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

Læs mere på www.systematic.com/cicero-media

En fælles platform til hele bibliotekets kommunikation
Cicero Media understøtter enkel distribution til både online og offline medier. 
Den klare, intuitive brugerflade sikrer sammen med skabeloner i bibliotekets 
eget design en sikker, grafisk profil - uden du behøver tænke på billedopløsning 
og formater.

Vil du vide mere?
Få en uforpligtende snak eller en demo ved at sende en mail til library@systematic.com 
eller ved at ringe til Henrik Bang på tlf. 4196 5234.

Systematic_PerspektivAnnonce_Sep2017_215x220_V02.indd   1 12/09/2017   17.40

TEMA

Bibliotekerne
som brik i

kommunalvalget

Institutleder
Jens-Erik Mai vil give IVA en 

skarpere profil

Uden bibliotekarer vil 
for meget viden gå 
tabt, mener professor

HUSK  /  Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv



Oktober 2013 · Perspektiv · 51

Nysgerrig på vores
indretninger?

Kig ind på vores hjemmeside 
med inspirerende billeder

og biblioteksprodukter 

www.lammhultsbiblioteksdesign.dk

KULTURLIV I FÆLLES DIGITAL FORMIDLING 

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

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

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

   bibliotekets mange samarbejdspartnere: kulturhuse, musiksteder, museer, 

   arkiver, biografer, borgerservice, turistkontorer og meget mere.

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

   personale til at besvare spørgsmål

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

   for museerne

• En fleksibel løsning - åben for specielle ønsker fra biblioteket

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

 

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

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

Perspektiv_TouchWall_april17.indd   1 06-04-2017   15:44:46
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Er bibliotekerne 
tænkt ind i de 
kommunale strategier? 
Perspektiv spørger 
kulturpolitikere i 
Odense og Kalundborg, 
hvilken rolle de ser 
for bibliotekerne 
i udviklingen af 
lokalsamfundet.

BIBLIOTEKERNE 
SOM EN BRIK I 
VALGKAMPEN 

IVA SKAL HAVE
EN SKARPERE PROFIL

Interview med Jens-Erik Mai, 
nyudnævnt institutleder på IVA. 22

26

Hvorfor mener professor Hans Lund, 
at bibliotekarer er helt uundværlige for 
videnssamfundet?

UDEN BIBLIOTEKARER FÅR 
VI ALDRIG ANVENDT AL DEN 
VIDEN, DER FINDES
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Hvorfor tror du, at Bibliotekskundskab og videnskommuni-
kation i Kolding har øget sit optag i år? 
 - Uddannelsen blev etableret i 2009, og det øgede optag viser, 
at det tager noget tid at etablere en uddannelse, og det er ved 
at ske nu. I 2016 optog vi 34 studerende, og i år har vi optaget 
44 studerende. Den geografiske fordeling viser, at vi har fået 
flere ansøgere fra Nord- og Midtjylland end tidligere år. Det 
kan skyldes, at IVA’s afdeling i Aalborg er lukket ned. Vi har 
også arbejdet med at gøre os ekstra synlige over for potentielle 
studerende gennem en kampagne, hvor vi har lavet plakater 
og postkort om uddannelsen på biblioteker i Jylland ud fra den 
tanke, at dem, der gerne vil læse bibliotekskundskab, nok også 
kommer på biblioteket. Det er også vigtigt for os, at bibliote-
kerne kender os, fordi uddannelsen er forholdsvis ny. Endelig 
kan det øgede optag skyldes, at de studerende fra tidligere 
årgange har omtalt os positivt, fordi de er glade for at gå her.  

Hvordan har uddannelsens faglige indhold udviklet sig
siden begyndelsen i 2009?
 - Uddannelsen blev i 2013 flyttet til Kolding fra Odense, hvor 
den lå fra 2009 til 2013. I Odense hørte uddannelsen især 
under Institut for Litteratur, Kultur og Medier, men flytningen 
til Kolding betød, at den i stedet blev en del af det informati-
onsvidenskabelige miljø og de it-uddannelser, der i forvejen er 
i Kolding. Det betød et ændret fokus i uddannelsen, hvor de 
studerende fik fag om webteknologi, interaktions- og service-
design, projektledelse med mere. Samtidig er de kulturviden-
skabelige fag bibeholdt, så det er en ret bred uddannelse.

Uddannelsen er en bacheloruddannelse, hvad vælger de
studerende at gøre efterfølgende?
- Det er jo ret små årgange, vi taler ud fra. Eksempelvis var 
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Flere vil læse
bibliotekskundskab
i Kolding

der ni, der dimitterede fra den første årgang 
i Kolding. Her er flere af dem fortsat på over-
bygningen Cand.it. i Webkommunikation, en 
enkelt er ansat i et kommunikationsfirma og 
et par stykker i vikariater på biblioteker i regi-
onen. Vores anbefaling til de studerende er, at 
de tager en kandidatoverbygning. 

Uddannelsen blev etableret på initiativ fra 
blandt andet bibliotekschefer, der ønskede 
en uddannelse med tættere tilknytning til 
sektoren. Hvordan er samarbejdet?
- Vi samarbejder på mange niveauer. Vi har 
blandt andet et aftagerpanel, hvor både BF 
og flere bibliotekschefer er repræsenteret. Vi 
har løbende møder med BF for at få input om 
tendenser i faget. Desuden har vi flere forsk-
ningsprojekter, hvor vi involverer biblioteker, 
og forskere på SDU har været bidragsydere 
til en bog om biblioteksdidaktik. Samtidig 
har vi også gjort samarbejdet til en del af 
selve uddannelsen, så de studerende konkret 
afprøver koncepter på bibliotekerne, eksem-
pelvis hvilke nye roller biblioteket kan spille i 
forhold til integration og medborgerskab eller 
en erhvervscamp, hvor de studerende arbejder 
med problemstillinger fra offentlige og private 
virksomheder. Endelig satser vi på efterud-
dannelse, der matcher bibliotekernes behov. 
Det har resulteret i, at vi har udbudt enkeltfag 
eksempelvis på vores bachelor i Biblioteks-
kundskab og videnskommunikation og på 

Uddannelsen Bibliotekskundskab og videnskommunikation på Syddansk 
Universitet i Kolding har øget sit optag fra 34 studerende i 2016 til 44 i 2017. 
Lektor Margrethe Hansen Møller mener, at stigningen viser, at uddannelsen 
nu er ved at være etableret. 



