER   
I Novo Nordisk skal informationsspecialisterne være 

mere opsøgende og fortælle, hvad de kan bidrage med.
28

42

Søren Bechmann, forfatter til bogen 
Servicedesign, mener, at mødet mellem 
bruger og bibliotekar skal »designes«.

LØSNINGEN ER IKKE 
ALTID EN APP
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Siden du blev rektor for den daværende biblioteksskole i 2008, 
er der kommet en konkurrerende uddannelse på SDU, IVA fik 
sit navn, øgede sit optag, nedlagde Aalborgskolen, flyttede til 
og fusionerede med KU. Hvilke af de mange forandringer har 
betydet mest? 
- At vi fik vendt det faldende ansøgertal og løftet forsknings-
niveauet. Det er forudsætningen for, at vi ikke bare er blevet 
sløjfet. Vi fik bragt os i en styrket position, hvor vi selv kunne 
vælge, med hvem og hvornår vi ville fusionere. Den anden ting, 
jeg vil nævne, er fusionen, hvor vi i dag står med en velfunge-
rende institution, der sikrer faget fremadrettet. 

Da du blev rektor, troede du så på, at du ville lykkes med at 
vende det faldende optag?
- Jeg må indrømme, at da jeg havde været på posten i tre 
måneder, stod jeg foran spejlet og stillede mig selv spørgsmål-
et: Ville biblioteksskolen kunne overleve? Der var gode ting at 
bygge på, men det krævede, at der skulle ske rigtig meget. 

Hvad fik vendt ansøgertallet?
- For det første at vi slog dørene op og indgik samarbejdsaftal-
er med både Aalborg og Københavns Universitet, der gjorde, at 
vi fik studerende fra andre miljøer, og at vores studerende fik 
flere muligheder. Der var også fremragende forskning før 2008 
og relationer til omverden, men biblioteksskolen var et lukket 
miljø, og jeg tog initiativ til, at vi blev mere åbne. Vi har haft en 
lang tradition for at involvere os med bibliotekssektoren, men 
nu deltog vi også i øget omfang i andre udadvendte aktiviteter 
som for eksempel videnskabscafeer, Forskningens Døgn og 
Danskernes Akademi – samt som nævnt flere aktiviteter med 
andre universiteter.
   For det andet var vi igennem en proces med rebranding og 

TEKST ANETTE LERCHE ARKIVFOTO JAKOB BOSERUP

Det vigtigste var at
sikre fagets overlevelse
I 2008 blev Per Hasle rektor på Danmarks Biblioteksskole. Med ham voksede 
antallet af ansøgere, uddannelsen fik nyt navn og fusionerede med Københavns 
Universitet. Nu skal Per Hasle hellige sig forskningen, mens professor Jens-Erik 
Mai bliver ny institutleder på IVA.

navneskifte, hvor vi også ændrede den indre 
organisation. De ansatte ydede ekstra for, at 
institutionen kunne overleve, og det gav en 
synlig effekt med en stor stigning i ansøger-
tallet. Den er stagneret nu, men ligger stadig 
langt over de dårlige tal fra perioden før. 

Da du blev rektor, fremhævede du tre kerne-
kompetencer i uddannelsen. Informations-, 
biblioteks- og kulturkompetence. Vil du 
nævne de tre samme i dag?
 - Ja, men lidt tøvende, for i dag vil vi ikke tale 
om en separat bibliotekskompetence, selvom 
relationen til bibliotekerne nu som før er 
vigtig. Man kan sige, at den kompetence, vi 
tilbyder bibliotekerne, simpelthen hviler på in-
formations- og kulturkompetencen, og det er 
en udvikling, der stemmer med bibliotekernes 
egen udviklingsretning. De er ikke bogudlåns-
virksomheder på samme måde længere, fordi 
det er bredere kultur- og informationsaktivi-
teter, der tegner deres vej frem. Vores tilgang 
passer godt med den udvikling.

Da den nye bibliotekaruddannelse på SDU 
kom i 2009, skyldtes det, at initiativtagerne 
mente, at IVA ikke var tæt nok på biblioteks-
sektoren. Er relationen mellem sektoren og 
uddannelsen blevet styrket eller svækket med 
dig som rektor?
- I de første år var hovedopgaven at få en bre-
dere profil for at kunne tiltrække studerende, 



Per Hasle har tidligere været forsknings- og studieleder på Aalborg
Universitet, stået bag en ny uddannelse i Informationsarkitektur og været 
i spidsen for Center for Persuasive Design. Han blev rektor på Danmarks 
Biblioteksskole i 2008. Han fratræder stillingen som institutleder på IVA 
den 1. september 2017, men fortsætter som professor, hvor han blandt 
andet skal forske i tidslogik – den logik, der er i informationer over tid. 
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Per Hasle

der ikke nødvendigvis ville være bibliotekarer. 
Vi skulle på fuld omgangshøjde med de gode 
universitetsinstitutter. Da det var vel gen-
nemført i 2013/14, intensiverede vi relationen 
til sektoren igen, og jeg synes klart, at den 
er blevet styrket. Uddannelsen på SDU har 
ikke trukket studerende fra os. Vi har faktisk 
et vældig godt samarbejde og ser dem ikke 
som fjendtlig konkurrence. Hvis jeg skal være 
lidt kæk på falderebet, så var et ofte anført 
argument for at etablere uddannelsen på SDU 
galt afmarcheret – nemlig at der var brug for 
en mere praktisk og professionsrettet ud-
dannelse. I dag er det, man søger i sektoren, 
jo også litteraturformidlere, antropologer og 
meget andet ud over cand.scient.bibl.er, fordi 
bibliotekerne er steder, hvor der er brug for 
generelle kompetencer i stedet for snævre 
bibliotekskompetencer. De, der ønskede sig en 
genetablering af en professionsuddannelse, 
tog fejl, det viser udviklingen tydeligt. Men i 
øvrigt mener jeg, at SDU gør det godt, så det 
er blot en historisk observation.

Hvordan ser du fremtiden for IVA og
instituttets kandidater?
- IVA’s fremtid og store potentiale – og det 
gælder for mig at se også bibliotekerne – ligger 
i digitaliseringen. Det er helt klart, at kandi-
dater fra IVA, især hvis de specialiserer sig i 
informationskompetencefeltet, kan ansæt-
tes i it-job. Der er nogle, der stejler, hvis man 
kalder IVA en it-uddannelse, men du bliver 
som informationsspecialist helt klart velkvali-
ficeret til de mange it-job, der blomstrer frem. 
Så for mig er det digitalisering og det at få 
digitalisering og kultur til at spille samme. På 
det konkrete plan er vi med i et stort lands-
dækkende projekt om formidling i museums-
verdenen, hvor man bruger det digitale stadig 
mere. Vi har også meget at byde på i forhold 
til at få kulturfeltet tænkt ind i den måde, 
man udvikler it. Hvis jeg skal give mit bedste 
råd med til den nye institutleder, så er det, at 
vi skal skærpe vores digitale profil, både så vi 
opgraderer det i studierne og forskningen, og 
så vi tydeliggør det for vores omverden.
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F er medlemmernes forbund, og du har en 
afgørende stemme og indflydelse på dets 
udvikling. Rent formelt, når vi afholder 
generalforsamling, men din stemme kan 

for eksempel også gøre sig gældende i arbejds-
grupper, hvor du som medlem kan inddrages i det 
politiske arbejde og bidrage med viden. Samtidig 
er der både politisk og sekretariatsmæssig kon-
takt til TR-kollegier, faggrupper og ansættelses-
grupper, hvilket giver BF vigtige fingerpeg om de 
retninger, som skal sættes.  
   Som medlemsorganisation er det vigtigt at sikre 
tilfredshed og loyalitet blandt alle medlemmer. I 
ved bedst, hvilke forventninger og ønsker I har til 
jeres fagforening, og når vi spørger jer, kan vi få 
viden om, hvor tilfredse I er, og hvad I ønsker for-
bedret. Sidste medlemsundersøgelse var i 2011, 
og meget er sket siden da. 
   Derfor gennemførte BF i foråret 2017 en større 
medlemsundersøgelse blandt alle medlemmer, 
der ikke har en tillidspost i forbundet. Spørgeske-
maet var omfangsrigt, og da tid er en værdifuld 
ressource for os alle, er det meget positivt, at så 
mange af jer tog sig tid til at svare. En stor tak 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

for det. Jeres feedback er nemlig med til at give 
os viden om, hvilke indsatser der virker, hvilke der 
skal forbedres, og om der skal indføres nye tiltag. 
Dermed er I med til at udvikle og vise retning for 
forbundet inden for tilbud, rådgivning og interes-
sevaretagelse.
   Resultaterne af undersøgelsen blev fremlagt i 
slutningen af juni for hovedbestyrelsen. Tilfreds-
hed og loyalitet er to væsentlige parametre i den 
metode, som er valgt for undersøgelsen. Sam-
menligner vi med undersøgelsen fra 2011, er både 
tilfredshed og loyalitet steget, så de ligger over 
gennemsnittet sammenlignet med de organisa-
tioner, som har gennemført tilsvarende undersø-
gelser.  
   I undersøgelsen måles der på en række indsats-
områder: image, rådgivning, interessevaretagel-
se, medlemstilbud, udbytte, forventninger samt 
værdier og fællesskab. Resultatet af målingen 
viser, at der er stor tilfredshed med BF’s rådgiv-
ning, samtidig med at interessevaretagelsen bør 
prioriteres fremadrettet. Det er vigtigt for mig 
at understrege, at selvom undersøgelsen peger 
på, at BF arbejder i den rigtige retning, så viser de 
indsendte kommentarer, at der også er meget, vi 
kan arbejde på at gøre endnu bedre. Ambitionen 
fra min side er, at tilfredsheden er steget, når der 
om nogle år skal gennemføres endnu en undersø-
gelse. 
   Det er dejligt at se, at så mange medlemmer 
anser BF for at være en faglig organisation, der 
følger med i fagets udvikling, yder professionel 
rådgivning, kæmper for medlemmernes interes-
ser og er et stærkt fagligt fællesskab. Det ligger 
hovedbestyrelsen og mig meget på sinde, at BF 
hele tiden udvikler sig på den front, så du som 
medlem også i fremtiden vil opleve BF som en 
fagforening, hvor du får noget for dit kontingent.

· Perspektiv · August 20176

B

SOM MEDLEMSORGANISATION ER DET 
VIGTIGT AT SIKRE TILFREDSHED OG
LOYALITET BLANDT ALLE MEDLEMMER. 



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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21. juni

Kommer digital dannelse af sig selv,
eller har borgerne brug for hjælp?

Det spørgsmål delte panelet til en debat om digital dannelse på 
Folkemødet. 

Har de offentlige kulturinstitutioner en opgave i forhold til digital 
dannelse? Det blev drøftet i en debat om digital dannelse, som BF 
var medarrangør af på Allinge Bibliotek under Folkemødet.
Kulturminister Mette Bock (LA) er ikke så bekymret for vores 
digitale dannelse.   
   - Jeg besøgte for nylig en 3. klasse, og de ved godt, at der er 
noget, de skal passe på, når de færdes på nettet. Der sker en selv-
dannelse blandt børn, hvor de lærer af hinanden, sagde hun.
   Andre paneldeltagere udtrykte mere bekymring. Chefredaktør 
på mediet Zetland og forfatter til bogen Den der råber lyver – 
mediebrugernes manual til løgnens tidsalder Lea Korsgaard mener, 
at det digitale kræver, at traditionelle institutioner som medier, 
biblioteker, kirken og fagforeninger gør deres mission og værdi 
gældende på ny.
   - Det er nødvendigt, at de skaber en genfortælling, fordi der er 
kamp om opmærksomheden, sagde Lea Korsgaard, som ser en del 
af den digitale dannelse som det at blive bevidst om, hvad man vil 
bruge sin tid og opmærksomhed på.
 

Mønsted

21. juni

Forfatternes formand ønsker betaling for oplæsning

Skal oplæsning på bibliotekerne koste penge? Ja, mener
forfatternes formand.    

Dansk Forfatterforening var i første omgang skeptisk over for 
Forfatternes Forvaltningsselskabs ønske om, at der skal indgås 
aftaler om oplæsning på bibliotekerne, skriver formand Morten 
Visby i en kommentar, han har sendt til Perspektiv og publiceret 
på Facebook.
   »Vi ændrede imidlertid mening, efter at forvaltningsselskabet 
havde haft en god dialog med flere biblioteker om emnet, hvor 
man fra biblioteksside havde efterspurgt klarere juridisk grundlag 
for oplæsningsarrangementer uden forfatterens egen delta-
gelse.«
   Morten Visby er dog helt opmærksom på, at der er forskellige 
holdninger til emnet, og at der kan opstå en konflikt på området:
»Jeg vil ikke lægge skjul på, at det her er et ømtåleligt emne, og 
det er ikke rart at skulle stå på mål for noget, der skaber uro om 
det tætte forhold mellem forfattere og biblioteker. Men proble-
met og behovet er der, og som forfatterforening er vi nødt til at 
gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at forfatterne får den betaling, 
de har krav på,« skriver han.

Lerche

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

3. august

Fald i ansøgertallet til IVA

De humanistiske uddannelser har oplevet et fald i ansøgertallet på 
16,3 procent i forhold til 2016. Også IVA kan mærke nedgangen.

Der er brug for ingeniører og it-folk, og man har i de senere år arbejdet 
for at få mere fokus på de naturvidenskabelige fag allerede i folkesko-
len og på ungdomsuddannelserne. Måske er det en af årsagerne til, at 
færre unge har søgt ind på de humanistiske uddannelser i år.
   I 2016 søgte 8.723 ind på én af Københavns Universitets humani-
stiske uddannelser, men det tal faldt i 2017 til 7.313. Et fald på 16,3 
procent.
   Udviklingen kan også ses i ansøgertallet til uddannelsen i Informa-
tionsvidenskab og kulturformidling. I 2016 søgte 446 ind (og heraf 
havde 99 uddannelsen som førsteprioritet), mens tallet i 2017 var 
faldet til 393 (hvoraf 104 havde uddannelsen som førsteprioritet). IVA 
har altså også oplevet et fald, men dog kun på 11,9 procent, hvilket 
ligger under det samlede fald på humaniora.

Lerche

3. august

Millionstøtte skal skabe nytænkende børnekultur

Med knap to millioner kroner fra Nordea-fonden skal ti børnebiblio-
teker skabe litterære udstillinger. 

Fang nye fortællinger på din vej i børnebiblioteket – det er grundtan-
ken i formidlingsprojektet Fang Fortællingen, som Nordea-fonden 
støtter med knap to millioner kroner. Målet er at skabe nytænkende 
børnekultur i biblioteker over hele landet. I første omgang skal ti 
biblioteker skabe udstillinger, der gør, at børn kan gå på opdagelse 
i litterære verdner, men de ti udstillinger skal efterfølgende rejse 
Danmark rundt, så hele landet får glæde af det.
   Projektet har modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. 
Gentofte Centralbibliotek står for projektledelsen. De deltagende bib-
lioteker er desuden Guldborgsund, Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Herning, 
Rudersdal, Gladsaxe, Herlev, Aalborg, Kolding og Gentofte.

Mønsted
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i forkortet version

Hovedbestyrelsen besluttede i 2016 at sende BF’s 
pensionsaftale i udbud blandt seks pensionssel-
skaber. Udbudsrunden er nu afsluttet, og BF har 
skrevet ny pensionsaftale med PFA.

Da BF i 2011 – som en af de første fagforeninger i 
Danmark – sendte sin pensionsaftale i udbud, efter 
at der dengang havde været kritik af forbundets 
daværende pensionsselskab Sampension, sikrede 
forbundet sine medlemmer markante forbedringer 
på pensionsområdet. 
    Rundt regnet er medlemmernes pensionsop-
sparing i gennemsnit vokset med 100.000 kroner 
mere, end den ellers ville have gjort. Samtidig har 
medlemmerne fået et langt bedre forsikringstilbud 
end tidligere, blandt andet ved tab af erhvervsevne.
   Begge faktorer er vigtige, når BF’s hovedbesty-
relse vurderer, hvilken pensionsaftale der er den 
bedste for medlemmerne. For udover en god pensi-
onsopsparing er det også vigtigt, at medlemmerne 
har de bedst mulige dækningsforhold i forbindelse 
med for eksempel kritisk sygdom eller tab af 
erhvervsevne.

Ny udbudsrunde
For at sikre at medlemmerne fortsat får det bedste 
pensionstilbud, markedet kan tilbyde, besluttede 
hovedbestyrelsen i 2016 at sende medlemmernes 

Udbudsrunde sikrer igen BF’s 
medlemmer en god pensions-
aftale hos PFA

14. juli

”Ingen anden kulturinsti-
tution i Danmark kan bare 
tilnærmelsesvis matche 
det besøgstal”

Biblioteket som fysisk 
fristed er blevet guld værd, 
og antallet af danskere, der 
bruger det, er steget.   

Forsiden af Politiken 14. juli 
viser et stort billede af bruge-
re i gang med morgensang på 
Københavns Hovedbibliotek. 
For danskerne bruger deres 
bibliotek – til alt muligt. 
   Og der er flere brugere 
af bibliotekerne i dag end 
for fem år siden, viser en 
megafonmåling foretaget for 
Politiken og TV2. 31 procent 
af danskerne besøger et 
folkebibliotek mindst én gang 
om måneden, i 2012 var det 
tal 25 procent i Kulturministe-
riets Kulturvaneundersøgelse.  
Dengang svarede 22 procent 
også, at de aldrig kom på bib-
lioteket, det tal er i den nye 
måling nede på 10 procent. 
   »Biblioteksrummet er unikt, 
fordi det er et af de sidste ik-
kekommercielle mødesteder, 
og er blevet et større aktiv 
end samlingen«, siger lektor 
fra IVA Henrik Jochumsen til 
Politiken.
   Bibliotekernes besøgstal 
er samlet steget fra 34 mil-
lioner om året i slutningen 
af 00’erne til næsten 38 
millioner i 2015. »Og der er 
ingen anden kulturinstitution 
i Danmark, der bare tilnær-
melsesvis kan matche det 
besøgstal«, skriver Politikens 
journalist i artiklen Vi går 
oftere på biblioteket, men ikke 
for at låne bøger og musik. 

Mønsted

28. juni
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pensionsordning i udbud, da den nuværende pensi-
onsaftale med PFA udløb ved årsskiftet 2017/2018, 
og inviterede seks selskaber til at byde. Med en 
pensionsformue på vej mod fire milliarder og 2.500 
erhvervsaktive bibliotekarer har BF stået for det 
største danske pensionsudbud i år, og den hårde 
konkurrence selskaberne imellem har betydet, at 
medlemmerne nu sparer penge på vigtige para-
metre som service- og investeringsomkostninger 
og desuden tilbydes en endnu billigere og bedre 
forsikringsordning hos PFA, der afgav det bedste 
tilbud.
   BF’s formand, Tine Jørgensen, er meget tilfreds 
med resultatet af udbudsrunden, hvor BF har gjort 
brug af en af Danmarks førende pensionseksperter, 
aktuar Jørgen Svendsen.
   - Som fagforening er det vigtigt, at vi sikrer 
medlemmerne gode løn- og pensionsforhold. 
Netop på pensionsområdet sikrede vores forrige 
pensionsudbud i 2011 en tydelig forbedring af 
medlemmernes pensionsforhold, og derfor valgte 
hovedbestyrelsen at sende medlemmernes pension 
i udbud igen i 2016, da pensionsaftalen med PFA 
skulle genforhandles. BF’s medlemmer er en meget 
attraktiv gruppe, fordi deres samlede opsparede 
formue er så stor, og derfor har der været hård 
konkurrence om at vinde udbudsrunden. Det giver 
medlemmerne en bedre pensionsaftale, siger Tine 
Jørgensen.

"Der er
flere brugere af 
bibliotekerne i 
dag end for fem 

år siden."
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Vær klar på teknologiens 
konsekvenser

14. juni

- Vi skal forstå teknologierne og deres konsekvenser, så vi som bibliotekarer og 
informationsspecialister kan understøtte brugerne i takt med, at verden ændrer sig, 
sagde den amerikanske bibliotekar Jason Griffey til en sal fuld af BF-medlemmer 
den 9. juni på IVA.

- Automatisering, kunstig intelligens, robotter og In-
ternet of Things kommer til at ændre vores hverdags-
liv og arbejde fundamentalt. Vi kan slet ikke forestille 
os, hvad der kommer til at ske de næste ti år, fordi den 
teknologiske udvikling sker eksponentielt, sagde bib-
liotekar Jason Griffey, der er tilknyttet Berkman Klein 
Center for Internet & Society på Harvard University og 
tidligere har været leder af Library Information Tech-
nology på University of Tennessee. Han var i Danmark 
i forbindelse med konferencen Next Library i Aarhus. 
Inden konferencen var han af BF inviteret til at holde 
en masterclass på IVA om de teknologier, bibliotekarer 
skal kende. 
   For som bibliotekar og informationsspecialist skal 
man kende teknologierne og så vidt muligt forudse, 
hvad konsekvenserne er, mener den amerikanske 
bibliotekar.

Automatisering og kunstig intelligens
Den voksende automatisering og kunstig intelligens 
vil blandt andet betyde, at mange lavindkomstjob 
forsvinder de næste 5-10 år, eksempelvis på transport-
området, hvor lastbilchauffør er det mest udbredte 
lavindkomstjob i USA. 
   - Førerløse biler er ikke længere science fiction, men 
noget der bliver testet på livet løs, ligesom Amazon 
allerede leverer pakker med droner. Den samfundsud-
vikling – at mange job vil forsvinde i takt med automa-
tiseringen – skal bibliotekarer forberede og forholde 
sig til, fordi lokalbefolkningen vil have brug for støtte, 
informationer og efteruddannelse, siger Jason Griffey.

Beskyttelse af privatlivet
Bibliotekarer og informationsspecialister skal holde 
deres kompetencer ajour for at kunne understøtte 

befolkningen og forblive relevante. Og her har blandt 
andet bibliotekslederne et stort ansvar, sagde Jason 
Griffey.     
   - De praktiske redskaber, vi lærte under vores uddan-
nelse, kan vi ikke nødvendigvis bruge, og måske slet 
ikke 5-10 år ud i fremtiden. Derimod har bibliotekarer 
og informationsspecialister nogle vigtige etiske prin-
cipper, hvor vi skal holde fast i værdien af fri og lige 
adgang til information og biblioteker i den teknologi-
ske udvikling.
   Beskyttelse af privatlivet og persondata er en kamp, 
de skal tage på sig, mener han.
   - Både i forhold til at passe på de oplysninger, de har 
om brugerne, og ved at lære brugerne, hvordan de selv 
beskytter deres privatliv, siger Jason Griffey.

Mønsted



I juli satte flere medier fokus på 
bibliotekerne. Politiken bragte en 
artikelserie om, hvad bibliotek-
ernes rolle er i fremtiden, hvilket 
gav en del læserreaktioner, mens 
Radio24syv i en debat satte fokus 
på fremtidens biblioteker.

BF og biblioteker 
i medierne

TEKST ANETTE LERCHE

i går oftere på biblioteket, men ikke for at låne 
bøger og musik«, »Her samler bøger støv«, »Mu-
sikken er ved at dø på biblioteket« og »Skal bib-
lioteker have fri adgang til at udlåne forlagenes e-
bøger?«. Sådan lød nogle af de mange overskrifter 
i Politiken i løbet af juli, hvor dagbladet satte fokus 

på bibliotekerne i serien Hvad skal bibliotekerne nu?
   En megafonundersøgelse foretaget for TV2 og Politiken viser 
nemlig, at antallet af borgere, der kommer på biblioteket, er 
stigende. 31 procent af de adspurgte i undersøgelsen svarede, 
at de kommer på biblioteket en gang om måneden, hvilket er 
væsentlig flere end de 25 procent, der svarede det samme i 
Kulturministeriets kulturvaneundersøgelse fra 2012. 
Udlånet af bøger ses stadig som bibliotekets vigtigste tilbud, 
men 76 procent af de adspurgte svarer også, at de ser det at 
være et fysisk læse- og oplysningssted som en af biblioteker-
nes vigtigste opgaver, skrev Politiken.
   Men hvordan kan det være, at bibliotekernes besøgstal 
stiger, når der samtidig findes søgemaskiner og streamingtje-
nester, spurgte Politiken blandt andet bibliotekar Ida Jensen fra 
Aalborg Bibliotekerne i artiklen »Vi går oftere på biblioteket, 
men ikke for at låne bøger og musik«, der blev bragt den 14. juli.
    »Fordi biblioteket er det eneste sted, hvor du kan få hjælp 
uden at betale noget, det eneste sted, hvor du kan være, uden 
at nogen forventer noget af dig, og det eneste sted, hvor du 
kan møde folk fra alle samfundsklasser,« svarede Ida Jensen 
blandt andet.

BF’S FORMAND I PRESSEN

BF’s formand, Tine Jørgensen, udtalte sig til Politiken i artiklen 
»Skal biblioteker have fri adgang til at udlåne forlagenes 

V" e-bøger?«, hvor hun var med til at sætte fokus på, hvorfor 
det er vigtigt, at bibliotekerne har digitale tilbud. For 
mens de kommercielle tjenester har en interesse i at 
holde øje med, hvad vi læser og køber, så kan man uden 
at blive overvåget læse de bøger, som er tilgængelige på 
eReolen.
   »Og vil vi ikke gerne have, at de her ting stilles til 
rådighed og kan lånes, uden at nogen med kommercielle 
interesser holder øje med, hvad vi læser?«, spurgte BF’s 
formand retorisk.
   Den 17. juli inviterede Radio24syv Tine Jørgensen til at 
debattere bibliotekernes fremtid med direktør i Danmarks 
Biblioteksforening Michel Steen-Hansen og Ole Münster, 
der tidligere på året selv udgav skriftet Bibliotekernes krise 
– vejen til en ny lokal kulturpolitik. I denne debat slog hun 
blandt andet på, at bibliotekerne hele tiden arbejder med 
nye måder at formidle på.
   »Det handler i høj grad om, at bibliotekaren, informati-
onsspecialisten og kulturformidleren er der, hvor brugerne 
er,« sagde Tine Jørgensen og fremhævede, at formidling-
en også sker på de sociale platforme. Hun mener ikke, at 
bibliotekarers formidling er bundet til den fysiske samling.
   »Det er ikke sådan, at bibliotekarernes arbejde kun 
handler om at købe ind til samlingen og stille den op 
fra A til Å. Det handler om at få samlingen til at leve og 
mennesker til at mødes. Og det handler om at få musik, 
litteratur og kultur ud i lokalområdet.«
   Hør hele debatten på Radio24syvs hjemmeside, AK 
24syv, podcast den 17. juli 2017: »Debat om fremtidens 
bibliotek«. Du skal spole cirka en halv time frem i pro-
grammet. 
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Rane Willerslev er en mester i at drage 
paralleller. Fra fortid til nutid. Fra kultu-
relle riter i Sibiriens jægersamlersamfund 
til ledelsesgreb som museumsdirektør. 
Og ja, han mener også, at der er mange 
lighedspunkter mellem museer og biblio-
teker, når nu Perspektiv spør’. Ét af dem 
er folks følelser og holdninger til de to 
institutioner. 
   - Der eksisterer en mystik på biblioteket. 
Jeg husker tydeligt magien som barn, og 
det var den samme følelse, jeg havde, når 
jeg var på Nationalmuseet. På biblioteket 
var det mængden af bøger, lugten og så 
de her lommer af magi – hemmelige rum 
og små verdener bygget ind mellem bø-
gerne. Og det samme på Nationalmuseet, 

Storvildtjæger, antropolog, forsker og nu direktør for landets 
største museum, Nationalmuseet. Rane Willerslev mener, at 
museer og biblioteker finder deres berettigelse i at være en prisme, 
vi som mennesker og samfund kan se vores liv og udfordringer 
gennem. De har bare ikke forløst deres potentiale endnu.
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hvor en iglo var skåret på tværs, så man kunne 
kigge ind til en eskimofamilie, der sad  om-
kring en spæklampe. Det er ret old school, men 
det er den spænding, der opstår mellem fakta 
og fiktion, mellem viden og magi. Biblioteket 
og museet som klassiske institutioner ku’ det 
der. Så er der kommet reformer, nye krav og 
tanker henad vejen – naturligt nok, men noget 
magi er gået tabt undervejs. Eller også er det 
bare mig, der er blevet ældre, siger han med 
et smil, der mest er for at være venlig, for han 
mener faktisk, at både museer og biblioteker 
misser noget væsentligt i deres formidling. For 
det, der kan bringe magien tilbage og gøre os 
klogere på os selv og livets udfordringer, skal 
findes i spændet mellem fakta og fiktion.
   - Når fakta og fiktion står i en form for 
spænd i forhold til hinanden, kan det noget 
helt særligt. Det skaber universer, der fan-
ger os, fordi de kommunikerer i sammen-
hæng med andre universer og er flerlagede. 
Formidlingsmæssigt er noget af det mest 
interessante i de her år genreforskydningen. 
Tv-serien var i 80’erne det argeste lort, i dag er 
det der, vi ser den stærkeste karakterudvikling 
og universskabelse, og inden for litteraturen 
har genrer som krimi og fantasy fået litterære 
kvaliteter og anerkendelse, siger Rane Wil-
lerslev. 

SOM AT VÆRE DER SELV

Det er altså tilladt at gøre brug af andre greb 
end tidligere, og grænsen mellem fakta og 
fiktion er i opløsning. Det skal biblioteker og 
museer bruge i deres formidling, mener han.
   - Du kan ikke lave en udstilling om eksem-
pelvis Danmarks historie og sige: »Det her er 
det faktuelle, og tv-serien Vikings er noget 
helt andet«. Så misser du noget, siger Rane 
Willerslev, der måske nok er videnskabsmand 
med stort V og stort M, men også er inspireret 
af åndelighed og religion. Det legende og eks-
perimenterende, som fiktionen kan bibringe 
videnskaben, er ikke dens modsætninger. 
Tværtimod.  
   - Fiktionen er allerede indbygget i enhver 
videnskab. Den er en forudsætning for viden-
skab. Kvantefysikken er et eksempel. Mangler 
der en brik, for at ligningen går op, så laver 

man en fiktiv brik, der får den til at gå op, siger Rane Willerslev. 
Og det, der skal trække folk på museer og biblioteker, er magiske 
universer side om side med de meget faglige. Et godt eksempel 
på, hvor det er lykkedes, er ifølge Rane Willerslev det nye Moes-
gaard Museum i Aarhus med udstillingen »Syv Vikinger«, hvor 
de besøgende følger vikinger med hver deres karaktertræk på en 
rejse, hvor fortidsmennesker er genskabt én-til-én, hvilket jo er 
en fiktion, samtidig med at man ser de originale genstande. 
   - Som besøgende er du ikke i en repræsentation af fortiden 
– du er i fortiden, siger Rane Willerslev. Og det, du lærer mest 
af, er at »være der selv«, mener han, der som antropolog i lange 
perioder selv har været en del af de kulturer, han har studeret, 
såsom jægersamlersamfund i Sibirien. 

FORTIDEN I NUTID  

Grunden til, at det er så påtrængende for ham, at den enorme vi-
den, som museer og også biblioteker indeholder, levendegøres og 
kommer ind under huden på os, er, at det ikke alene giver os en 
historisk rygrad, men også konkrete redskaber til at klare livets 
udfordringer her og nu. 
   - Den akkumulerede viden på reolerne fortæller os, hvordan vi 
er blevet dem, vi er, og det er det, museer og biblioteker tradi-
tionelt har arbejdet med. Men historien er en fantastisk optik at 
se alle aspekter af vores nutidige liv gennem. Hvis vi kigger på 
menneskers diversitet kulturelt og værdimæssigt, og hvordan 
de gennem historien har løst problemer med alt fra børneop-
dragelse, kønsrelationer, forholdet mellem arbejde og fritid til 
klimaforandringer, så er der en kæmpe palet af muligheder, vi kan 
blive inspireret af, siger Rane Willerslev. 
   Og om vi vil det eller ej, er vi som samfund på vej et sted hen, vi 
har været før, mener han. 
   - Det kan lyde lidt søgt, men vi nærmer os måder at leve på, 
som kendetegner stenalderen, som vi nu også har været i 95 pro-
cent af menneskets tid på Jorden, siger antropologen og remser 
op: løse fællesskaber, løs organisering på arbejdsmarkedet og i 
virksomheder, deleøkonomi, stor lighed mellem køn (kvinder kan 
jage, mænd kan sy) og dyrkelse af den enkeltes autonomi, hvor 
enhver kan vende sin leder eller ægtefælle ryggen. En sam-
fundsorganisering, hvor vi ved fra historien, at både styrken og 
svagheden er lille sammenhængskraft. 
    - Så historien er ikke bare en primitiv fortid, vi skal lægge bag 
os; den er også vores fremtid, og vi kan bruge historien til at se 
på vores eget liv og hente redskaber til at tackle udfordringer. 