August 2017 · Perspektiv · 5

Cand.it. i Webkommunikation, hvor der 
for eksempel bliver udbudt et kursus i 
bibliometri her i efteråret. 

Hvordan er studiemiljøet, når
uddannelsen er så forholdsmæssig 
lille? 
- De studerende har fag med flere an-
dre uddannelser, blandt andet sammen 
med BA-uddannelsen i Informations-
videnskab, it og interaktionsdesign, 
hvilket giver et større studiemiljø. 
Samtidig har vi en stribe initiativer, der 
går på tværs af studieretningerne, for 
eksempel en studiecafé med faglige 
arrangementer. 

Hvilken karriere ønsker de stude- 
rende? 
- Med forbehold for, at det er små 
årgange, kan jeg sige, at tendensen er, 
at én gruppe afslutter studiet efter ba-
cheloren, fordi de har haft en karriere 
i forvejen og specifikt gerne vil ud på 
bibliotekerne. Den anden gruppe læser 
videre, og her kan karriereplanerne 
ændre sig undervejs. Nogle af dem, der 
bliver Cand.it. i Webkommunikation, 
søger ud på et bredere arbejdsmarked, 
men en del af dem bliver også ansat på 
bibliotekerne.  



    

Kommunalvalg; lad os få 
biblioteksvisioner i spil  
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ennem de seneste to år som formand 
har jeg ofte på denne lederplads tænkt 
medlemmernes kompetencer ind i en 
bredere samfundsmæssig kontekst og 

reflekteret over samfundsaktuelle emner, såsom 
fake news, integration, informationskompeten-
cer, børns læselyst med mere.
   Det er vigtigt, at jeg som formand for BF 
formidler den værdi, som BF’ere bidrager med til 
samfundet, når I går på arbejde. Mit håb er, at bib-
liotekssektoren bredt bliver bedre til at sætte ord 
og historier på alt det gode arbejde, der foregår, 
og dermed synliggør det. 
   Det er altså en bevidst strategi for mig at 
synliggøre og styrke faget, når jeg tager fat i det, 
som rører sig i omverdenen, hvor der kan være 
potentiale i at tænke på tværs af faggrupper og i 
samskabelse med andre forvaltninger, styrelser, 
erhvervsliv med mere. Jeg håber, at min tilgang 
også kan få jer som BF’ere til at tænke strategisk 
over biblioteket og jeres rolle og kompetencer. 
Som medarbejdere kommer vores opdrag og 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

legitimitet fra dem, der i sidste ende er med til at 
finansiere vores arbejdspladser. Det gør sig gæl-
dende, uanset om man er ansat i det offentlige eller 
private, og hvad enten det er økonomi eller politik, 
der sætter rammerne. 
   Til november er der kommunalvalg. Derfor skal de 
opstillede kandidater nu fortælle, hvad de vil med 
deres politiske arbejde. Lad os hjælpe dem på vej. 
Dels ved at lytte til de udfordringer, de som lokalpo-
litikere kan se, de står overfor, dels ved at være med 
til at tænke biblioteket ind i de udfordringer. Lad os 
sætte ord og historier på det arbejde, der foregår 
med borgerne ude i folkebibliotekerne, og vise, 
hvordan biblioteket udover kulturen også kan være 
en del af kommunernes strategier på områder som 
uddannelse, sundhed og integration. 
   Biblioteket er den kulturinstitution, der rammer 
kommunens borgere bredt hele livet – på tværs af 
interesser, baggrund, alder og køn. Valgkampen 
er en god mulighed for at fortælle om visionerne 
for, hvordan kulturen kan være med til at skabe 
sammenhængskraft i kommunen og tiltrække nye 
borgere.
   Perspektiv har i dette nummer besøgt en række 
kommuner for at sætte fokus på, hvordan biblio-
tekerne bruges strategisk. Og BF har opfordret 
alle medlemmerne af kommunernes kulturudvalg 
til at skrive debatindlæg om, hvordan de vil sætte 
fokus på betydningen af et bibliotek som drivkraft i 
lokalsamfundet. Der er allerede kommet flere tilba-
gemeldinger, der løbende vil blive offentliggjort på 
www.bf.dk/kulturpolitikdebat. Jeg glæder mig til at 
læse med, for det handler jo netop om at få politiske 
visioner i spil og blive klogere på forventninger og 
krav til det lokale arbejde i landets kommuner. 

· Perspektiv · September 20176
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TIL NOVEMBER ER DER KOMMUNAL-
VALG. DERFOR SKAL DE OPSTILLEDE 
KANDIDATER NU FORTÆLLE, HVAD DE 
VIL MED DERES POLITISKE ARBEJDE. 



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

Få nyheder fra BF og
Perspektiv hver uge.
Tilmeld dig BF’s nyhedsbrev 
på bf.dk/Medlemskab/
Nyhedsbreve

7. september

Kulturen prioriteres til næste år – måske

Finansloven i år er blottet for kulturpolitik, erkender kulturminister 
Mette Bock (LA) i netavisen Altinget. Hun maner til tålmodighed og 
kalder det en bevidst prioritering, at der i år ikke sker det store på 
kulturområdet. 