WALK THE TALK 

Selvfølgelig har Rane Willerslev selv gjort det. Hans vigtigste 
ledelsesgreb i omstruktureringen af Kulturhistorisk museum i 
Oslo, hvor han var direktør fra 2011 til 2013, var magiske cirkler 
inspireret af jægersamlerfolket i Sibirien. 
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SIG »SCHYY« IGEN

Hvis magien skal genopstå på biblioteket, skal det tilbage til sin grund-
læggende ide, mener Rane Willerslev. Her er blandt andet ro – en værdi, 
bibliotekerne bør reaktivere, mere end at gøre sig til et eventsted, siger han. 

- Jeg sad med i en gruppe, der skulle gentænke Vestkysten som turistmål, 
hvor man allerede er i fuld gang med at bygge museer og forlystelser. Men 
folk kommer i virkeligheden for at få ro, siger Rane Willerslev. 

Han mener, at bibliotekarer og museumsinspektører har en vigtig rolle, som 
de skal tage på sig. »Vor tids præster« kalder han dem i lyset af, at de gør 
viden tilgængelig, og fordi de kan skabe en anden tidslighed i de fysiske rum 
med ro og fordybelse. 

- Det søger folk utrolig meget i dag, og den værdi underkender vi.  

”Det har en effekt på 
dine ansatte og deres 
motivation, at du som leder 
forsvarer dem og synliggør 
værdien af deres arbejde”
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Han overtog et museum i krise med en gæld 
på 20 millioner kroner, og hvis ikke organisa-
tionen gentænkte sig selv, ville det betyde 
fyringer. 
   - Det var nødvendigt, at vi sammen fik 
ideer til, hvordan vi kunne gøre tingene bedre 
og mere effektivt, for som leder af en stor, 
kompleks organisation, er det ikke dig, der ved 
bedst, siger Rane Willerslev. Han introduce-
rede derfor de magiske cirkler: møder, som alle 
medarbejdere med en ide til forbedringer – lige 
fra at transportere flintespidser fra Nordnorge 
til magasinet til at forny forholdet mellem 
forskning og udstilling – kunne indkalde til 
i arbejdstiden. Hierarkierne blev lagt uden 
for cirklen, så professorens, sekretærens 
og chaufførens ord vægtede lige, og det var 
frivilligt at deltage. Udfaldet af møderne blev 
ledelsens idebank i omstruktureringen.
   Men magien stødte på virkeligheden. For lo-
gik og gode ideer er ikke altid nok til at ændre 
væsentligt på gamle strukturer og statslige 
regler i offentlige institutioner, erfarede Rane 
Willerslev, der fandt sin egen vej i bureaukra-
tiet, hvor han kunne afprøve nye ting uden for 
de formelle rammer. 
   Han skabte Det Røde Råd. En tænketank, 
som medarbejderne på skift sad med i. Det 
Røde Råd havde en stor pose penge årligt, 
hvor de kunne frikøbes dage, uger eller må-
neder ad gangen til projekter foreslået i Det 
Røde Råd. Det eneste krav var, at projekterne 
skulle gentænke museets grundlæggende 
grammatik – altså samspillet mellem forsk-
ning, forvaltning og formidling. 
   - Vi havde så den her ubureaukratiske, ufor-
melle struktur, der eksperimenterede og fødte 
ideer ind i den formelle struktur, som Merlin 
på Camelot, siger Rane Willerslev. Magien er 
tilbage. Han ved endnu ikke, om medarbej-
derne på Nationalmuseet kommer til at sidde i 
magiske cirkler og røde råd.
   - For hver organisation er forskellig, og 
Nationalmuseet er over dobbelt så stort som 
Kulturhistorisk museum i Oslo, så det er mu-
ligt, at det bliver noget helt andet. 

SÆT MEDARBEJDERNE FRI

Men sikkert er det, at medarbejderne holder 
nøglen til succes. Den erfaring tager han 
med sig. Og som der står i Kulturministeriets 

pressemeddelelse om hans ansættelse, så er hans »mål at ud-
bygge museets faglige tyngde og frigive dets kreative energi«. 
Det er nemlig hans overbevisning, at de fleste offentlige 
ansatte har en uforløst kreativ energi, som bliver holdt nede af 
måltal, standarder og tjeklister. 
   - Som leder skal du forstå dine medarbejderes faglighed, og 
hvad de brænder for, og inspirere dem til at vokse på alle måder.   
Det er dig, der skal se potentialerne for, hvor deres entusiasme 
og glæde kan sættes i spil, så den kommer de besøgende til 
gode. Hvis en bibliotekar eksempelvis er specialist i kinesiske 
tegneserier, kan det måske sættes i spil i en ny sammenhæng, 
så en nørdet niche bliver sexet, eller det nørdede kan give kryd-
deri til noget andet, siger Rane Willerslev, hvis ledelsesstil godt 
kan siges at være en kreativ oversættelse af jægersamlerfol-
kets måde at dele viden og træffe beslutninger på. 
   - Jeg har set viden flyde meget bedre i de her egalitære 
modeller, hvor du som leder ikke har din autoritet, fordi du 
er placeret foroven, men i kraft af den anerkendelse, dine 
medarbejdere giver dig. Og får du ikke den, så er dit lederskab 
ikke noget værd, siger Rane Willerslev, der som nævnt mener, 
at det er dårlig ledelse med fokus på Excel-ark, der kvæler den 
kreative energi og giver alt for mange stress. 
   - Er du ansat i det offentlige, er det i udgangspunktet på 
grund af et fagligt engagement, måske ligefrem et kald – ikke 
lønnen. Det betyder, at folk er villige til at gøre nærmest over-
menneskelige ting, hvis de får den fornødne tillid og respekt. 

”DET BETYDER, AT 
FOLK ER VILLIGE 
TIL AT GØRE NÆR-
MEST OVERMEN-
NESKELIGE TING, 
HVIS DE FÅR DEN 
FORNØDNE TILLID 
OG RESPEKT”
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Rane Willerslev starter 
et sted, bevæger sig 
ad videnskabelige stier 
og kringelkroge, forbi 
egne erfaringer og 
videre ud i filosofiske 
betragtninger, så 
man som tilhører 
sidder med blokken 
foran sig, mens ens 
hjerne kører på højtryk 
for at følge med i 
argumentationen for 
museer og bibliotekers 
berettigelse – for vi 
er derude, hvor det 
handler om meningen 
med livet. 

”Historien er en fantastisk optik at se alle 
aspekter af vores nutidige liv gennem”
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Og så er det jo dybt vanvittigt, at man til stadig-
hed kører New Public Management-modeller ned 
over den offentlige sektor, hvor det klassiske kald 
erstattes med et timeregnskab, som har mistil-
liden som omdrejningspunkt, siger Rane Willerslev, 
mens han må tage endnu et stykke snus, for det er 
noget, der ligger ham på sinde. Han hader, når folk 
bruger regneark i stedet for idealer. 

RÅB OP OM KULTURENS VÆRDI

Derfor skal kulturinstitutioner ikke ledes af 
embedsmænd, men af fagfolk med idealerne i 
behold. For der skal kæmpes for kulturens plads 
og berettigelse i dag, og lederne skal blande sig 
langt mere i den offentlige værdidebat. Det gælder 
også biblioteksledere, mener Rane Willerslev, også 
selvom man er uenig med sin »arbejdsgiver«, der 
fordeler pengene.
   - Det er ikke illoyalt. Tværtimod, det er din pligt 
som leder at kæmpe for de værdier og den faglig-
hed, som din institution repræsenterer. En offent-
lig leder sagde til mig: »Jeg råber ikke længere op, 
for det har alligevel ingen effekt på ministeriet.« 
Og det har han måske ret i, men det har en effekt 
på dine ansatte og deres motivation, at du som 
leder forsvarer dem og synliggør værdien af deres 
arbejde. Hvor målet jo er at flytte mennesker og 
sætte dem på en dannelsesrejse, og den ændrer sig 
i takt med udviklingen. Vores berettigelse skal hele 
tiden gentænkes, det er ikke en debat, der slutter.

INTERESSEN ER DER, VI SKAL TÆNDE DEN

Selv har Rane Willerslev fået fornyet sit syn på 
»ikke-brugerne«. Tidligere mente han, at det var 
spild at bruge kræfter på dem, der alligevel ikke 
kom på museet, men han har fået »revolutioneret 
sin holdning«, som han siger, efter en invitation 
til at holde oplæg for 1.500 unge på Christiania til 
arrangementet Science and Cocktails. 
   - Jeg holdt et svært videnskabeligt oplæg på 
engelsk om empatiens mørke sider. De var helt 
opslugt og gik ind i en diskussion bagefter. Om det 
var udsigten til drinks, der gjorde udslaget, ved jeg 
ikke, men det fik mig til at indse, at vi godt kan 
nå nogle af dem, vi normalt ikke ser på museer og 
biblioteker. Interessen er der, det er os, der skal 
gentænke vores formidling og måder at nå dem på, 
siger Rane Willerslev. 
   Fiktion, drinks og magi får man lyst til at sige…  

I maj 2017 udgav Rane Willerslev bogen »Tænk vildt 
– Det er guddommeligt at fejle« med sit bud på at 
slippe medarbejderne og kreativiteten fri.

”NÅR FAKTA OG 
FIKTION STÅR I EN 
FORM FOR SPÆND 
I FORHOLD TIL 
HINANDEN, KAN 
DET NOGET HELT 
SÆRLIGT. DET 
SKABER UNIVER-
SER, DER FAN-
GER OS, FORDI DE 
KOMMUNIKERER 
I SAMMENHÆNG 
MED ANDRE UNI-
VERSER OG ER 
FLERLAGEDE.”



Skræddersyet forsikring
– kun for medlemmer

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

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

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

BF samarbejder med Tryg 
der leverer forsikringerne.

Ring til os
70 21 64 44
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Anya Jensen måtte til sin jobsamtale forklare, hvorfor det 
var en bibliotekar, Lagkagehuset havde brug for. I dag, otte 
måneder senere, er der kommet bedre styr på indkøb og 
prisberegning.    

Der var behov for én til 
at nørde med stamdata
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a Lagkagehusets eneste biblio-
tekar, Anya Jensen, mødte ind 
i morges, lå der en mail fra den 
nyåbnede filial af Lagkagehuset i 
London. De ville lancere et nyt me-
nukort fra i morgen, og hvis ikke 

Anya Jensen når at oprette det i systemet, kan 
de ikke slå det ind på kasseapparatet. Så de 
opgaver, hun havde planlagt at lave, må vente. 
   - Det er kendetegnende for mit arbejde, at 
det er en god blanding af ad hoc- og rutineop-
gaver, siger Anya Jensen over en kop kaffe og 
duften af nybagt brød foran Lagkagehuset på 
Vesterbro i København, hvor hun har arbejdet 
de sidste otte måneder. Og, tilføjer hun, også 
nogle udviklingsopgaver, hvor hun godt kunne 
have tænkt sig noget mere projektledererfa-
ring, men det er »learning by doing« og faktisk 
en både sjov og lærerig proces, siger hun.

BINDELED MELLEM SYSTEM

OG MEDARBEJDER

Til jobsamtalen anede hun ikke, at det var hos 
Lagkagehuset, hun havde søgt job. Hun havde 
søgt en stilling som Master Data Specialist 
gennem et rekrutteringsbureau, fordi hun 
kunne genkende sine kompetencer i de bullets, 
der stod under titlen, såsom at arbejde i Excel-
ark og ERP-systemer og holde styr på indkøb 
og fakturering. 
- Først efter en time fik jeg at vide, at det 

D
var hos Lagkagehuset. Inden da havde det handlet meget 
om virksomhedens værdier, at man sætter en ære i at gøre 
tingene ordentligt og have en positiv tilgang til dem. Til min 
anden samtale spurgte Lagkagehusets direktør, hvorfor det 
var en bibliotekar, de skulle ansætte? Mit svar var, at syste-
mer, databaser og dialogen mellem it-udviklere, medarbejdere 
og leverandører netop er det, vi kan, siger Anya Jensen, der 
tidligere har arbejdet med ERP-systemer i Center For Døve og 
med indkøb og logistik hos Carl Jensen, der sælger bogbinder-
materialer. 

STYR PÅ INDKØB OG STAMDATA

Hendes opgaver i Lagkagehuset lægger sig i to spor. Det ene 
er at holde styr på indkøb i alle 60 butikker fordelt over hele 
Danmark og nu også i London. 
   - Alt, hvad de bestiller i de enkelte butikker fra kaffe til 
salat, kommer ind i systemet, som jeg så kører sammen med 
bekræftelsen fra leverandøren på, hvad der bliver leveret og 
faktureret. I det arbejde ligger løbende at få alle leverandører 
med ind i vores system, hvilket kræver, at jeg taler med deres 
it-udviklere, laver fejlfinding og tester systemet. 
   Det andet spor er at holde styr på stamdataene i systemet.
   - Jeg vedligeholder og opretter nye stamdata i systemet. Jeg 
sikrer, at alle data i systemet er korrekte, så de data, der bliver 
trukket ud, svarer til virkeligheden. Min chef, der er produkt-
controller, kan så trække data fra systemet og bruge dem på 
alle andre områder som logistik, råvarepriser og beregning af, 
hvad produkterne skal koste. 
   Og der er aldrig noget, der sker gnidningsfrit i sådan et 
system, hvor det er mennesker, der bestiller og leverer varer, 
og hvor priserne på eksempelvis nødder, frugt og chokolade 
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svinger meget. Derfor er der hele tiden ting i 
systemet, der skal tjekkes og rettes. 
   Tidligere blev beregningerne lavet i Excel-
ark, men jo flere butikker Lagkagehuset har 
fået, jo længere tid tog det. Derfor søgte de 
en specialist til at holde styr på data for at 
effektivisere produktionen, mindske spild og 
beregne priser. 
   - Der var behov for én til at nørde med stam-
data, siger Anya Jensen. I Lagkagehuset har 
de set værdien af at have ansat en bibliotekar. 
Lige nu er Anya Jensen og hendes leder i gang 
med at lave et katalogiseringshierarki med 
kategorier over alle rå- og salgsvarer, hvor hun 
kvalificerer systemet, så det bliver langt mere 
brugbart.  
   - Jeg har en anden forståelse for systematik. 
Vi kan for eksempel ikke have én kategori med 
fem varer og en anden kategori med 1.000 

varer, der er vi nødt til at have rimelig ens grupperinger, siger Anya Jensen, der 
også i sine tidligere job har arbejdet med data. 

BRUGTE BF TIL AT OVERSÆTTE KOMPETENCER 

Hun søgte ellers i en overgang job på folkebiblioteker, men oplevede, at det var 
meget svært overhovedet at komme i betragtning, når man kom fra det private 
arbejdsmarked. 
   - Der var BF genial, fordi jeg kunne bruge forbundet til at afklare, i hvilke ret-
ninger jeg kunne gå med mine kompetencer. Jeg brugte både karriererådgivning, 
hjemmesiden og de forskellige white papers, for eksempel omkring Records 
Management, for at få indblik i mine muligheder. 
   - Jeg havde for eksempel forretnings- og systemforståelse fra mine tidligere 
job. Og som dataspecialist er det vigtigt at have en forståelse for helheden, 
fordi det hele hænger sammen lige fra indkøb og bageri til salg, marketing og 
logistik, siger Anya Jensen, der ikke har kollegaer med samme uddannelse som 
sig selv. 
   - Men vi er flere systemnørder, så det gør mig ikke noget. Selvfølgelig var der 
en grund til, at jeg blev bibliotekar, så det var fedt at være på Fagligt Landsmø-
de for første gang sidste år, hvor alle havde samme faglige baggrund som mig. 

Anya Jensen elsker kage, og der er rig mulighed for at prøvesmage sortimentet i Lagkagehuset
 – Når der skal testes nye kager, når de har brugt kager til at tage fotos til menuer, eller de er 
gået lidt i stykker, så kommer de op i administrationen, siger hun.  

August 2017 · Perspektiv ·
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Tine Vind oplever som enhedschef i Slots- og Kultur-
styrelsen, at bibliotekerne i stigende grad udvikler sig i 
lokale retninger og derfor ikke nødvendigvis har brug for 
én samlet national strategi. 

Hvis man som biblio-
tekschef ikke er »født 
med en biblioteksske 
i munden«, må man 
hente den faglige viden 
hos medarbejderne
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Bibliotekets rolle i kommunerne har forandret sig på flere niveauer. Forvaltningsmæssigt er 
det ikke længere givet, hvor bibliotekerne hører hjemme. Det kan variere fra kultur og fritid over turisme til 
byplanlægning. Det er heller ikke givet, hvilke områder der serviceres af bibliotekerne, det kan være alt fra 
borgerservice, folkeoplysning, idræt, frivillige, svømmehaller til foreningsliv.  

Mangfoldigheden af, hvilken rolle biblioteket har i kommunen, er blevet langt større, og 
udviklingen sker lokalt og er skræddersyet til de lokale behov. Vi læser de lokale strategier, og spændvid-
den forvaltningsmæssigt og politisk er stor. Så bibliotekerne har udviklet sig i relation til de kommunale 
opgaver og har i varierende grad behov for nationale initiativer.

Derfor er der heller ikke udsigt til en ny national biblioteksstrategi. »Folkebibliotekerne i 
Vidensamfundet« var en vigtig national strategi, som i dag stort set er implementeret i langt de fleste 
biblioteker i en eller anden grad, men på det tidspunkt, den blev lavet, var der flere lighedspunkter mellem 
bibliotekerne. I dag har vi i stedet en række strategiske pejlemærker (gøre information og viden tilgænge-
lig, fremme læring, fremme litteratur og læsning, kulturelle aktiviteter og facilitere debat og mødet mel-
lem mennesker, fysisk og digitalt, red.), som bibliotekerne kan bruge som en hjælp i deres strategiarbejde. 
Men hvorvidt der skal komme en national strategi på biblioteksområdet, er jo en politisk beslutning.  
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Tine Vind er som enhedschef 
i Slots- og Kulturstyrelsen 
bindeled mellem kulturmini-
steren og folkebibliotekerne. 
Styrelsen står blandt andet 
bag nationale undersøgelser, 
uddeler penge til udviklings-
projeker og understøtter den 
lokale biblioteksudvikling. 
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Jeg kan sagtens forestille mig kommunerne samarbejde endnu mere på tværs i stil med, hvad vi ser på 
forskningsbiblioteksområdet. Vi kan mærke, at det er noget, der bliver talt om i kommunerne. De henvender sig til 
os for at spørge, hvordan det kan gøres. Bibliotekssektoren har altid været god til at samarbejde, og vigende budgetter 
fordrer en udpræget grad af samarbejde og tænkning på tværs.  

Vi ser generelt et udvidet samarbejde på hele velfærdsområdet i kommunerne, og en kobling mellem 
idræts- og kulturaktiviteter med bibliotekerne som medspillere. Vi er for eksempel med på sidelinjen på projektet »Hold 
hjernen frisk«, et forskningsprojekt støttet af Nordea-fonden, der skal se på, hvordan vi holder det stigende antal ældre 
ressourcestærke. Da vi blev spurgt, om bibliotekerne kunne være en partner, svarede vi »ja, i høj grad«. Bibliotekerne er 
jo eksperter i at koble tingene sammen lokalt.

Læsning og læring er en kerneydelse i bibliotekerne. Det skal vi holde fast i. Bibliotekerne kunne virkelig se sig 
selv i kampagnen Danmark Læser i 2013, som daværende kulturminister Marianne Jelved satte i gang efter en periode, 
hvor der ikke havde været tydeligt fokus på læsning og læring.

Vi skal også holde fast i, at biblioteket er et mødested i den digitale udvikling. Der er så få steder, hvor 
borgere kan komme inden for døren. Det digitale og fysiske bibliotekstilbud går hånd i hånd efter vores mening, for vi 
har også behov for at mødes.    

Det digitale udfordrer bibliotekerne. Der er for eksempel licenser, der sætter andre rammevilkår for udlån, og 
der er formidlingen af de digitale tilbud. Vi har støttet mange projekter, der arbejder med netop det, og det skal vi nok 
blive ved med. Rapporten »Digitale Biblioteksstrategier« viser blandt andet, at der er mange, der ikke bruger de digitale 
tilbud, fordi de ikke kender til dem.  

Jeg synes, det er et problem, at næsten halvdelen af befolkningen ikke bruger biblioteket, selv om de 
fleste synes, biblioteket er en god ide. Det er selvfølgelig et frit valg, men det kunne jo også skyldes, at de ikke vidste, at 
tilbuddene er der. Det er ok, hvis det er et aktivt fravalg, men ikke hvis det er manglende viden.

Den største udfordring for bibliotekerne er at blive ved med at være relevant for borgerne med meget 
forskellige behov. Vi har ikke en formel på det. Det, der virker i én kommune, virker ikke nødvendigvis i en anden, men 
vi forsøger at understøtte og inspirere bibliotekernes faglige arbejde og deres formidlingsopgave gennem konferencer 
og ved at samle faglig viden omkring litteratur, læsning, børnekultur, digitale ressourcer, lederskab af kulturinstitutioner 
og så videre.   

I forhold til eReolen kan jeg kun sige det samme som ministeren: Håbet er, at parterne finder hinanden inden 
for et år og lander en aftale. Incitamentet burde i hvert fald være der. Ministeren har meldt ud, at der ellers kan blive tale 
om en politisk løsning. E-bogsområdet er stadigvæk nyt, og det er fortsat nødvendigt at afprøve forskellige forretnings-
modeller, så det behøver ikke være en blivende løsning. Men det skal være en løsning, som både biblioteker og markedet 
kan leve med.  

Den tid er forbi, hvor »den bedste blandt ligemænd blev chef«. I dag er den faglige mangfoldighed stor på 
bibliotekerne, både hos medarbejdere og ledere. Den viden, som jeg har haft mest brug for som leder, er om økonomi, 
strategi, samarbejde og personaleledelse. Hvis man som bibliotekschef ikke er »født med en biblioteksske i munden«, 
må man hente den faglige viden hos sine medarbejdere og i sit netværk.  

Fagligheden er selvfølgelig vigtig, men det er også en styrke at have forskellige fagligheder på et bib-
liotek,  så længe medarbejderne samlet har kernekompetencerne og kan varetage opgaven. Opgaverne og fagligheden 
har jo også forandret sig på bibliotekerne. Som chef må man vælge den kandidat, der passer bedst til opgaven.  

Det er vigtigt at blive rigtig god til det, der kendetegner jer, siger jeg til de studerende på IVA, når jeg holder 
oplæg. Det er så vigtigt, at dimittenderne fra IVA bliver dygtige til netop informationskompetencerne, for de er i konkur-
rence med mange andre på arbejdsmarkedet. Det siger både Tine Jørgensen og jeg ofte og tydeligt i IVA’s aftagerpanel. 
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PFA lancerede i april tiltaget EarlyCare for at mindske 
antallet af langtidssygemeldte. Det skal ske gennem 
vejledning og behandling i samspil med det offentlige.

PFA vil forebygge længere-
varende sygdomsforløb

TEKST ANETTE LERCHE

ange langtidssygemeldinger 
kunne undgås, hvis den syge-
meldte fik den rette rådgivning 
langt tidligere i sit sygeforløb, 
mener PFA. Derfor har PFA i 
april lanceret tilbuddet Early-

Care. Det skal ses som et supplement til det 
offentliges sundhedsydelser og giver de af 
BF’s medlemmer, der har deres pension i PFA, 
mulighed for at få hjælp i forbindelse med en 
sygemelding, hvad enten det drejer sig om 
stress, dårlig ryg eller alvorlige diagnoser som 
kræft eller hjertekarsygdomme.
   Når man i forbindelse med en sygemelding 
ringer til EarlyCare, vil man i første omgang 
komme til at tale med en socialrådgiver, 
en fysioterapeut eller en sygeplejerske, og 
afhængigt af hvilken sygdom man ringer med, 
tildeles man herefter en såkaldt Health Guide, 
der bliver en fast kontaktperson i det forløb, 
PFA tilbyder, hvor målet er at hjælpe den 
sygemeldte så hurtigt som muligt tilbage på 
arbejdet. 
   I forløbet er PFA rådgivende over for BF’s 
medlemmer om samspillet med de offentlige 
ydelser på området, og om hvilke behandlings-
tilbud PFA anbefaler, at man tager imod. Det 
kan altså – udover fysioterapi for en dårlig ryg 
– også være tilbud omkring kost og motion.
   Men det er helt frivilligt, hvad man vil være 
med til, understreger Julie Engelund Sander, 
der er chefkonsulent i Strategisk Sundhed hos 
PFA.
   - I rådgivningen og afdækningen tager vi 
hensyn til den enkelte. Vi kan fortælle, at vi 
ved, man kan have glæde af eksempelvis et 

M
tiltag omkring kost eller motion, og så lytter vi til den enkelte, 
siger hun. 
   PFA opfordrer alle, der har været sygemeldte i 14 dage, til at 
bruge EarlyCare, men har man været syg i kortere eller længere 
tid, er man også meget velkommen til at ringe, siger Julie Enge-
lund Sander. 
   Hun lægger ikke skjul på, at tiltaget også vil blive en god 
forretning for PFA, fordi man ved en mere helhedsorienteret 
tilgang til sygdomme undgår flere lange sygdomsforløb, og de 
penge, PFA sparer på lange sygemeldinger, vil gå tilbage i lom-
merne på kunderne, da PFA er et kundeejet selskab, siger hun.
   Julie Engelund Sander understreger, at de oplysninger, PFA 
får via EarlyCare om, at en kunde eksempelvis har en dårlig 
ryg, ikke trækkes frem, når vedkommende måske flere år 
senere ønsker at udvide sin dækning på eksempelvis en Tab af 
erhvervsevneforsikring. Det sikrer persondataloven. 
   - Vi følger naturligvis persondataloven, så det problem opstår 
ikke for kunderne, siger hun, men peger dog på, at man midt i 
en sygemelding ikke kan forhøje eksempelvis sin dækning ved 
kritisk sygdom uden at skulle afgive nye helbredsoplysninger. 

De typiske henvendelser

1. Psykiske problemer (også stress)

2. Smerter i bevægeapparatet 

3. Alvorlige sygdomme som hjertekarsygdomme og kræft

Hvis du har været syg i for eksempel 14 dage, kan du tage kontakt til 
EarlyCare. Her mødes du af fagpersonale såsom socialrådgivere eller fysio-
terapeuter, som vejleder dig om dit individuelle forløb. Det koster dig ikke 
noget, men behandlingen vil være skattepligtig. 
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Medlemmerne ønsker 
mere fokus på arbejdsliv 
og fagets udfordringer

BF’s medlemsundersøgelse:
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BF er en fagforening, der er en lille smule 
bedre end gennemsnittet. Det er en af kon-
klusionerne, man kan drage af BF’s medlems-
undersøgelse, der blev gennemført i foråret 
2017. Medlemstilfredsheden ligger på indeks 
64, hvilket er to point højere end ved den for-
rige undersøgelse i 2011, og et point over gen-
nemsnittet for øvrige AC-organisationer, der 
har lavet lignende medlemsundersøgelser. 
   Undersøgelsen giver desuden et fingerpeg 
om medlemsloyaliteten. Den ligger på indeks 
72, hvilket er fire point over gennemsnittet 
for øvrige AC-organisationer. Men dykker man 
længere ned i tallene, er der både ros og ris fra 

En fagforening med høj viden 

de 826 medlemmer, der har svaret på undersøgelsen. 
   Ud fra besvarelserne anbefaler MSI Research, der 
har stået for undersøgelsen, at BF arbejder med at 
styrke interessevaretagelsen for at øge medlem-
mernes tilfredshed. Det handler især om, at BF skal 
varetage medlemmernes interesser omkring deres 
arbejdsliv og sikre kvaliteten og udviklingen af faget. 
  Læs BT's formand Tine Jørgensens kommentar til 
undersøgelsen på side 6.

I alt blev 2.894 medlemmer spurgt, hvilket giver en 
svarprocent på 29. Hele undersøgelsen er tilgænge-
lig på bf.dk.

En fagforening skal kæmpe for medlemmernes interesser, og det 
forventer BF’s medlemmer også af deres fagforening. De ser BF 
som en fagforening, hvor den faglige viden er høj, men de ønsker 
sig samtidig en mere nytænkende faglig organisation og et højere 
udbytte af kontingentet.

BF anses som en faglig organisation, der kæmper for medlemmernes 
interesser. Indeks 72

BF anses som en faglig organisation, hvor den faglige viden er høj.
Indeks 75

BF anses som en faglig organisation, der er nytænkende. Indeks 61

BF anses som en faglig organisation, hvor man får noget for sit 
kontingent. Indeks 61
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Varetager BF medlemmernes interesser på de områder, der betyder noget for deres arbejdsliv? Medlemmernes besvarelser 
omkring den type spørgsmål viser, at de ønsker sig en fagforening, der går tættere på de udfordringer, som de oplever i hverdagen. 
Dette område betyder desuden meget for medlemmernes samlede tilfredshed.

Bibliotekarforbundet varetager mine interesser på områder, der betyder noget for mit arbejdsliv. Indeks 62
Bibliotekarforbundet sikrer udvikling og kvalitet i faget. Indeks 62
Bibliotekarforbundet forstår de udfordringer, medlemmerne står overfor i arbejdslivet. Indeks 64

Se hele undersøgelsen på bf.dk/OmOs/OmBF/Medlemsundersoegelse2017

Vigtig interessevaretagelse

Tilfredshed med BF’s tilbud

Et fagligt fællesskab

Alder betyder noget for 
tilfredsheden

Kvinder er mest tilfredse

Høj kvalitet i rådgivningen

Generelt er medlemmerne godt tilfredse med BF’s 
medlemstilbud såsom hjemmeside, netværk, fagmagasinet 
Perspektiv og arrangementer. 

Kvaliteten af hjemmesiden. Indeks 66
Kvaliteten af fagmagasinet Perspektiv. Indeks 72
Relevansen af faglig efteruddannelse. Indeks 67

Den faglige identitet og det faglige fællesskab blandt 
medlemmerne er vigtigt. Medlemsundersøgelsen spørger 
derfor også ind til, hvordan medlemmerne vurderer, at BF 
styrker det faglige fællesskab.

Der er et stærkt fagligt fællesskab i BF. Indeks 62
BF inddrager medlemmerne i forbundets arbejde. Indeks 63
Alt i alt styrker BF fællesskabet blandt mine fagfæller. 
Indeks 63

I medlemsundersøgelsen viser det sig, at det især er de 
yngste og ældste medlemmer, der er mest tilfredse med BF.

Blandt medlemmer under 30 år er tilfredsheden på indeks 
70, mens medlemmer i gruppen 40-49 års tilfredshed er 
på indeks 61. Tilfredsheden stiger igen med alderen, hvor 
de 50-59-åriges tilfredshed ligger på indeks 66. Blandt 
medlemmer over 60 år er tilfredsheden på indeks 68.

Medlemsundersøgelsen viser, at kvinderne – som 
også udgør 78 procent af de adspurgte – er de mest 
tilfredse.

Kvindernes tilfredshed ligger generelt på indeks 66, 
mens mændenes er indeks 60.

Også når man ser på loyaliteten i forhold til BF, ligger 
kvinderne højest. Kvindernes loyalitet er på indeks 73, 
mens mændenes er på indeks 69.

En af kerneydelserne i en fagforening er at rådgive 
omkring løn og ansættelsesforhold. Det er vigtigt, at 
fagforeningen er klar, hvis medlemmerne har brug for 
hjælp. Og netop rådgivningen oplever medlemmerne 
som let tilgængelig og imødekommende. 

Rådgivningen fra BF er generelt faglig kompetent. 
Indeks 76
Rådgiverne fra BF er generelt venlige og 
imødekommende. Indeks 83
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I Novo Nordisk satser leder af 
informationsafdelingen GLIA Rikke 
Andreasen på en ny søgeteknik – 
text mining – for at klæde informa-
tionsspecialisterne på til at indtage 
nye områder i virksomheden.  