Kulturbudgettet er mindre i dette års finanslov end sidste år, der med 
det såkaldte omprioriteringsbidrag betød en besparelse på to procent 
på Kulturministeriets driftsområder over fire år.
   Kulturminister Mette Bock siger til Altinget, at det ikke er optimalt, 
men åbner op for flere penge til kulturen til næste år:
   »Der findes så absolut en bedre løsning, og det er den, jeg vil arbejde 
videre på den kommende tid. Men når vi skal lave større indgreb, er 
det vigtigt at finde ud af, hvad vi vil gøre, og hvorfor vi vil gøre det, før 
vi kan overveje, hvilke ressourcer der skal afsættes til det. Så det er 
sådan set helt bevidst, at der ikke sker store ændringer i år.« 
   »Lige nu påvirker omprioriteringsbidraget kulturbudgettet negativt. 
Men uden at kunne love noget, så kunne man forestille sig, at det 
næste år ville påvirke kulturområdet positivt,« siger hun.
   Når det er sagt, så mener kulturministeren også, at kulturstøtten 
hidtil har været »tænkt lidt for passivt«. Hun efterspørger en diskus-
sion af det samfundsmæssige udbytte af den statslige kulturstøtte.

Mønsted

16. august

Få gode råd til at skabe mental sundhed
på arbejdspladsen

Parterne bag satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017 
har afsat 7 millioner kroner til etableringen af et partnerskab med 
det formål at styrke den mentale sundhed på danske arbejds-
pladser. Det er resulteret i partnerskabet Sammen om mental 
sundhed, der ønsker at skabe trivsel på arbejdspladsen, fastholde 
medarbejdere i arbejde og/eller lette vejen tilbage til arbejdet ef-
ter langtidssygemelding på grund af mentale helbredsproblemer. 

Parterne har blandt andet skabt hjemmesiden mentalsundhed.
dk, hvor man både som medarbejder, leder og tillidsrepræsentant 
kan finde værktøjer til at forbedre trivsel og mental sundhed på 
arbejdspladsen. 

5 gode råd  
• Bidrag til et godt fællesskab
• Hold øje med dine kolleger
• Spørg ind til dine kollegaer
• Støt op om dine kollegaer
• Hjælp med at finde vej til løsninger

 Langhorn

Debat på Allinge Bibliotek under Folkemødet 2017 om 
bibliotekernes rolle. Kulturminister Mette Bock (LA) midtfor, til 
venstre chefredaktør af mediet Zetland og til højre formand for 
Danamarks Biblioteksforening Steen B. Andersen.

A
rkivfoto B

F
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9. august

BF i pressen: Giv fædre bedre muligheder for barsel

BF's formand, Tine Jørgensen, efterlyser sammen med en række andre front-
figurer i fagbevægelsen bedre muligheder for barselsorlov til fædre. Ligestil-
ling må i dag også handle om mændenes rettigheder til at være sammen med 
deres børn, skriver de i et debatindlæg i dagens Politiken.

-Selvfølgelig påvirker det valget, at mødrene oftest har ret til en langt længere 
barselsperiode med fuld løn, mens fædrene ofte kun har ret til få eller ingen 
ugers forældreorlov med løn. For at sikre, at det bliver et reelt frit valg, hvordan 
barslen skal fordeles, skal fædrene sikres bedre orlovsrettigheder; det kan ske 

gennem øremærkning af uger via 
lovgivning, gennem forbedringer 
af funktionærloven, og det kan 
ske gennem overenskomstfor-
handlinger, skriver de blandt 
andet.

Langhorn

21. august

Gode informationskompetencer og digital
dannelse er værnet mod fake news

BF’s formand mener, at bibliotekarerne kan spille en 
nøglerolle i forhold til at give befolkningen nødven-
dige informationskompetencer. Det budskab tager 
hun med til Kulturmødet Mors, hvor hun skal debat-
tere bibliotekernes rolle i kampen mod fake news 
med blandt andet kulturministeren.

Kun hvis befolkningen lærer at søge rigtigt, konsultere 
flere kilder og være nysgerrige på andres synspunkter, 
kan vi forebygge, at fake news bliver for dominerende, 
mener BF’s formand, som tror på, at bibliotekarerne 
kan spille en nøglerolle i forhold til at give befolk-
ningen gode informationskompetencer og digital 
dannelse.
   - Borgerne skal selv tage ansvar for at deres evne 
til at reflektere over nyhedsstrømmen og tage kritisk 
stilling til den. Men borgerne er ikke alene om den 
opgave. Dels er der fokus på det i skolen, på ungdoms-
uddannelserne og de videregående uddannelser, hvor 
også bibliotekarer bidrager til at højne refleksionsni-
veauet, dels har vi folkebibliotekerne, som både stiller 
materialer til rådighed og vejleder borgerne, skrev hun 
i en leder i fagmagasinet Perspektiv i januar 2017.

Langhorn

21. august

Fagbevægelsen til politikerne: Reglerne
for fleksjob og førtidspension bør ændres

Retssikkerheden for mennesker med nedsat ar-
bejdsevne skal forbedres, mener BF sammen med 40 
andre fagforeninger og stiller 6 konkrete forslag til 
ændring af reglerne for fleksjob og førtidspension.

To af forslagene til forbedringer er blandt andet: Er 
arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal bor-
geren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob 
eller førtidspension. Dette skal være et retskrav. Og et 
ressourceforløb skal have en maximal samlet periode 
på fem år. Hvis kommunen inden for fem år ikke har 
kunnet afklare borgeren, skal borgeren have et rets-
krav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, 
ressourceforløb eller førtidspension.

Langhorn

1. september

Kulturministeren vil tale om digital kulturarv

Gyldendals beslutning om at lukke Den Store Danske har fået kultur-
minister Mette Bock til at indkalde til møde om den digitale kulturarv. 