Text mining 
kan føre 
informations-
specialister 
ind på nye 
områder   
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er er et utal af virksomheder i tredjeverdenslande 
som for eksempel Indien, der tilbyder søgninger og 
analyser af informationer til store virksomheder. 
Dermed er de i konkurrence med informationsspecia-
listerne i Novo Nordisks interne informationsafdeling 
GLIA (Global Information & Analysis). Men der er klare 

hjemmebanefordele, mener leder af afdelingen i Bagsværd Rikke 
Andreasen. 
   - Vi kender forretningen og ved, hvad der foregår i forskningen. 
Vi ved, hvilke personer man kan trække på, og kan forbinde folk 
og informationer, fordi vi har en historisk og kontinuerlig viden 
om virksomheden. De, der bestiller opgaven, skal ikke bruge 

D
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Leder af 
Novo Nordisk 
informations- 
afdeling GLIA, 
Rikke Andreasen, 
har tidligere været 
ansat i Ferring, 
Nycomed og Takeda 
som afdelingsleder. 
Når hun ansætter 
nye medarbejdere, 
handler det meget 
om ansøgerens 
mindset. 
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dagevis på at forklare os konteksten. Desuden 
har vi adgang til meget mere data end en ekstern 
virksomhed, siger Rikke Andreasen, der blev leder 
af GLIA i 2014. Hun måtte i 2016 skære afdelingen 
fra 34 til i dag 20 ansatte og samtidig lukke den 
fysiske del af biblioteket på grund af økonomiske 
prioriteringer i Novo Nordisk.
   De har ifølge Rikke Andreasen skåret ind til 
kerneydelserne, som er informationssøgning og 
analyser og digitalt at stille materialer til rådighed 
for brugerne. For langt de fleste af GLIA’s 40.000 
brugere er sidstnævnte den eneste kontakt, de 
har med afdelingen, eventuelt suppleret med en 
virtuel kontakt gennem helpdesk, mail, telefon 
eller Skype. 
   - Vi tilbyder mere end 1.000 tidsskrifter og 
mange hundrede databaser, så vores arbejde er at 
sørge for en infrastruktur, der gør, at brugerne let 
kan betjene sig selv og glide fra den ene platform 
til den anden, eller at du som Novo-medarbejder 
let kan få adgang, lige meget om du sidder der-
hjemme eller i en lufthavn i USA. 

INFORMATIONER I EN NØDDESKAL

Den anden halvdel af GLIA’s butik er informati-
onssøgning og analyser. Her er medarbejderne for 
eksempel tilknyttet større forskningsprojekter, 
eller de laver analyser til intern brug, for eksempel 
en månedlig analyse til kommunikationsafdeling-
en om nyhedsdækning og reaktionerne herpå. 
   - Vi trækker ikke kun informationerne ud, men 
bearbejder dem, så ikke alle medarbejdere i en af-
deling skal tygge sig igennem dem. Det resultat, 
vi afleverer, er informationerne i en nøddeskal.     
   GLIA ligger budgetmæssigt placeret i forskning-
en i Novo Nordisk, men medarbejdernes opdrag er 
at understøtte alle dele af forretningen som for 
eksempel kommunikationsafdelingen, Medical 
Affairs eller de lokale salgskontorer. Kun hvis 
det er meget store, komplekse opgaver uden 
for forskningsregi, tager de betaling fra andre 
afdelinger.  
   - Det kan for eksempel være en analyse, hvor 
vi gennemgår alle videnskabelige publikationer 
inden for et bestemt medicinsk område for at af-
søge, om der er gode effekter ved Novo Nordisks 
produkter, der mangler publikationer om, siger 
Rikke Andreasen. 
   - Det er et eksempel på en type opgaver, som 
tidligere blev løst af et eksternt bureau, men hvor 

vi har sagt, at det kan vi gøre bedre, siger Rikke Andreasen. 
Hun mener, at GLIA kan indtage flere nye områder i virksom-
heden, og text mining er det redskab, der blandt andet skal 
åbne dørene. 
   - Text mining er en meget kraftfuld søgeteknik. Fordelen er, 
at du kan søge i kæmpestore datamængder, i ustrukturerede 
typer af data og i en blanding af offentlige og interne data. Og 
det går meget hurtigere end klassisk søgning, siger Rikke An-
dreasen. I GLIA’s amerikanske søsterafdeling er de langt med at 
bruge text mining. Og et eksempel på effektiviteten er, at hvor 
afdelingen normalt ville afsætte alt mandskab en hel weekend 
op til en stor diabeteskonference for at hjælpe forskerne med 
at få overblik over, hvad der er relevant for den enkelte i de over 
6.000 sessioner og abstracts, så kan de nu putte alle dataene 
ind i et system, og én medarbejder kan få samme svar på én 
eftermiddag.  
   - Det betyder, at vi i stedet kan bruge tiden på at fortolke 
resultaterne og give folk en kvalificeret »suppeterning« med 
relevant information. Det kan også være fejlfinding i data på 
kliniske studier, hvor der ofte er skemaer, der er udfyldt forkert 
eller mangelfuldt. I stedet for at vi sidder tre medarbejdere 
med risiko for, at vi ikke leder efter den samme slags fejl, så 
kan systemet foretage søgningerne systematisk og effektivt.      
Det åbner op for så mange spændende muligheder, siger Rikke 
Andreasen, men erkender dog, at det er en søgeteknik, der er 
meget krævende at sætte sig ind i, så det er en ledelsesmæs-
sig beslutning at efteruddanne alle medarbejdere, der arbejder 
med søgninger, i den teknik.  
   - Søgeteknisk er det grundlæggende helt anderledes end den 
klassiske søgning, derfor kører vi et fokuseret forløb. Vi har 
haft to dages intensiv træning, og hver anden fredag er der af-
sat en time til sammen at lave søgninger og dele tips og tricks. 

TAG KONSULENTJAKKEN PÅ

For at få succes med at indtage nye områder er medarbejderne 
nødt til at være mere progressive og gøre opmærksom på, hvor 
de kan gøre en forskel i virksomheden.
   - Det hjælper ikke noget, at vi er super gode til at søge og ana-
lysere, hvis der ikke er nogen, der hører om det. Vi skal arbejde 
mere konsulentagtigt, og derfor har vi arbejdet sammen med 
Rambøll om at ruste medarbejderne til at gå ud og »sælge« 
det, vi bidrager med, siger Rikke Andreasen. 
   - Vi skal være opsøgende. Det kan være lige at tage samtalen 
over en kop kaffe i stedet for på mail, for når vi lytter til, hvad 
brugerne laver, kan vi sige: »Hov, jeg kan høre, at du arbejder 
med store mængder data, her kan vi bidrage. Brugerne ved 
sjældent, hvad de har behov for, fordi de ikke ved, hvad vi rent 
faktisk kan tilbyde dem af hjælp, siger Rikke Andreasen. 
   Og det er højt specialiseret det, de tyve ansatte i GLIA kan 
byde ind med. De er en blanding af fagligheder fra bibliotekar 
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DB’ere, cand.scient.bibl.ere til humanbiologer og kemikere. 
   - Det er altid en afvejning, når man ansætter, om man vil have 
én, der eksempelvis kan det medicinskfaglige eller det søge-
faglige. Uanset hvad skal vi lære vedkommende op, så det er en 
vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvor der er kortest vej til målet 
i forhold til, hvad det er for en type opgaver, de skal løse, siger 
Rikke Andreasen. Men de styrker, hun ser, at kandidater fra IVA 
har, og som hun råder nyuddannede til at slå på i deres joban-
søgning, er, at de kan håndtere data og information. 
   - Det er ikke trivielle kompetencer at kunne arbejde strukture-
ret med information eller vide, hvordan en database er bygget 
op, og hvorfor det er godt at søge i metadata. Netop det kan 
jeg ikke få øje på mange andre på arbejdsmarkedet, der kan. 
Informationsspecialisterne har en niche, og de er jo ikke kun 
ansat i GLIA, men mange steder i Novo Nordisk, også til for 
eksempel elektronisk dokumenthåndtering, siger hun.
   Derfor mener Rikke Andreasen, der sidder i IVA’s aftagerpa-
nel, at de kompetencer, hvor IVA-studerende adskiller sig fra 
andre uddannelser, skal dyrkes endnu mere på studiet. 
   - Også gerne med bedre mulighed for at kombinere informa-
tionskompetencerne med andre fag og for at lære konkrete 
værktøjer som text mining eller citationsanalyse. Det vil styrke 
deres profil. 

VÆRDIEN AF KORREKT INFORMATION?

For Rikke Andreasen er den største ledermæssige 
udfordring at anskueliggøre værdien af GLIA’s arbejde. 
   - Når der bliver lagt budgetter, så skal der tal på 
bordet. Det er det sprog, der bliver talt, og tallene skal 
gerne tydeligt fortælle, hvorfor det er mere værdifuldt 
at have os her internt i Novo Nordisk end at købe vores 
ydelser ude i byen.
   En udfordring, GLIA ikke er alene med. Det er faktisk 
den største for informationsafdelingen i farmavirk-
somheder globalt. Rikke Andreasen er med i en erfa-
gruppe for 25 af verdens største farmavirksomheder, 
og det fylder meget, hvordan de kan måle og vise 
deres effekt. 
   - Farmavirksomheder arbejder jo på den lange bane. 
Hvad er værdien af, at vi hjælper med at finde de 
rigtige informationer i dag til et projekt, der måske 
tidligst ender med et patent om ti år? Det er svært at 
sætte to streger under. Men vi tæller det, vi kan, og 
samler statements fra kunderne om, hvad vores bi-
drag betyder, og så skal vi lære af konsulenthuse, hvis 
job er at måle og veje den her slags ting.   

I Novo Nordisk skal informationsspecialisterne indtage nye 
områder i virksomheden. Det betød i 2016 blandt andet et 
farvel til det fysiske bibliotek. Arkivfoto Jakob Boserup
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Bibliotekerne har masser at tilbyde folkeskolerne i den åbne 
skole. Viborg Bibliotekerne har med projektet StoryLab gen-
tænkt den måde, de formidler litteratur til udskolingselever.

Viborgprojekt inddrager 
biblioteket i den åbne skole
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iborg Kommune har udviklet en 
fælles indgang for læringstilbud, 
nemlig Kulturelt LæringsCenter 
Viborg (KLC Viborg). Projektet, 
som fik økonomisk støtte fra 
blandt andet Kulturstyrelsen, 

er nu, to år og en masse erfaringer senere, 
afsluttet. Det har resulteret i en fælles online 
platform, hvor de eksterne læringstilbud er 
samlet, blandt andet tilbuddet StoryLab fra 

V
Viborg Bibliotekerne. I dette projekt har biblioteket udviklet et 
forløb som et supplement til udskolingens danskundervisning 
i samarbejde med en animationspædagog og en installations- 
og videokunstner tilknyttet The Animation Workshop, Viborgs 
internationale animationsskole. 
   Hvert StoryLab-forløb starter med et oplæg fra bibliotekar-
en om den valgte genre. Eleverne skal herefter skabe deres 
egne fortællinger i Viborg Bibliotekernes kreative værksted, 
TestLab – et eksperimentarium, hvor ny, kreativ teknologi 
testes og afprøves. Her skal eleverne, under vejledning fra en 
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animationspædagog og en installations- og 
videokunstner, gøre deres fortællinger visuelle 
og auditive gennem »kikkasser«. Ved hjælp af 
teknologi som Makey Makey og Scratch gøres 
historierne interaktive.
   I StoryLab arbejdes der blandt andet med 
genren dystopier. En genre, som mange unge 
kender i forvejen fra bøger og film, som de 
læser og ser i deres fritid. 
   - Dystopi er en fantastisk genre, fordi den 
har så mange elementer i sig, siger Marlene 
Lønholdt, der er bibliotekar ved Viborg Biblio-
tekerne og tovholder på StoryLab. 
   - For det første tvinges de unge mennesker 
til at forholde sig til den samtid, vi lever i, og 
til tendenser, de ser i fremtiden. Der er mange 
ting, som man kan sætte spørgsmålstegn ved, 
og som kan vække de unges forestillingsevne 
og refleksion: »Hvem er jeg, hvad står jeg for, 
og hvordan bliver min generations fremtid?«
   I dag er børn og unge digitalt indfødte, og 
brugen af medier er en helt naturlig del af de-
res liv og sociale relationer. De er vant til både 
at forbruge og producere medieret indhold. 
Multimodale kompetencer er derfor nødven-
dige, så de kan forstå mediernes sprog og 
mestre at sammensætte forskellige mediety-
per som film, musik, lyd, litteratur, foto og så 
videre til et budskab, der giver mening. 

BIBLIOTEKERNES NYE ROLLE

Marlene Lønholdt ser derfor biblioteket som 
en vigtig spiller i udviklingen af både multimo-
dale kompetencer, men også det, der kaldes 
»det 21. århundredes kompetencer«. Det er de 
kompetencer, som eleverne får brug for i en 
fremtid under hastig forandring: kreativitet, 
kollaboration, kritisk tænkning og kommuni-
kation.
   Den åbne skole er en oplagt mulighed for bib-
liotekerne til at nytænke nutidens biblioteker 
og bibliotekarens faglighed, mener Marlene 
Lønholdt. Hun ser gerne, at bibliotekerne i 
fremtiden bliver et rum, hvor der ikke blot 
fortælles historier, men også sker en samska-
belse omkring historieproduktion.
   - Vi kan tale ind i den verden, som eleverne 
kender fra deres fritid, og skabe en streng 
mellem skolen og fritiden. Og vi kan skabe et 
rum, hvor eleverne ikke bare tænker »inde i 
kassen«, der er fyldt med rigtige og forkerte 
svar og tests og fokus på karakterer. Eleverne 
skal inspireres til at tænke og skabe selv og 
samarbejde om et kreativt projekt. På den 
måde kan vi som bibliotek være med til at 

understøtte hele dannelsesaspektet, fortæller 
Marlene Lønholdt.

ET FRIT LÆRINGSRUM BÅRET AF

BEGEJSTRING FOR LITTERATUR 

Ifølge Lone Engel Westphall, udviklingsleder på 
Viborg Bibliotekerne og deltager i tovholdergrup-
pen for KLC Viborg, er portalen opstået ud fra 
et ønske om at brede læringsudbuddet ud og 
inddrage det, der ligger uden for skolens rammer. 
Det vil sige mødet med kulturen, foreningerne, 
virksomhederne med mere, der dagligt er optaget 
af at skabe værdi for samfundet og borgerne. Og 
mulighederne i den åbne skole er mange: 
   - Dels er der den form for læring, som adskiller 
sig fra den formelle, skolastiske læring, og hvor 
fagområder rent faktisk bringes i anvendelse og 
gør nytte hver eneste dag. Som når cykelmeka-
nikeren fikser en cykel, og elever fra 4. klasse får 
øjnene op for den faglighed, eller når de får mulig-
hed for at udfolde sig i StoryLab med en mang-
foldighed af æstetiske udtryksformer, fortæller 
Lone Engel Westphall.
   Biblioteket tilbyder et frit læringsrum båret af 
begejstring for litteratur. Det giver nogle helt 
andre muligheder end læring i et klasseværelse. 
Men tilsammen gør de to læringsformer børn og 
unge mere vidende og kompetente, mener Lone 
Engel Westphall.

•  Forhold jer meget konkret til skolernes hverdag. Skræddersy et tilbud, 
så lærerne kan se, hvordan det passer til de faglige mål i deres fag. Det 
er derfor en god idé at inddrage en lærer i udviklingen af et forløb, så 
det bliver vinklet mest optimalt til deres behov. 

•  Hold fast i din faglighed som bibliotekar – byd ind med det, der 
appellerer til elevernes lyst og interesse. 

•  Deltag i kurser, hvis du mangler kompetencer inden for teknologi og 
animation.

•  Inviter andre kulturinstitutioner med i samarbejdet for at få adgang til 
kompetencer, som biblioteket ikke har.

• Spring ud i det!

Gode råd til andre biblioteker 
om den åbne skole

”Eleverne skal 
inspireres til 
at tænke og 
skabe selv og 
samarbejde 
om et krea-
tivt projekt. 
På den måde 
kan vi som 
bibliotek være 
med til at un-
derstøtte hele 
dannelses-
aspektet.”
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EN GAVE TIL ELEVERNE

Line Barbara Pedersen, der er pædagogisk kon-
sulent ved Børn & Unge i Viborg Kommune og 
projektleder på KLC Viborg, ser det som en gave 
til eleverne, at både skolerne og bibliotekerne har 
fået øjnene op for potentialerne i de eksterne 
læringsrum. Eleverne forbereder sig på skolen og 
bringer denne viden i anvendelse uden for skolen. 
Det skaber mulighed for en helt anden sammen-
hæng og læringsproces. 
   De eksterne læringsrum byder på et andet 
indhold og en anden tilgang, end skolerne gør, og 
det giver derfor eleverne en større variation og 
flere perspektiver i forhold til de fagområder, som 
de arbejder med i deres dagligdag, mener Line 
Barbara Pedersen. 
   - Lærere er generalister med en bred faglig-
hed og eksperter på undervisning og didaktik. 
Bibliotekerne kan med bibliotekarerne tilbyde 
både elever og lærere specialister, der brænder for 
litteratur. Det virker ofte meget inspirerende for 
eleverne at møde ildsjæle, deres specialviden og 
dybe passion for lige netop deres fag. Det kan for 
eksempel give eleverne lyst til at dykke mere ned 
i litteraturens verden, siger Line Barbara Peder-
sen.
   Men også for lærerne er der en stor værdi i at 
supplere undervisningen med en anden faglig-
hed. Mange lærere oplever, at det for eksempel 

er svært at sætte sig ind i nye it-værktøjer. Og hastigheden 
af den teknologiske udvikling kan gøre det svært – måske 
ligefrem uoverskueligt – for nogle lærere at følge med. Her kan 
bibliotekerne bidrage med en specifik faglighed, merviden og 
nye kompetencer, som støtter lærerne, så de tør inddrage nye 
genrer og værktøjer i deres undervisning.
   - Det er skønt at se, at biblioteket ser sig selv som en res-
source i den åbne skole, og at skolerne spiller med i form af 
sparring om udvikling af tilbud og forløb. For i samskabelsen 
i en praksisnær sammenhæng med skolerne ligger der en stor 
værdi, som i den grad højner den samlede oplevelse og læring-
en for både elever og lærere, slutter Line Barbara Pedersen.