Kulturminister Mette Bock (LA) vil indkalde blandt andet forlag og universite-
ter til et møde om det, hun kalder en principiel udfordring, nemlig at sikre, at 
den digitaliserede kulturarv ikke bare sander til.
   Den konkrete anledning til mødet er Gyldendals beslutning om at lukke Den 
Store Danske, men for kulturministeren er det også værker som Danmarks 
Kirker og bogværket Trap Danmark, der gør, at hun mener, at vi skal se på, 
hvordan vi kan vedligeholde den digitaliserede kulturarv.
   - Jeg skal have lavet en liste over, hvad vi har af store ikoniske værker, 
hvordan de er organiseret og finansieret, og om der er brug for et samarbejde 
om disse ting, og hvem der i givet fald kan løfte opgaven, siger Mette Bock til 
Politiken den 31. august.
   I første omgang vil hun ikke tale finansiering. I stedet vil hun fokusere på 
at få beskrevet, hvad opgaven er, og hvilke aktører der kan medvirke til at få 
løftet opgaven.

Lerche



Af Einer Lyduch
KB-medlem i Tårnby, Kultur- og Fritidsudvalget

I dag er biblioteket den mest brugte kulturinstitution. I en Megafon-måling for nylig ses det, at kun 10 procent af befolkningen aldrig kommer på biblio-
teket. I dag er biblioteket en løbende kulturel og demokratisk bevægelse. Der faciliteres folkeskoler, der er lokale partnerskaber, og kulturen rykker ud i 
byrummet – og de sidste 10 procent nås gennem placering i folks miljøer og i institutioner.
   Talrige undersøgelser har fastslået bibliotekernes betydning for uddannelse, sundhed og bosætning. Så i dag er biblioteket i et krydsfelt mellem 
kerneopgaver og velfærdsydelser; og mange steder er det kittet i det lokale demokrati og samhørighed. Skal vi udvikle vores samfund i denne retning, så 
kræver det engagerede borgere, der arbejder sammen i et fællesskab, hvor alle borgere har et medansvar. Borgere har en særlig viden og ressourcer, der 
er værdifuld til udvikling af en ny innovativ politik og services.
   I Tårnby er vores vision for biblioteket »Levende rum – vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne«. I den kommende periode vil jeg arbejde 
lokalt for et fokus på medborgerskab, selvbærende liv og fællesskab i lokalsamfundet.
   Men der er også behov for, at bibliotekerne på landsplan udvikler sig til en bred og moderne kulturinstitution. Jeg har tidligere plæderet for en ny biblio-
tekslov og mener det fortsat. I den nuværende situation med mange store udfordringer foran os – eksempelvis den digitale litteratur og rettigheder, det 
nye DR og samspillet mellem DR og bibliotekerne, folke- og forskningsbiblioteker – vil en analyse af bibliotekernes rolle være udmærket. For derefter at 
udbygge landets kulturelle infrastruktur med bibliotekerne i en nøglerolle.

Af Paw Østergaard Jensen
Medlem af kulturudvalget i Albertslund og forretningsudvalget i Danmarks Biblioteksforening

Grundlæggende handler kulturpolitik om et godt liv før døden. At det ikke »kun« er vigtigt at kunne leve længe og være sund, når vi prioriterer pengene. 
Livet skal også have indhold.
   Albertslund er tænkt som en by i sig selv, ikke bare som en forstad til København. Her skal livet kunne leves fuldt ud, mens man selv kan være aktiv, og 
hvis man en dag får brug for hjælp.
   Biblioteket er som byens største kulturinstitution, målt i kroner, på ansatte og ikke mindst brugere, selvfølgelig en bærende del af kulturlivet. 
Biblioteket er afgørende for et godt samarbejde mellem kultur- og idrætslivet, med andre dele af forvaltningen og som facilitator af et stadig tættere 
samarbejde mellem de mange aktører på det folkeoplysende område.
   Vi har et stærkt Hovedbibliotek og kun én filial, der samtidig tjener et vigtigt boligsocialt formål. Vi har et bredt udbud af aktiviteter, ikke kun på 
biblioteksmatrikler, men også ude i byen, hvor vi hele tiden søger nye veje til at komme nuværende og ikke mindst potentielt kommende brugergrupper i 
møde.
   Eneste vej for at rykke Albertslund socioøkonomisk de kommende år er, at flere unge tager en uddannelse. Uddannelsesorganisationen Next bygger 
nyt gymnasium, og vi har et stærkt politisk fokus på at tiltrække flere ungdomsuddannelser til byen. Det stiller også særlige krav til biblioteket at stille 
sig til rådighed og gøre en indsats for at gøre de unge til faste biblioteksbrugere.

Biblioteket er kittet i det lokale demokrati

Kultur og foreningsliv er kernevelfærd – et stærkt
bibliotek er helt afgørende i en by som Albertslund

Kommunalvalg 2017 – Kulturpolitik i kommunerne 
BF ønsker op til kommunalvalget den 21. 
november at sætte fokus på betydningen af 
et bibliotek som drivkraft i lokalsamfundet 
og inviterer derfor lokalpolitikere landet 
over til at skrive debatindlæg om deres 
visioner for biblioteker og kulturliv. Her kan 
du læse uddrag af de første to. Du finder 
debatindlæggene i deres fulde længde på 
bf.dk/PolitikogPresse/Kulturpolitik.                   
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Er bibliotekerne tænkt ind i de kommunale strategier? 
Perspektiv har besøgt fire kommuner og spurgt 
kulturpolitikere, hvilken rolle de ser for bibliotekerne 
i udviklingen af lokalsamfundet. Og bibliotekschefer 
og tillidsrepræsentanter, om der er overensstemmelse 
mellem de politiske visioner og virkeligheden på 
bibliotekerne?  I dette nummer kan du læse om 
Kalundborg  og Odense. I næste nummer besøger vi 
Herning og Guldborgsund. 