• Suzanne Collins: The Hunger Games (da. Dødsspillet)
• Veronica Roth: Divergent
• Kiera Cass: The Selection (da. Udvælgelsen)
• Teri Terry: Slettet
• Lauren Oliver: Delirium
• Cecilie Eken: »Terra« (novelle)
• Eirik Newth: Fremtiden (fagbog)

Marlene Lønholdt arbejder 
for eksempel med disse 
bøger i StoryLab

Fra vision til praksis 
- Bibliotekerne skal rykke op i dannelsespyramiden og give børn de kompetencer, der skal til, for at de kan give deres mening til kende i et 
demokratisk samfund. Sådan sagde professor og dr.phil. Kirsten Drotner fra Syddansk Universitet i forrige nummer af Perspektiv. Hendes 
vision for bibliotekerne er, at de påtager sig opgaven med at give børn ytringsmuligheder, hvilket ikke kun handler om at kunne bruge 
teknikken, men i høj grad også om dannelse, at skabe ny viden og nye oplevelser og evaluere andres frembringelser.
   Projektet fra Viborg er netop et eksempel på, hvordan bibliotekerne arbejder med at give børn kompetencer som kreativitet, kollaboration, 
kritisk tænkning og kommunikation.

· Perspektiv · August 201734
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Det Litterære Udstillingshus – en bog om erfaringer med 
litterære installationer i biblioteksrummet

Af Majken Jørgensen
Biblioteket Kulturværftet                                                                                                       
1. juni

Bibliotekerne i Albertslund, Frederiksberg og Helsingør har gennemført 
det første projekt som »Det Litterære Udstillingshus«. Et udviklingspro-
jekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Resultatet blev tre installatoriske 
udstillinger over de klassiske værker: Ulysses, Utopia og Hamlet.

Notas lydbøger kan nu høres offline i ny app

Af Morten Nielsen
Kommunikationskonsulent, Nota                                                                                            
26. juni

Notas medlemmer med for eksempel ordblindhed og synshandicap 
kan fremover høre lydbøger fra Nota på en ny app, også når de er 
offline. Appen kan hentes i App Store og Google Play og er gratis.

Fra zombie invasion til Dansk Horror Festival

Af Niels Mark
Teamleder, Odense Musikbibliotek                                                                                           
7. juni

Om partnerskaber på tværs af kulturer og medier, baggrunden for en 
horrorfestival, og hvorfor en borgerinddragende indsats som denne er 
relevant for Odense Bibliotekerne – og bibliotekerne som helhed.

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.

Træd ind i fortællingen 
2017 

Af Maria Björnsdóttir
Projektleder, Allerød Bibliotek                                                                                                
7. juni 

Når man samarbejder på tværs 
af kommunens institutioner og 
trækker på frivillige kræfter i og 
uden for kommunen, kan man 
sammen skabe noget stort, der 
ender med at række langt ud 
over landets grænser.
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Af Ea Elmer, daværende projektleder for litteraturformidling, Biblioteket Frederiksberg

En guide til fiktionalitet 
i litteraturformidlingen

Alices værktøjskasse: 

Alice bruger internettets sprog og koder til at skrive om litte-
ratur. 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.  

FIKTIONALITET OG LITTERATURFORMIDLING

Afsættet for projektet er idéen om at bruge fiktionalitet som 
retorisk virkemiddel for at skabe en litteraturformidling, der 
egner sig til sociale medier og deres brugere, og som minder 
om den måde, litteraturen selv kommunikerer på. Ved at bruge 
elementer af fiktionalitet i vores litteraturformidling håber vi 
på at bære mere af kompleksiteten fra litteraturen med over i 
formidlingen. For litteraturen har jo sjældent et entydigt bud-
skab – men hvordan overleverer vi det budskab i formidlingen?
   Vi vil gerne have publikum til at undre sig, til at tænke sig 
om en ekstra gang: Er der et andet budskab end det bogsta-
velige? Både fordi det er en effektiv måde at trænge igennem 
til publikum, og fordi vi vil have dem til at fange de litterære 
referencer. 
   Fiktionaliseret kommunikation kan godt minde om fake 
news, fordi begge siger noget, der er »løgn«. Men der er den af-
gørende forskel, at (succesfuld) fiktionaliseret kommunikation 
selv peger på, at den er opdigtet, hvor fake news lader, som om 
det er sandhed.

GRUNDLÆGGENDE PRÆMISSER

Hele materialet er teksten. Fiktionalitet fungerer bedst som 
retorisk virkemiddel, når modtageren skal »arbejde« lidt for 
at opdage, hvad der er på spil. Ja, det kan godt blive indfor-
stået, men man har et større spillerum, end man umiddelbart 
tror. Vores erfaring er, at særligt den unge målgruppe (18-30 
år) godt kan tåle ikke at fange hele pointen, uden at føle sig 
ekskluderet.
   Fiktionalitet kan skabes globalt og lokalt. Det kan være et helt 
univers, og det kan være et element i et blogindlæg. Vi valgte 
at arbejde med begge dele på én gang: Alice er fiktiv, og hun 
bruger fiktionaliserende greb i sine posts. 
   Fiktionalitet handler om kontekst. Et bestemt fiktionaliseren-
de greb kan have helt forskellige betydninger afhængig af kon-
tekst, og en lille detalje kan have stor effekt, hvis den bruges 
igen og igen. På samme måde kan noget også være mere eller 
mindre fiktionaliseret. En tommelfingerregel er, at fiktionalitet 
opstår, når vi bruger flere fiktionaliserende signaler på én gang, 
fordi selve konteksten bliver fiktionaliseret – men der er også 
nogle strategier, der er så stærkt associeret med fiktionalitet, 
at de kan stå alene.
   På Perspektivs videndelingssite (bf.dk/FagmagasinetPer-
spektiv/DelDinViden) har vi listet forskellige indgangsvinkler til 
fiktionalitet på baggrund af vores erfaringer. 

Siden foråret 2016 har Biblioteket Frederiksberg haft en noget anderledes samarbejdspartner. 
Navnet er Alice. Ifølge hende selv har hun lige skrevet speciale om dansk samtidslitteratur og 
arbejder indimellem på en bogcafé. Og så er hun en ivrig facebooker, blogger og instagrammer. 
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HVORDAN ET UNIVERS BLIVER TIL 

#leg Alice blev først til Alice hen ad vejen, som et kronisk work 
in progress. Vi valgte at lege universet frem og startede med 
intet andet end nogle stikord og et moodboard. På den måde 
fik universet også frihed til at danne (og omdanne) sig under-
vejs – som en slags cloud. 
   Først oprettede vi en blog og bad en random title generator 
om at finde på et navn til den. Derfor hedder bloggen duke-
withfunnysocks.com. Vi brugte lang tid på at lege med opsæt-
ningen, det skulle være stringent, men også lidt pyntet.
   En dag landede en kasseret bog på et tilfældigt skrivebord, 
et ramponeret eksemplar af Alice in Wonderland – og en idé 
begyndte at tage form.

#læs Vi valgte at bruge Alice i Eventyrland som ramme og 
signal om fiktionalitet, fordi det er et univers, alle kender og 
elsker, læsere som ikke-læsere, og fordi der findes en masse 
billedmateriale online, som kan bruges frit.
   Vi læste desuden en masse ny litteratur, som kommer fra 
blogmediet – vi læste Mira Gonzalez, Tao Lin, Caspar Eric, vi 
snuste rundt på Olga Ravns tumblr og stenede på internetpo-
etry. Theis Ørntofts Yeahsuiten dukkede også op i landskabet 
og inspirerede med sin nærmest deadpan-agtige blanding af 
poppet hverdag og ekstrem følsomhed. YEAH!  
   Alice er på den måde løst inspireret af, hvad nogen kalder 
»new sincerity«. Vi ville gerne ramme en tone, der kunne være 
både inderlig og overfladisk, både poetisk og poppet. Det skulle 
både handle om at se litteraturen som noget hverdagsagtigt 
og se hverdagen som litteratur.

#stjæl Vi opsøgte inspiration, vi stjal med arme og ben. Vi tog 
idéen om at efterligne litteraturens udtryk helt bogstaveligt.
Nogle af Alices posts er direkte efterligninger af greb fra litte-
raturen. Enkelte gange har vi gjort det med en (delvist) satirisk 
effekt (indlægget »hun er frustreret« planker en retorisk ambi-
valent gentagelsesstruktur fra Maja Lee Langvads bog Hun er 
vred), andre gange har vi lånt et poetisk greb som for eksempel 
kontraster eller markører til at skabe en stemning (»inven-
tarliste over mit liv« er inspireret af Caspar Erics 7/11, hvor der 
bruges ting og kulturelle markører til at etablere et univers).

#motiv Vi har også leget med, at Alice skulle have noget 
at skrive på, en konflikt eller idiosynkrasier. Derfor gjorde 
vi hende til specialeskrivende studerende med hang til 

overspringshandlinger. Vi valgte også at gøre hendes 
fag til dansk for at gøre det mere naturligt, at hun 
taler så meget om litteratur. Men det viste sig også at 
være en begrænsning, at hun er så indforstået omkring 
litteratur, idet vi gerne ville tale til både læsere og ikke-
læsere. 
   Vi har også flirtet med en kærlighedshistorie, hvor vi 
endelig skulle finde ud af, hvem the duke var, men den 
fik aldrig helt vind under sejlene.
   Det virker godt at skrive på et forløb eller en historie, 
men man skal også passe på med at gøre det for svært 
med et plot, der skal forløses.

#stemme Vi besluttede meget tidligt i forløbet, at det 
skulle være en ung stemme – ellers ville det have væ-
ret malplaceret med slang og internetformer generelt. 
   Alices stemme er langt hen ad vejen en realistisk 
stemme. Hun er nøgtern og tør, men også poetisk og 
følelsesladet. Hun skriver både sjusket og sirligt, men 
altid i en meget fri form.
   Måske ville det være mere præcist at sige, at Alices 
stemme er et sammensurium af flere stemmer. Nogle 
af stemmerne i universet tilhører helt andre karakterer, 
for eksempel hendes lillebror, som er ekstra gakket. 
Eller specialevejlederen med storhedsvanvid. Men også 
implicit i Alices stemme findes der flere stemmer, sær-
ligt i kraft af, at hun direkte lader litteraturen komme 
til orde: Citater er ikke citater i denne verden, det bliver 
Alices egne tanker og følelser. Hun overtager litteratu-
ren – eller litteraturen overtager hende? 
   Flerheden af stemmer har både givet os en praktisk 
mulighed for at bruge flere slags tekster – og så har 
det potentialet til at ramme flere målgrupper på én 
gang.

#slut Hvor slutter fiktionaliteten? Fordi vi har arbejdet 
med en global og potentielt meget forvirrende fik-
tionalitet, har vi også indlagt »endestationer« i Alices 
univers. Steder, hvor fiktionaliteten punkteres, men 
kun for den opmærksomme læser.

Artiklen er forkortet og kan læses i fuld længde på bf.dk/
FagmagasinetPerspektiv/DelDinViden.
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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

En sikring af lønudviklingen og en styr-
kelse af den lokale løndannelse. Det er 
blandt BF’s vigtigste krav til de kommen-
de overenskomstforhandlinger. Men også 
kompetenceudvikling og arbejdsmiljø 
bør komme på forhandlingsbordet, når 
arbejdsgiverne og de faglige organisati-
oner skal forhandle ny overenskomst til 
december, mener BF’s bestyrelse. 
   I august sendes BF’s krav videre til 
Akademikerne, hvor de drøftes sammen 
med kravene fra de øvrige akademiske 
fagforeninger. Herefter udtages Akade-
mikernes samlede krav, der sendes videre 
til de centrale forhandlingsorganisationer. 
Først i december starter de egentlige 
overenskomstforhandlinger.
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Andreas Damsbo Brix 
Sundby Bibliotek 
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

BF’S OK-KRAV 
ER PÅ PLADS

Studenter-
kampagne på vej

Hvorfor valgte BF’s hovedbestyrelse at sende medlemmernes
pensionsordning i udbud? 
- Helt konkret skulle BF’s pensionsaftale med PFA fornyes pr. 1. januar 
2018, så bestyrelsen måtte beslutte, om aftalen skulle genforhandles 
eller sendes i udbud. Vi benyttede os af ekstern rådgivning hos en aktu-
ar, der har dybdegående indsigt i pensionsområdet, og hans klare anbe-
faling var, at vi sendte vores pension i udbud for at få det bedst mulige 
tilbud til vores medlemmer. Vi har jo desuden gode erfaringer fra vores 
forrige udbudsrunde, hvor beslutningen dengang sikrede medlemmerne 
i gennemsnit 100.000 ekstra i pensionsopsparing. Pensionsområdet er 
et sted, hvor vi virkelig kan gøre en forskel for vores medlemmer. 
   
Hvad får medlemmerne ud af den nye aftale? 
- Ved at have seks pensionsselskaber med i udbudsrunden er vi sikre 
på, at vi med vores genvalg af PFA har givet medlemmerne den bedst 
mulige pensionsordning, hvor de får så lave omkostninger og så god en 
forsikringsdel omkring eksempelvis tab af erhvervsevne som overhove-
det muligt. 
    
Hvad ser bestyrelsen på i valget af pensionsselskab?
- BF’s bestyrelse vedtog i december 2016 en pensionspolitik, som ud 
over at prioritere, at medlemmerne får den bedst mulige aftale rent 
økonomisk, også ser på de etiske forhold omkring investeringer, og om 
ordningen er solidarisk, så vi som fællesskab sikrer, at alle får de bedst 
mulige dækninger. Samtidig sikrer vi, at private og selvstændige også 
kan tegne pensionsopsparinger hos PFA, selvom det i praksis for mange 
er mere vanskeligt, end jeg som formand kunne ønske mig.

? 3 spørgsmål
til BF’s formand, 
Tine Jørgensen

Et af fokusområderne i BF’s politiske strategi 
for 2017 og 2018 er at gøre BF til en attraktiv 
fagforening for kommende medlemmer – 
navnlig studerende. Derfor ansætter BF am-
bassadører blandt de studerende, der skal øge 
BF’s synlighed. Desuden afholder BF et fagligt 
topmøde for studerende den 28. oktober. Og 
på junimødet gav bestyrelsen grønt lys til, 
at BF afprøver nye hvervemetoder i forhold 
til de studerende i form af en kampagnefilm 
på Facebook, der skal gøre de studerende 
opmærksomme på BF. 
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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

I 2016 besluttede BF’s bestyrelse at sende medlemmernes pen-
sionsaftale i udbud, da den nuværende pensionsaftale med PFA 
skulle fornys. I første halvår af 2017 har seks forskellige pensions-
selskaber budt på aftalen, og på sit møde i juni skulle hovedbesty-
relsen pege på, hvilket pensionsselskab man ville indlede kontrakt-
forhandlinger med. 

Hovedbestyrelsen valgte – efter anbefalinger fra en pensions-
gruppe bestående af hb-medlemmer, sekretariat og BF’s eksterne 
pensionsrådgiver, aktuar Jørgen Svendsen – at forsætte med den 
nuværende pensionsleverandør PFA. 

Den skarpe konkurrence i udbudsrunden har sikret medlemmerne 
en endnu bedre pensionsaftale, end man i forvejen havde. Blandt 
andet er det lykkedes at nedbringe service- og investeringsom-
kostningerne samt at gøre forsikringsdelen både billigere og bedre. 