X2 0 1 7

Kommunalvalg
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BIBLIOTEKERNE 
SOM EN BRIK I 
VALGKAMPEN 



14

K
O

M
M

U
N

A
LV

A
LG

 20
17

· Perspektiv · September 2017

- Vi prioriterer bibliotekerne højt i Kalundborg 
Kommune. Biblioteket har en helt central place-
ring i kommunens strategi og bliver tænkt ind i 
alt fra integrations-, kultur- til landdistriktspoli-
tik, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget 
Ole Glahn, selvom han erkender, at på papiret 
får bibliotekerne færre penge end i mange andre 
kommuner. Men pengene bliver brugt godt, siger 
han. 
   - Vi ligger ikke i den høje ende, hvis vi kigger på 
nøgletal for kulturen i forhold til andre kommu-
ner, men ledelse og medarbejdere er gode til at få 
meget for pengene, siger Ole Glahn.

BIBLIOTEKET ER ALLE STEDER

- Det er ildsjæle, der arbejder på biblioteket, de er 
udadvendte og synlige i hele kommunen, og de 
skal anerkendes for en stor indsats. De kommer 
ud til folk i stedet for at vente på, at brugerne 
kommer til dem, og biblioteket er ikke kun et 
sted, hvor man låner en bog eller musik. Det er et 
samlingssted på tværs af alder, etnicitet og soci-
ale skel. Biblioteket er vigtigt i forhold til integra-
tion både af andre etniske grupper og nytilflyt-
tere til kommunen; det er dér, hvor mange finder 
interessefællesskaber, siger Ole Glahn, der tilføjer, 
at biblioteksklubben har 3.000 medlemmer.

Ledelse og medarbejdere 
er gode til at få meget ud 
af pengene

   - Som kommunalpolitikere vil vi gerne udvide aktiviteterne 
for de samme penge, og her skal vi inddrage civilsamfundet 
og foreningerne. Men vi har heldigvis en god økonomi, så vi 
er ikke i en situation, hvor vi skal spare på bibliotekerne. Vi 
har borgeren i centrum, det er dem, der betaler for servicen, 
og den indstilling er der også kommet generelt i forhold til 
myndighedsopgaver. Derfor passer borgerservice godt ind på 
biblioteket i dag, siger han.    

DECENTRAL BIBLIOTEKSPOLITIK 

Et bevidst valg i kommunen er en decentral bibliotekspolitik, 
fordi politikerne ifølge Ole Glahn er klar over, at det er med til 
at holde liv i lokalsamfundene. 
   - Vi har ikke lukket en filial i 20 år, men derimod for nylig 
åbnet et nyt kvikbibliotek i Svebølle. Vi ved, det er vigtigt i de 
små bysamfund at have mødesteder og liv. Bibliotekerne er 
blandt andet del af projektet Liv i Forsamlingshusene, hvor vi 
gerne vil skabe flere aktiviteter i samarbejde med frivillige og 
foreninger, siger Ole Glahn, der ikke forudser de store sværd-
slag i den kommende valgkamp om bibliotekerne, men måske 
kunne en debat om et nyt kulturhus komme på banen.
   - Biblioteket ligger i utidssvarende lokaler, der er uegnede 
til at klare de udfordringer, det har i dag. Et udvalg er ved at 
undersøge, hvilke andre bygninger i kommunen der eventuelt 
kunne bruges. Desuden har vi lavet en havnepark, hvor der 
stadig er penge i budgettet, så måske er der nogle mulighed-
er dér.  

Kalundborg

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Ole Glahn
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Da kulturchef Jane Hald Christiansen også 
blev øverste chef for kommunens biblioteker 
for tre år siden, var hendes mål at åbne bibli-
oteket mere op og koble det mere til kommu-
nens øvrige strategier. 
   - Biblioteket er kommunens væsentligste 
kulturinstitution, så det er vigtigt, at bibliote-
ket er i sync med, hvad der foregår i kom-

munen, og ved, 
hvordan det kan 
spille en rolle. 
   - Jeg synes blandt 
andet, at vi er 
lykkedes med at 
få tænkt bibliotek-
erne ud af det 
fysiske rum og 
gjort dem aktive 
lokalt på nye må-
der. Et eksempel er 
vores filial i Udby, 
hvor der ikke kom 
så mange brugere. 
Det ændrede vi ved 
at invitere alle i 
området til en snak 
om, hvad vi kunne 
gøre sammen, og 
nu er det en af de 

filialer, hvor der sker allermest, siger Jane Hald 
Christiansen. 

KULTUR I ALLE HJØRNER

Hun understreger, at det er en politisk strategi 
i Kalundborg ikke at lukke biblioteksfilialer, 
fordi det er et politisk ønske, at der bliver 
tænkt kultur i alle hjørner af kommunen. 
   Udfordringen er, at Kalundborg ifølge de 
kommunale nøgletal bruger færre penge på 
kultur og biblioteker end mange andre kom-
muner.  
   - Virkeligheden er, at vi ikke får flere ressour-
cer, så min opgave er at tænke ud af boksen, 
fordi vi ikke skal levere det samme, som vi 
hele tiden har gjort. Vi skal udvikle biblioteket 
for eksempel i relation med andre, hvor vi 
samlet set får mere velfærd ud af det. Det vil 

Vi har formidlingskompetencer,
der kan bruges uden for biblioteket

jo altid være fedt at have ti ansatte mere, men 
det handler om, hvad du gør med de ressour-
cer, du har – hvordan sætter du biblioteksfag-
ligheden i spil i forhold til andre fagområder, så 
vi når længere og er nærværende for borgerne, 
siger Jane Hald Christiansen. Hun mener, at 
bibliotekerne får rum til at eksperimentere og 
gå nye veje, og netop det viser, at kommunen 
prioriterer bibliotekerne højt.
   - Vi forsøger at tænke i opgavefællesskaber, 
så kulturprojekterne trækker på kompetencer 
fra mange steder i kommunen. Dermed har du 
85 medarbejdere fra teateret, rådhuset, biblio-
teket og så videre, der kan byde ind på opga-
verne, i stedet for at det for eksempel alene er 
de ansatte på biblioteket. Inspireret af Viborg 
har vi et projekt om at skabe liv i forsamlings-
husene, og det kan kun ske i samarbejde med 
lokale aktører og frivillige, siger Jane Hald Chri-
stiansen, der roser bibliotekets medarbejdere 
for at have grebet de nye opgaver, der rækker 
ud af biblioteket. 
   - De ansatte har grebet det her, og de har 
leveret. 

DET LOKALE MØDESTED 

For at synliggøre alt det, biblioteket gør og 
kan, har de netop udgivet et katalog over alle 
de steder, hvor biblioteket indgår i kommu-
nens kulturtilbud. 
   - Programmet viser både bibliotekets kerne-
opgaver, men også at vi har formidlingskom-
petencer, vi kan bruge uden for bibliotekerne. 
Som til den årlige musikfestival i Kalundborg, 
hvor vi deltager, eller ved at skabe aktiviteter 
i forsamlingshusene, siger Jane Hald Christi-
ansen, der ikke tror, at biblioteket bliver en del 
af valgkampen, men bibliotekets visioner for 
de næste tre år, som hun og udvalgte med-
arbejdere har arbejdet med, er netop blevet 
fremlagt. 
   - Vi vil have endnu mere fokus på at være 
lokale mødesteder, på børn og unge og deres 
forældre som biblioteksbrugere, digital læring 
og digital dannelse. Og så skal samskabelse, 
samarbejde og netværk integreres endnu 
mere i den måde, vi arbejder på i kommunen. 

X2 0 1 7

Kommunalvalg

Kulturchef Jane Hald Christiansen
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bliver prioriteret og tænkt ind i alle kommunens 
strategier. Vi er for eksempel en del af landdi-
striktspolitikken, der skal skabe liv i yderområ-
derne via aktiviteter i de lokale forsamlingshuse 
i samarbejde med frivillige og foreninger, siger 
bibliotekar Frederikke Markussen, der er forholds-
vis ny tillidsrepræsentant på Kalundborg Bibli-
otekerne, hvor hun har arbejdet i tre år. Frederikke 
Markussen er ikke i tvivl om, at kommunens 
kulturpolitikere er klar over den rolle, biblioteket 
spiller for lokalsamfundet, og at de gerne vil 
bruge biblioteket strategisk. 
   Borgerservice er blandet andet på vej ind på 
bibliotekerne, hvilket er en naturlig udvikling for 
Frederikke Markussen. 
   - Vi skal servicere borgerne bedst muligt der, 
hvor de er, og vi har allerede opgaver med NemID, 
kørekort, udlevering af affaldsposer og så videre. 
Nu får vi så også nogle kompetente medarbejdere 
ind i forhold til borgerservice, siger hun. 

BALANCE I DET NYE  

Bagsiden ved at blive prioriteret højt er ifølge 
Frederikke Markussen, at medarbejderne løber 
stærkt for at være med i det hele.
   - Personalet har helt klart givet den en skalle de 
sidste tre-fire år, hvor der er blevet kørt på med 
nye projekter, arrangementer, nye samarbejder og 
et nyt kvikbibliotek i Svebølle, ligesom vi gerne vil 

samarbejde meget mere med folkeskolerne. Vi er tænkt ind i de 
fleste områder af kommunens strategi, og det er jo fantastisk, 
men det skal selvfølgelig balanceres, så vi kan overkomme det. 
Vi kan ikke blive ved med at køre i så højt et tempo, siger Fre-
derikke Markussen, der oplever, at både ledelse og politikere er 
klar over, at der er ydet en ekstra indsats, og at der skal findes 
et balanceret leje for indsatsen. 
   - Bibliotekerne er jo generelt i en total omstilling, hvor vi skal 
finde ud af, hvad vi kan, vil og skal. Der kommer jo ikke flere 
hænder eller penge, så der skal prioriteres. Vi kan ikke det hele. 
Samtidig med udviklingsopgaverne, er der driften, og vi skal 
finde ud af, hvor vi skal lægge vores energi. Og det kan være 
svært for den enkelte medarbejder selv at vurdere, hvornår en 
opgave kan tåle at blive løst lidt mindre grundigt, siger Frede-
rikke Markussen.

KLÆDT FAGLIGT PÅ  

De mange nye projekter og samarbejder kræver nye kompeten-
cer, mener Frederikke Markussen. 
   - Mange af vores nye opgaver har ikke været en del af vores 
uddannelse såsom hvervning af frivillige, relations- og projekt-
arbejde og samarbejde med eksterne partnere, så mit håb er, at 
vi får mulighed for at blive fagligt klædt på, dygtiggøre os og få 
nye kompetencer løbende. 
   Hun ser gerne, at et fokus i den kommende valgkamp bliver, 
hvordan de i kommunen får børn og unge til at bruge biblio-
teket og fortsætte som biblioteks- og kulturbrugere. Og hun 
håber, at politikerne vil give biblioteket mulighed for at udvikle 
og skabe de rammer, der gør, at de fortsat kan lave alt det, de 
gerne vil. 

Vi skal finde den
gode balance i 
opgaverne

Kalundborg Kommune har 48.736 indbyggere (2017). 
Bibliotekerne i Kalundborg består af hovedbiblioteket, lokal- 
biblioteker i Gørlev og Høng og filialer i Ubby, Eskebjerg og 
Sejerø samt et kvikbibliotek i Svebølle.

Udgifterne til folkebiblioteket pr. indbygger
392 kr. (2017)
384 kr. (2016)
407 kr. (2015)

Kulturudgifter pr. indbygger: 806 kr.

Bibliotekets driftsbudget for 2017 er 
status quo.

Anlægsbevilling for 2017
500.000-1 mio. kr.