I efteråret skal hovedbestyrelsen på seminar i Vejle for at drøfte, 
i hvilken retning BF skal udvikle sig som fagforening. Seminaret 
bliver startskuddet for et større udviklingsprojekt, der skal sætte 
retning for BF’s fremtid. 
   Med et faldende medlemstal, ændringer på uddannelsesområdet 
og et arbejdsmarked i forandring er der behov for, at BF’s besty-
relse ser på, hvem BF skal organisere i fremtiden, hvilken type 
organisation BF skal være, og hvad BF skal tilbyde medlemmerne. 
Hovedbestyrelsen lagde i de indledende drøftelser stor vægt på, 
at udviklingsprojektet bygger på et grundigt analysearbejde, der 
både handler om medlemmernes faglige identitet, udviklingen på 
arbejdsmarkedet, og hvilke grupper på arbejdsmarkedet BF også 
vil kunne organisere i fremtiden.
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Udbudsrunde sikrer BF’s 
medlemmer endnu bedre
pensionstilbud

HB skal drøfte BF’s fremtid

MEDLEMS-
UNDERSØGELSE 
I foråret spurgte BF sine 
medlemmer, hvor tilfredse de 
var med deres fagforening. Ud 
af 2.894 adspurgte svarede 
826 på de mange spørgsmål 
i undersøgelsen, hvilket gav 
en svarprocent på 29. Sam-
let viste undersøgelsen, at 
medlemstilfredsheden ligger 
på indeks 64, mens den ved 
den seneste medlemsunder-
søgelse i 2011 lå på 62. 
   Medlemsundersøgelsen gav 
også et fingerpeg om, hvor 
BF kan arbejde strategisk 
med at øge medlemmernes 
tilfredshed yderligere. Her 
pegede MSI, der har stået for 
undersøgelsen, på, at det er 
vigtigt, at BF styrker og kom-
munikerer aktiviteter omkring 
interessevaretagelse, at BF 
bruger tillidsrepræsentanterne 
mere aktivt, at BF kommer 
tættere på medlemmernes 
hverdag, og at man styrker 
den faglige identitet.
   Næstformand i BF, Jette 
Fugl, glædede sig over, at 
netop de områder allerede er 
tænkt ind i den strategi, som 
generalforsamlingen har ved-
taget for 2017 og 2018.  
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Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
T: 38882233
E: bf@bf.dk
www.bf.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

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

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

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

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

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

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

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

På det private område vil det normalt være dig selv, der skal forhandle din løn, når du 
får tilbudt en stilling. Inden en jobsamtale i en privat virksomhed er det derfor vig-
tigt, at du forbereder dig på spørgsmålet: »Hvad skal du have i løn?«. Dit lønudspil 
skal gerne være ambitiøst, men realistisk. Brug BF’s forhandlingsafdeling og BF’s 
privatlønstatistik, når du inden samtalen forbereder dig på dit lønkrav. 
   Ansættelse vil typisk ske på individuel kontrakt, og der vil også være andre vilkår 
end løn, der skal aftales i kontrakten, for eksempel antallet af feriedage, barns 1. 
sygedag, fridage med videre. Hvis du får fremsendt en kontrakt, gennemgår BF’s 
forhandlingsafdeling den gerne, inden du underskriver.
   På enkelte private arbejdspladser (herunder DBC og DR) er der indgået en overens-
komst og valgt en tillidsrepræsentant. Får du tilbudt job et af disse steder, er det en 
god ide at kontakte tillidsrepræsentanten og drøfte dit lønkrav med vedkommende.

På det offentlige område er det den forhandlingsberettigede organisation, det vil 
sige BF, der har den såkaldte forhandlings- og aftaleret. BF har delegeret løn-
forhandlingskompetencen til den lokale tillidsrepræsentant (bortset fra leder-
stillinger), så det vil normalt være tillidsrepræsentanten, der forhandler din løn 
i forbindelse med ansættelsen – selvfølgelig efter en dialog med dig om dine lønfor-
ventninger. De få steder, hvor der ikke er en tillidsrepræsentant, vil det være BF’s 
forhandlingsafdeling, der tager sig af lønforhandlingen.
   Selv om du således ikke selv skal forhandle din løn, så hænder det af og til, at der 
under jobsamtalen spørges til »dine lønforventninger«. Hvis det sker, vil det oftest 
være en god ide at svare i »brede vendinger« og i øvrigt henvise til den efterføl-
gende lønforhandling med tillidsrepræsentanten. Du kan for eksempel sige, at du 
forventer en løn, der afspejler dine kompetencer og opgaverne i stillingen, men at 
du vil overlade til tillidsrepræsentanten at forhandle den endelige løn på plads.

Karin V. Madsen

Hvem forhandler
din løn ved ansættelse?

Nye regler for G-dage pr. 1. juli 2017 
Begrebet G-dage (dagpengegodtgørelsesdage) dækker dine første 
dage som ledig, som en arbejdsgiver skal betale, hvis du bliver sagt op, 
hjemsendt, stopper i et vikariat eller afslutter en ansættelse med fast 
slutdato. 

Pr. 1. juli 2017 skal arbejdsgiverne betale to G-dage ved afskedigelser med 
videre i alle typer ansættelsesforhold, uanset hvor længe personen har 
været ansat.

Kontakt din a-kasse, hvis der skulle opstå problemer. 

 Lone Rosendal
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Brug kompetencefonden – en OK-fond
til individuel kompetenceudvikling i staten
Kompetencefondens formål er at støtte medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling, og den fungerer som et supplement til 
arbejdspladsens egne midler til kompetenceudvikling. Pengene fra fonden er afsat af overenskomstens parter ved OK15.

Kompetencefondens midler fordeles til ministerområderne forholdsmæssigt efter ministeriernes lønsum, og departementerne er blevet 
opfordret til at fordele midlerne videre til de underliggende styrelser og institutioner. I perioden 2015-2018 er der afsat 99 millioner 
kroner til Kompetencefonden.

Forudsætninger for fondsstøtte
Det er en forudsætning for tildeling af midler fra Kompetencefonden, at samarbejdsudvalget har fastlagt en strategi for principper og 
retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats i institutionen, herunder anvendelse af midler fra Kompetencefonden, samt 
at kompetenceudviklingsforløbet indgår som en del af en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder.

Du kan læse mere om Kompetencefonden på Kompetencesekretariatets hjemmeside www.kompetenceudvikling.dk.

Vil du vide mere om fordeling af Kompetencefondens midler lolkalt på din arbejdsplads, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din 
repræsentant i samarbejdsudvalget. 

Ulla Thorborg

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

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

Bf.dk/login

OKFOND
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Søren Bechmann beskriver en oplevelse på et bibliotek, hvor 
han oplevede, hvad godt servicedesign ikke er, som han siger.
   – Det var et nyt bibliotek, og jeg skulle bruge en bestemt 
fagbog, men kunne ikke finde rundt i emnenumrene. Normalt 
går man jo logisk frem, så man kan regne med, at efter tallet et 
kommer tallet to, og sådan var det for så vidt også her. Men der 
var undtagelser.
   Han måtte derfor bede om hjælp fra en bibliotekar.
   – Da jeg talte med hende, kunne jeg forstå, at systemet gav 
mening for hende og de andre bibliotekarer, men det er jo mig, 
der er brugeren, og hvis jeg ikke kan finde ud af det, er der 
sandsynligvis også andre brugere, der ikke kan, siger Søren 
Bechmann. 
   Udover at have skrevet bogen om servicedesign holder han 
også foredrag om emnet blandt andre for bibliotekarer, ligesom 
han også fungerer som konsulent. Og havde biblioteket i oven-
stående eksempel konsulteret ham, havde han rådet dem til at 
gøre tingene anderledes.
   – Der er en tendens til at tro, at ens verden gælder alle, men 
sådan er det ikke. Den logik, biblioteket brugte, eksisterede 
ikke andre steder end i hovedet på bibliotekarerne, og vil man 
arbejde med servicedesign, handler det om at sætte sig i 
brugernes sted og fokusere på brugerens oplevelse. Vinklen bør 
være udefra og ind – ikke indefra og ud, siger han.
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– Derudover er servicedesign en multidiscipli-
nær tilgang, der gør brug af alle de metoder, 
der giver os mening. Det betyder, at når vi 
arbejder med servicedesign, arbejder vi også 
med antropologi, psykologi, teknologi, nud-
ging og så videre. 
   Et andet vigtigt begreb, når man taler ser-
vicedesign, er ifølge Søren Bechmann det, der 
hedder touchpoints eller kontaktpunkter. Det 
vil sige alle de situationer, hvor der er en eller 
anden form for kontakt med brugeren, hvad 
enten vi taler om et folkebibliotek, et forsk-
ningsbibliotek eller et videnscenter i en privat 
virksomhed. Kontaktpunkter kan i praksis 
dreje sig om alt fra hjemmesider og parke-
ringspladser til dét fysisk at kunne finde, hvad 
man skal bruge.
   – Der er mange steder, hvor man ikke arbej-
der med det. Hvor man i stedet går i det auto-
matmode, der hedder, »sådan gør vi bare«. 
Man tænker: Det her er problemet, det her er 
nok årsagen, og vi finder selv løsningen, siger 
Søren Bechmann, der mener, at servicedesign 
handler om at træde nogle skridt tilbage og 
finde ind til kernen af serviceydelsen.
   – Serviceydelser er ofte uhåndgribelige, så 
en start kan være at gøre dem håndgribe-
lige. I det hele taget gør en grundlæggende 
forståelse for serviceydelsens natur det også 
nemmere at designe nogle gode løsninger, 
siger han og understreger, at der er masser af 
eksempler på servicedesign, der fungerer på 
bibliotekerne. Han nævner for eksempel selv-
betjent indlån og udlån, opslag på databaser 
og så videre. Men selvom teknologien tit kom-
mer til at spille en stor og vigtig rolle, når man 
tænker servicedesign, så kan den ikke løse alt. 

Løsningen er ikke 
altid en app
Servicedesign handler om at gøre 
ens serviceydelser effektive og 
attraktive. Men ofte bliver der 
fokuseret for meget på teknologi og 
for lidt på det menneskelige møde. 
Det gælder også på bibliotekerne, 
mener Søren Bechmann, forfatter til 
bogen Servicedesign.
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”I USA har man undersøgt, hvilke læger der får færrest sagsanlæg, 
og det er ikke de dygtigste. Det er derimod dem, der har empati, 
humor og god tid. De arrogante bliver sagsøgt et vist sted hen”
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1. Gør det intuitivt. Mange biblioteker har for eksempel et afhentningssystem, der ikke fungerer. For nylig sad jeg på et bibliotek 
og kiggede på dem, der kom med en seddel i hånden for at hente deres reserverede bog, og det var mere reglen end undtagelsen, 
at det endte med, at en bibliotekar måtte vise, hvor bogen stod. 

2. Tænk på brugeren. Når det for eksempel kommer til at tage en fotokopi på biblioteket, kan det virke, som om nogen har tænkt: 
»Nu skal vi se, hvor besværligt vi kan gøre det her«. Det kan være noget med, at man forinden skal have oprettet sig på nettet og 
sat penge ind på en konto. Hvorfor er det endt sådan, når man kunne lave en løsning, hvor man sætter dankortet ind og så tager 
en fotokopi?

3. Kommuniker tydeligt. Biblioteket kan så mange ting og har så mange roller. Nogle steder finder du en sand skilteskov, hvor det 
hele drukner. Andre steder formår at skabe et praktisk overblik over, hvad de kan. God service hænger meget ofte sammen med 
god kommunikation. Og god kommunikation er blandt andet enkel og overskuelig.

Her kan mange biblioteker blive bedre i forhold til servicedesign ifølge Søren Bechmann: 
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ADFÆRD KAN SERVICEDESIGNES

Et særligt sted, hvor Søren Bechmann mener, 
at mange biblioteker og bibliotekarer med 
fordel kan sætte ind, er relationer mellem 
mennesker.
   – Som et udslag af besparelser er der kom-
met flere og flere selvbetjente biblioteker. Og 
det kan være fint nok, men der er en tendens 
til, at brugerne bliver mere og mere overladt til 
sig selv, og at man tror, at alle problemer kan 
løses med en app. Jeg mener ikke, at vi skal 
skrue tiden tilbage til dengang, bibliotekarerne 
stemplede bøger, men man skal huske det 
menneskelige møde. 
   Han mener, at mødet mellem bruger og 
bibliotekar er et vigtigt touchpoint – og at det 
også kan »designes«.
   –Det enkelte menneske, man møder, kan 
være alfa og omega for, om man som bruger 
oplever at have haft en god oplevelse. Al-
ligevel er oplevelsen ofte en af de undervur-
derede situationer: Som bibliotek er man god 
til at fokusere på ydelsen, hvor nemt det er at 
få materialet eller de informationer, man har 
brug for, men knap så god til at fokusere på 

oplevelsen, siger han og mener, at det er en stor fejl. For mødet 
med en sur bibliotekar kan ødelægge en ellers positiv oplevelse 
af at gå derfra med det rigtige materiale, ligesom et positivt 
møde med en bibliotekar kan opveje, at man ikke fik lige det, 
man kom efter. 
   – Det kan godt være, at man som bibliotekar er sindssygt 
dygtig fagligt, men hvis man er arrogant, aldrig smiler og ikke 
kigger folk i øjnene, kan det ofte være lige meget. Derfor må 
man som bibliotek også forholde sig til, hvilken adfærd man 
skal udvise over for brugerne, hvis man vil have, at de skal 
komme igen, forklarer han og kommer med et konkret eksem-
pel på, hvor vigtig imødekommenhed er.
   – I USA har man undersøgt, hvilke læger der får færrest 
sagsanlæg, og det er ikke de dygtigste. Det er derimod dem, 
der har empati, humor og god tid. De arrogante bliver sagsøgt 
et vist sted hen. Derfor nytter det heller ikke, at man står over 
for et personale og har følelsen af, at »det kan godt være, du er 
dygtig, men jeg kan ikke lide dig«, for så holder folk op med at 
komme.
   Men hvordan skal man servicedesigne opførsel? Ifølge Søren 
Bechmann må man finde ud af, hvordan man får skabt en god 
serviceadfærd og så inspirere og træne medarbejderne.
   Serviceydelsen handler i høj grad om relationen. Men er det 
ikke lidt forældet? Nej, mener Søren Bechmann. Midt i den 
rivende teknologiske udvikling med alle dens muligheder og 
fordele, ser han nemlig små tegn på et stigende behov for 
menneskelig kontakt.
   – Blandt unge har man for eksempel set, at de foretræk-
ker at tale med et menneske, når de skal i kontakt med deres 
A-kasse. Og hvis du ser, hvor mange uåbnede meddelelser, der 
ligger i e-boksen hos et gennemsnitligt ungt menneske, ville 
du få et chok. Så digitaliseringen er ikke løsningen på alt. Og 
det ville da også være en trist udvikling, hvis vi bliver ved med 
at automatisere og digitalisere. Vi er mennesker, og vi vil gerne 
være sammen med andre mennesker. Vi vil gerne smiles til og 
kigges på, siger Søren Bechmann, også af en bibliotekar.



Kultursociologi og kulturanalyse

Redaktører: Pernille Tanggaard Andersen
og Michael Hviid Jacobsen
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2017
ISBN: 9788741260570
Sideantal: 400

Kultur er et mangfoldigt begreb og uomgængeligt 
i samfundsvidenskaben, hvor kultur kan forklare 
mange sociale fænomener. Denne bog ser nærmere 
på kultursociologi og kulturens betydning for det 
sociale liv under tre temaer: Kulturbegrebet i teori og 
praksis, Kultur som samfundsindretning og Kultur, 
sundhed og det hele liv. 

Big Data in Cognitive Science

Redaktør: Michael N. Jones
Forlag: Psychology Press, 2017
ISBN: 9781138791923
Sideantal: 374

En bred introduktion til big data – og hvordan big 
data kan fremme vores forståelse af principperne 
bag fundamentale kognitive processer, eksempelvis 
den menneskelige hukommelse, perception, katego-
risering, beslutningstagning, sprog, problemløsning 
og repræsentation. 

Librarians and Instructional Designers:
Collaboration and Innovation

Forfatter: Joe Eshleman m.fl.
Forlag: ALA Editions, 2016
ISBN: 9780838914557
Sideantal: 216

I denne bog viser forfatterne, at når en bibliotekar 
og en Instructional Designer samarbejder, kan de 
bedre bistå fakultet, studerende og personale med 
at forholde sig til de forandringer, der har indfly-
delse på området for højere uddannelse. 

Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of 
Networked Protest

Forfatter: Zeynep Tufekci
Forlag: Yale University Press, 2017
ISBN: 9780300215120
Sideantal: 360

Bogen går helt tæt på sociale protestbevægelser 
med afsæt i internetbaserede netværksgrupper 
og belyser styrker og svagheder ved at bruge nye 
teknologier til mobilisering af store folkemængder. 
Hvordan tager protesterne form, hvordan opererer 
de til forskel fra tidligere, og hvorfor har de svært 
ved at fastholde deres langsigtede mål for foran-
dring?