Tillidsrepræsentant Frederikke Markussen 
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Odense

»Harry Potter-festival, læselyst, borgerinddragelse, dan-
nelse og kampen mod fake news.«  Rådmand Jane Jegind (V), 
formand for By- og Kulturudvalget i Odense, nævner hurtigt en 
række af bibliotekerne i Odenses tiltag, da Perspektiv spørger, 
hvordan biblioteket er prioriteret i Odense Kommune.
   - For mig at se er bibliotekerne fuldstændig centrale i den 
måde, vi driver kommune på. Det er grundstenen i den de-
mokratiske dannelse, skaber lokalt sammenhold og formidler 
viden. I et samfund, hvor vi får så mange informationer, er 
det afgørende, at vi har et sted, vi kan gå til, hvor vi ved, at 
indholdet er rigtigt, siger hun fra sit kontor to minutters gang 
fra Odense Centralbibliotek, der i øjeblikket er én stor bygge-
plads, mens visionerne om at samle frivilligindsatsen, musik-
biblioteket og en del af Borgerservice i Borgernes Hus bliver til 
virkelighed. 
   - Målet er at lave et hus, der i den grad er borgernes. Udlånet 
er faldende, men biblioteket er vores største kulturattraktion 
med flere og flere besøgende, konstaterer Jane Jegind. Hun 
ser biblioteket som motor for mange af de gode ting, der sker 
i Odense, og viser de tryllestave, hun selv står for at lave, når 
Odense en gang om året levendegør Harry Potters univers for 
mere end 10.000 besøgende.
   - Stimuleringen af læselyst er om noget vigtigt, og derfor 
gik vi også i forbindelse med den åbne skole ind og pålagde 

Biblioteket er vores
største kulturattraktion

biblioteket at skabe tilbud, der var så attraktive for den 
åbne skole, at man ikke kunne sige nej. Som kommune skal 
vi sætte de overordnede rammer og vise, hvor vi vil hen, 
men herfra skal initiativet og ideerne komme fra medar-
bejderne.

FÆLLES BIBLIOTEKSVÆSEN

De politiske visioner for bibliotekerne er store. Jane Jeginds 
ønske er et fælles biblioteksvæsen, hvor skolebibliotek og 
folkebibliotek er lagt sammen, og hun mener, at der skal 
arbejdes på løsninger omkring e-bøger, der er en fælles 
opgave på tværs af kommuner og folketing.
   - Der er vi ikke helt trådt ind i den digitale verden. 
Potentialet er der, men vi rykker os ikke, fordi der er bar-
rierer omkring rettigheder og betaling, og vi skal finde de 
fremtidige modeller.
   Det er et af de emner, Jane Jegind tager op, når hun 
mødes med folketingspolitikere eller deltager i møder til 
KL’s Børne- og Kulturudvalg. Hun ønsker at rykke sektoren, 
fordi hun ser et enormt udviklingspotentiale.
   - Bibliotekerne er grundstenen i vores demokratiske 
dannelse og kan spille en vigtig rolle i arbejdet for at øge 
valgdeltagelsen. Og så er der potentialet i forhold til den 
åbne skole, fake news, og hvordan vi lærer vores børn at 
være kildekritiske. Hvis vi skal værne om demokratiet, skal 
vi skabe kritiske borgere. Kerneopgaven for biblioteket er 
at holde os på rette spor og få folk til at mødes. Hvis vi skal 
klare os i en verden, der forandrer sig hurtigere og hurtig-
ere, skal vi som borgere vide, hvad vi er rundet af.

IKKE I KRISE

Netop fordi bibliotekerne er så vigtige og værdsatte, me-
ner Jane Jegind heller ikke, at de kommer til at spille nogen 
stor rolle i den kommunale valgkamp.
- Bibliotekerne er så absolut ikke i krise. Der er flere og 
flere, der bruger dem. Og der er brug for dem. Selvfølgelig 
vil der ske forandringer på grund af digitalisering, men 
biblioteket er stadig stedet, hvor borgerne kommer for at 
blive klogere, mødes og få oplevelser. Og så er jeg i øvrigt 
ret sikker på, at vi mange år frem fortsat vil nyde den ro og 
fordybelse, der er i den fysiske bog. 

Rådmand Jane Jegind (V)
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- Første gang, biblioteket blev nævnt som et 
redskab til at nå vigtige kommunale mål, var, da 
byrådet skrev os ind i budgetforliget i forbindelse 
med Borgernes Hus i 2014, siger bibliotekschef 
Kent Skov Andreasen. I forliget stod der, at 
biblioteket skulle understøtte byens vækst og 
borgernes trivsel. 
   - Og det har betydet rigtig meget, fordi andre 
får blik for, hvad vi beskæftiger os med ud over 
kernevirksomheden. Især målet med, at vi skal 
øge den menneskelige værdi, passer rigtig fint til 

os. Vi understøtter 
folks livsprojekter, 
hvad enten det er at 
bygge et fuglehus 
eller at skrive en 
ph.d. 
At biblioteket er 
på den politiske 
dagsorden i Odense 
har også betydet, at 
flere har en mening 
om, hvad biblioteket 
skal. 
   - Det er ikke et 
problem, men en ud-
fordring og en rigtig 
udvikling, fordi det 
giver bibliotekerne 
den plads i debat-
ten, de fortjener. 
Eksempelvis blev 
vi pålagt at spille 

en formaliseret rolle i forhold til skolerne, hvor 
fordelen er, at området bliver hevet op på et 
højere strategisk niveau, og at rådmændene fra 
begge enheder har fokus på det, siger Kent Skov 
Andreasen. 