Sluk: Kunsten at overleve i en digital verden

Forfatter: Imran Rashid
Forlag: Lindhardt og Ringhof, 2017
ISBN: 9788711566633
Sideantal: 249

Imran Rashid har undersøgt, hvad det betyder for 
den fysiske og mentale sundhed at leve livet online 
og filtrere massive mængder data gennem hjernen. 
I bogen giver han sit bud på, hvordan du genvinder 
kontrollen over dit digitale liv og bruger tid på det, 
der er vigtigt for din sundhed og livskvalitet. 

IVA-biblioteket 
anbefaler seks 
nye bøger. 
Du kan se hele 
listen over, hvad 
biblioteket køber 
på iva.ku.dk/
bibliotek/
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Being Evidence Based in Library
and Information Practice

Redaktører: Denise Koufogiannakis og Alison Brettle
Forlag: Neal-Schuman, 2016
ISBN: 9780838915219
Sideantal: 208

Bogen handler om Evidence Based Library and 
Information Practice (EBLIP) og de måder, hvorpå 
denne praksisform kan forbedre biblioteksfaget. 
Med afsæt i nyere teori, forskning og casestudier 
giver den bibliotekarer nye tilgange til, hvordan de 
kan bruge og skabe evidens inden for deres praksis 
for på den måde bedre at kunne imødekomme 
lokalsamfundets behov. 
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 www.hillerod.dk

Vi søger en visionær, synlig og udviklingsorienteret chef til at 
stå i spidsen for Hillerød bibliotekerne.

Du kan sætte biblioteket på den politiske dagsorden og du 
kan motivere og begejstre medarbejderne, så biblioteket altid 
tilbyder den bedste service, kvalitet og faglighed.

Biblioteket er kendetegnet ved engagerede, dygtige med- 
arbejdere, som ihærdigt arbejder ligeligt med bibliotekets 
daglige drift og udviklingsprojekter. Vi har fokus på biblio-
tekets gæster og alle er parate til at gå nye veje og udvikle 
bibliotekets tilbud til borgerne. 

Du kan læse hele stillingsopslaget på  
www.hillerod.dk eller www.hilbib.dk.

Ansøgningsfrist: 8. september 2017 kl. 8.00.

BIBLIOTEKSCHEF 
til Hillerød Bibliotekerne

Bibliotekar med fokus på 
udlån og arrangementer
Ved Svendborg Bibliotek har vi en fuldtidsstilling som bibliotekar 
til besættelse pr. 1. oktober 2017 eller snarest derefter.

Vi har et højt aktivitetsniveau og søger en person, der med en-
gagement, kan bidrage til både daglig drift og fortsat udvikling.

I jobbet skal du blandt andet

• Deltage i udlånsarbejde på hovedbiblioteket og i filialer

• Medvirke til planlægning og afholdelse af arrangementer 

• Bidrage til udvikling af nye arrangementstyper 

Svendborg har et imponerende kulturliv, med professionelle og 
amatører, med ildsjæle og kommunalt engagement. Vi arbejder 
derfor lige midt i et spændende og kreativt miljø.

Læs mere om stillingen på Svendborg Biblioteks hjemmeside.
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Persondataforordningen
IT-faggruppen afholder gå-hjem-møde den
20. september 2017.

Persondataforordningen (GDPR) træder i
kraft medio maj 2018.

Er du forberedt på det? Og hvad skal du være
forberedt på?

IT-faggruppen har inviteret professor Peter Blume 
fra Det Juridiske Fakultet ved Københavns Univer-
sitet til at komme og gøre os klogere på persondata, 
hvordan vi bør forholde os til den nye forordning og 
til at forklare os, hvad det vil sige at blive »GDPR 
compliant«, et af tidens hotteste buzzwords.

Peter Blume har blandt andet skrevet bogen Den 
nye persondataret – Persondataforordningen om 
persondatabeskyttelse med en omtale af direktiv 
2016/680 (politipersondataret).

•	 Tirsdag	den	3.	oktober	2017	kl.	16.00	–	19.00	i	Aarhus

•	 Tirsdag	den	10.	oktober	2017	kl.	16.00	-	19.00	i	Aalborg

•	 Onsdag	den	11.	oktober	2017	kl.	16.00	–	19.00	i	København

Er	du	klar	til	at	undervise	online	eller	arbejde	med	digitale	undervisningsmaterialer?	
Hvilke	didaktiske	og	pædagogiske	metoder	skal	du	tage	i	brug	i	den	digitale	verden?	
Kender	du	de	tekniske	muligheder,	og	ved	du,	hvor	nemt	det	er	at	bruge	de	rigtige	
værktøjer	til	de	rette	formål?

På gå-hjem-mødet kommer vi bl.a. ind på:

•	 eDidaktiske og ePædagogiske overvejelser.
•	 Flipped Classroom.
•	 Den digitale underviser – fra underviser til facilitator.
•	 Sådan er du online til stede ved eLearning!
Alle medlemmer er velkomne. Det er gratis at deltage.

Tilmeld	dig	via	bf.dk/arrangementer

Oplægsholder	er	Anelia	A.		
Sørensen,	direktør	for	ViArt.	

Anelia er førende specialist 
indenfor eLearning og digitale 

medier og har arbejdet med 
de akademiske, tekniske 
og kreative sider af faget 

i mere end 10 år.

GÅ-HjEM-MØDEr

eDidaktiske	og	ePædagogiske	
kompetencer	til	værktøjskassen

BF
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

Tid: 20. september 2017 kl. 17-19

Sted: Bibliotekarforbundet, Akademikerhuset, 
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg

Pris: Medlemmer af BF: Gratis - mod forudgå-
ende tilmelding Ikke-medlemmer kan deltage, 
hvis der er ledige pladser (pris 300 kroner)

Tilmelding: Medlemmer af BF tilmelder sig 
via arrangementskalenderen på bibliotekar-
forbundets hjemmeside bf.dk (Kursus 217158) 
Ikke-medlemmer skal sende en forespørgsel til 
formand@it-faggruppen.dk
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER 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

Webinar: Den gode opstart, 
når du skal undervise
– 7 sikre tips
Opstarten er fundamentet 
for at få succes og kræver 
derfor særlig stor energi 
og fokus fra dig, som skal 
undervise. På dette webinar 
fokuserer vi på, hvordan du 
kan sikre dig en overbevi-
sende opstart, hver gang du 
skal undervise.
6. september 2017 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Studietur til Documenta 14 
i Kassel
Traditionen tro arrange-
rer BF's Kunstfaggruppe 
studietur til Documenta i 
Kassel, hvor byen hvert 5. år 
fyldes med samtidskunst på 
internationalt niveau.
7.-10. september 2017
i Kassel

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

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 medier! 
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

Gå-hjem-møde:
Persondataforordningen
Persondataforordningen træ-
der i kraft medio maj 2018. 
Er du forberedt på det? Og 
hvad skal du være forberedt 
på? IT-faggruppen inviterer til 
gå-hjem-møde.
20. september 2017
i København

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

Gå-hjem-møde: eDidaktiske 
og ePædagogiske kompe-
tencer til værktøjskassen
Er du klar til at undervise 
online eller arbejde med di-
gitale undervisningsmate-
rialer? Hvilke didaktiske og 

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

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

pædagogiske metoder skal 
du tage i brug i den digitale 
verden? Kender du de tek-
niske muligheder, og ved du, 
hvor nemt det er at bruge de 
rigtige værktøjer til de rette 
formål?
3. oktober 2017 i Aarhus
10. oktober 2017 i Aalborg
11. oktober 2017 i København

Morgenmøde for ledere:
Ledelse af digitalt indfødte
Er du klar til næste genera-
tion af medarbejdere? Hvis 
ikke, så får du muligheden for 
at blive klogere på generation 
Z, værdier, sociale medier. 
Ikke mindst deres forvent-
ninger og krav til dig som 
leder og til arbejdspladsen. 
Mød Marianne Levinsen fra 
Center for Fremtidsforskning. 
9. november 2017
i København
13. november 2017 i Aarhus
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem af Bibliotekarforbundet 
kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

JOB OG KARRIERE

TR-KURSER

Som studenter-
medlem kan du 
deltage gratis i 
mange af  vores 
gå-hjem-møder, 
webinarer og 
værktøjskurser. 
Følg med i kalen-
deren på bf.dk.

Revolutioner din jobsøgning!   
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning?
7. og 12. september 2017
i København
7. og 12. oktober 2017
i København
7. og 14. november 2017
i København

Individuelle karriere-
rådgivningssamtaler
Karriererådgivningen kan 
hjælpe dig med råd og spar-
ring og gøre dig mere bevidst 
om dine muligheder og kom-
petencer.  
Find datoerne på
bf.dk/JobOgKarriere

TR-tirsdag: Personlig power 
som tillidsvalgt
Hvordan er din gennem-
slagskraft som tillidsrepræ-
sentant? Kunne den være 
stærkere? Mød erhvervs-
psykolog Marianne Løwe 
og få konkrete redskaber til 
at øge din indflydelse som 
talsperson, forhandler, spar-
ringspartner og mægler.
12. september 2017 i Aarhus

TR-temadag om sociale
medier i ansættelsesretten
Brugen af sociale medier giver 
nye ansættelsesretlige udfor-
dringer at forholde sig til både 

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

Kursus i statistik
Referencegrupen afhold-
er kursus, hvor du får en 
introduktion til statistik, til 
Danmarks Statistik (hjemme-
siden og Statistikbanken) og 
til international statistik.
19. september 2017 i Randers
6. oktober 2017 i Roskilde

Det personlige lederskab 
(Diplomuddannelse, enkelt-
fag – 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 
InDesigns brugergrænseflade, 
menuer og paletter, og lær 
lidt om de grundlæggende 
grafiske principper. Gratis for 
ledige og studentermedlem-
mer. 
2. oktober 2017 i København
15. november 2017 i Kolding

Grundlæggende kursus i 
ophavsret for biblioteker og 
biblioteksfolk 
Bliv klogere på ophavsret i en 
tidsalder, hvor digitalisering 
og internet sætter nye op-
havsretslige problemstillinger 
på bibliotekernes dagsorden. 
2. november 2017 i Vejle

Digital Manager – Mini-
uddannelse (6 kursusdage)
Uddannelsen fokuserer på 
værktøjer til og principper for 
udvikling, design og struk-
turering af din organisations 
eller virksomheds website 
eller andre digitale løsninger 
og webapplikationer. Hver 
af de seks moduler varer én 
kursusdag og kan også tages 
enkeltvis. 
7. marts til 18. april 2018
i Kø-benhavn

for kolleger, tillidsrepræsen-
tanter og arbejdsgivere. Bliv 
bedst muligt klædt på som 
TR i forhold til allerede eller 
kommende problemstillinger 
på arbejdspladsen.
26. september 2017 i Odense

TR-uddannelse Modul D 2017
2-dages kursus opbygget 
hhv. som workshopmodul og 
temadag.
30.-31. oktober 2017
i Middelfart

TR-tirsdag: TR som rådgiver
Mød Birgitte Nortvig, under-
viser og rådgiver, som siden 
2008 har arbejdet med rådgi-
verfagligheden.
28. november 2017
i København

TR-tirsdag: Tilbage til job efter 
en sygemelding – hvad er TR's 
rolle?
Mød Malene Friis Andersen, 
forfatter, psykolog og forsker, 
når vi sætter fokus på tillids-
repræsentantens rolle.
6. marts 2018 i København
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Navn: Mette Krøyer Høegh   
Mentor: Bibliotekar ved CFU Sjælland
Uddannelse: Cand.scient.bibl. i 2016   
Stilling: Bibliotekar ved Slagteriskolen i
Roskilde (i dag ZBC Roskilde), uddan-
nelsesbibliotekar ved Videnscenter for 
Socialpsykiatri samt Socialstyrelsen. 
Tidligere: Bibliotekar DB 
Alder: 46 år

Du har været ansat i meget forskellige 
job. Hvad har du styret din karriere 
efter?
- Jeg har oftest valgt job efter, hvad der 
var muligt. At der tilfældigvis var en 
interessant stilling, jeg havde lyst til at 
søge, eller at der var en organisationsæn-
dring, der gjorde, at jeg fik nye opgaver 
og ansvarsområder. På den måde er det 
blevet meget forskellige job, jeg har haft. 
Da jeg mistede mit arbejde i forbindelse 
med en sparerunde i Socialstyrelsen, 
hvor jeg havde været kommunikations-
medarbejder og senere forretningsan-
svarlig for vores interne ESDH-system og 
porteføljestyringssystem, var min første 
følelse, at der ikke var nogen sammen-
hæng i mit CV. Heldigvis var jeg blevet 
tildelt et outplacementforløb, hvor jeg 
fik hjælp til at se den røde tråd i mit CV 

og mine kompetencer. Den viden brugte 
jeg til at finde ud af, hvad jeg syntes var 
mest spændende. Men jobsøgning er ikke 
en proces, man kan planlægge fuldstæn-
dig, og den stilling, jeg er blevet ansat i, 
er noget helt andet, end jeg forestillede 
mig. Den passede bare godt til mig.     

Hvad var den røde tråd i dine 
kompetencer og CV?
- Det er de samme kompetencer, der har 
været i spil hele vejen igennem mit ar-
bejdsliv. Der har været et massivt fokus 
på it i mine stillinger, så det gik jeg mål-
rettet efter i stillingsbeskrivelserne. Og 
så kunne jeg se, at det grundlæggende 
bibliotekariske med at sætte ting i orden 
og system også var gennemgående.    

Hvad er dine arbejdsopgaver i dit 
nye job?
- CFU Sjælland er læremiddelcentral 
for folkeskoler, ungdomsuddannelser 
og eksempelvis også fængsler. Som 
bibliotekar ved CFU står jeg ikke direkte 
for materialevalget. Det gør kolleger, 
der er uddannet lærere og ansat som 
pædagogiske konsulenter. Jeg står for 
indkøb og registrering af vores klasse- 
og materialesæt, og så tager jeg mig af 

brugerhenvendelser, hvis der er vanske-
ligheder med at bestille et klassesæt. 
Omkring materialesættene er der des-
uden nogle ret praktiske opgaver, fordi 
materialesæt er fysiske ting såsom flint 
fra stenalderen, digitale mikroskoper, 
fingerdukker, ridderrustninger og meget, 
meget andet. Her er det min opgave at 
sikre mig, at materialerne kan håndteres 
forsvarligt. At det ikke er for stort eller 
for tungt, at det er let at pakke, at vi har 
en våbentilladelse til udstyret i ridder-
kassen, og at indholdet i kassen ikke er 
for skrøbeligt, når det kommer ud i klas-
serne, så det bliver ødelagt.      
  
Hvad tiltaler dig særligt ved dit arbejde? 
- Jeg er glad for kombinationen af it og 
praktisk arbejde, som med materiale-
sættet, hvor jeg pakker det og vurderer, 
hvordan vi bedst beskytter materialerne, 
og hvordan man laver en dækkende ind-
holdsfortegnelse. Det er også et plus, at 
jeg skal samarbejde med andre faggrup-
per, og den måde, jeg løser mine opga-
ver på, har direkte indflydelse på mine 
kolleger i lagerets fysiske arbejdsmiljø, 
fordi den måde, jeg pakker materialerne 
på, sikrer, at de undgår tunge eller uhen-
sigtsmæssige løft. 

T
E

K
S

T
 A

N
E

T
T

E
 L

E
R

C
H

E
 F

O
T

O
 S

IM
O

N
 K

L
E

IN
-K

N
U

D
S

E
N

N
Y

T
 JO

B

Orden i alt fra flintesten til ridderudstyr

· Perspektiv · August 201750



Oktober 2013 · Perspektiv · 51

Sats på fuldt hus!

En kollektion af børnemøbler 
til eksponering af 

billedbøger. 
Hvilke venner vælger du 

til børnenes jagt efter vildt 
spændende læseeventyr? 

Besøg vores webshop allerede 
i dag. Kig på kollektionen 

Wildlife. 

WILDLIFE

Pssst… 
hold øje med vores 

nyhedskatalog,  
der snart lander  

hos dig

www.eurobib.dk

”Interessen er 
der, det er os, der 
skal gentænke 
vores formidling 
og måder at nå 
dem på.”
Rane Willerslev, direktør på Nationalmuseet om, 
hvordan biblioteker og museer skal nå ikke-brugerne.

Læs interviewet side 12
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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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Rane Willerslev:
Magien

skal tilbage i
formidlingen 

Interview

Text mining
– nyt område

 for informations-
specialister

Servicedesign
og brugerfokus

Afskedsinterview 
med IVA’s

institutleder
Per Hasle