SAMARBEJDE MED BORGERNE

Det politiske engagement kommer dog ikke af sig 
selv, eksempelvis deltager Kent Skov Andreasen i 

Et hus for alle, men ikke for alt 
udvalg på tværs i kommunen, blandt andet omkring planlæggelsen 
af det kommende kommunalvalg.
   Og det at være i fokus betyder heller ikke, at biblioteket går fri for 
besparelser. Historisk har biblioteket i Odense aldrig haft de samme 
ressourcer som eksempelvis bibliotekerne i Aalborg og Aarhus.
   - Så vi er nødt til at arbejde med andre løsninger og gå fra at 
være en solid driftsorganisation til en udviklingsorganisation, hvor 
kernefagligheden skal bibeholdes. Blandt andet fordi det politiske 
ønske er, at biblioteket skal arbejde sammen med borgerne og ikke 
for borgerne, siger Kent Skov Andreasen. 
   Det ses blandt andet i ombygningen til Borgernes Hus, hvor det 
bliver en kerneopgave for biblioteket at arbejde tæt sammen med 
de frivilliges organisationer. 
   - At vi skal arbejde sammen med borgerne er noget, der pas-
ser fantastisk godt til os. Borgerne stemmer med fødderne, og 
de sætter pris på bibliotekets unikke kvaliteter, siger Kent Skov 
Andreasen, der derfor glæder sig over, at der ikke i forbindelse 
med Borgernes Hus er sket en sammenlægning af borgerservice 
og bibliotek, og at det kun er rettighedsdelen af borgerservice, der 
rykker ind på biblioteket, mens hele sagsbehandlerdelen foregår et 
andet sted.
   - Det klare snit, at det kun er borgerrådgivningen, der flytter ind 
hos biblioteket, har jeg ikke set andre steder, og det er meget posi-
tivt, at Borgernes Hus er et hus for alle, men ikke et hus for alt.

SYNLIGHED I PRESSEN

Men trods et hovedbibliotek, der snart får en guldfacade og navnet 
Borgernes Hus, så er biblioteket stadig – med Kent Skov Andreas-
ens ord – et rugbrød, og det er svært at gøre lækkert i en kommu-
nal valgkamp. 
   - Vi har ikke en konsistent målgruppe, der kan protestere ligesom 
skolerne og daginstitutionerne. Derfor synliggør vi os hovedsagelig 
via markedsføring. Vi har en fast rubrik i den lokale ugeavis, vi har 
en bibliotekar, der skriver klummer, og vi leverer stof, der er nær-
værende og tæt på borgerne. 
   Og så er samarbejdet med det politiske niveau tæt i forhold til at 
få bibliotekerne sat mere på den overordnede dagsorden – eksem-
pelvis i KL – så digitalisering, it-kundskaber og læsefærdigheder 
kan komme på den generelle dagsorden, fordi de skal løftes lands-
politisk. 
   - Her skal vi støbe kuglerne, så politikerne også kan gå i brechen 
for os.

X2 0 1 7

Kommunalvalg

Bibliotekschef Kent Skov Andreasen
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»Den politiske prioritering af bibliotekerne mærkes sjældent 
på det enkelte bibliotek. Der er de store anlægsbevillinger, og 
så er der den ordinære drift, og når det gælder driften, kan man 
ikke se den politiske bevågenhed afspejlet.« Sådan opsumme-
rer tillidsrepræsentanterne Gitte Andersen og Lars Ludvigsen 
virkeligheden i Odense set med medarbejderbriller.
   - Vi ved jo, at kommunerne er udfordrede på økonomien, og 
at man ser bibliotekernes store budgetter som noget, man 
lige kan tage en million fra. Man glemmer bare, at de store 
budgetter skal dække meget. Og så er der mange besparelser, 
der pakkes ind og kaldes optimering af drift. Men i sidste ende 
mangler pengene alligevel, siger Gitte Andersen.
   I Odense dækker By- og Kulturforvaltningen et stort område. 
Det er foreningslivet, bibliotekerne og kulturområdet, men 
også hele bydannelsen og store driftsområder som transport 
og rengøring på skolerne, og det gør, at fokus er meget bredt, 
vurderer tillidsrepræsentanterne.
- Og så har biblioteket i Odense altid været lavt prioriteret i 
forhold til andre kommuner, og det budskab forsøger vi at nå 
politikerne med. Vi yder meget for pengene, men vi kan ikke 
blive ved, siger Lars Ludvigsen.
   Men den positive interesse fra områdets rådmand Jane Jegind 
er blevet bemærket. Hun interesserer sig for området, hun 
bruger selv biblioteket, og hun møder op – også i lokalbiblio-
tekerne. 
   - Hun har visioner på området, eksempelvis omkring skolerne 
forventer hun rigtig meget af os, og det er jo positivt, siger 
Lars Ludvigsen. Men overvejelsen hos tillidsrepræsentanterne 
går på, om de mange forskellige opgaver kan svække bibliotek-
ets fokus på kerneopgaven. 
   På bibliotekerne – også i lokalbibliotekerne – mærker man det 
politiske ønske om samarbejde på tværs. I Vollsmose indgår 
biblioteket nu i VIVO – et nyt kommunalt samarbejde om sund-
hed og forebyggelse. Tankerne om, at biblioteket kan bruges 

Politisk bevågenhed
mærkes ikke i driften

i forebyggelse, er 
medarbejderne helt 
med på. I praksis 
er der dog et godt 
stykke vej til at få 
gang i samarbejdet.
   - Selvom den over-
ordnede ide er rigtig 
god, kan man på 
medarbejderniveau 
alligevel opleve, at 
der er udfordringer 
ved, at forskellige fagligheder skal arbejde så tæt sam-
men, konstaterer Gitte Andersen.

KERNEOPGAVEN

Også i Odense taler medarbejderne om, hvad kerneopga-
ven egentlig er? Er det at lave events, samarbejde med 
andre eller at være der for brugerne i udlånet? Derfor glæ-
der man sig over, at både politikere og ledelse har fokus 
på, at borgerne fortsat skal kunne møde medarbejderne 
i udlånet og få den faglige vejledning, selvom opgaverne 
også hedder medfacilitering, understøttelse af borger-
nes livsprojekter, og at bibliotekerne skal have en rolle 
omkring arbejdet med alt fra børne- og kulturområdet til 
demensvenlige bydele. 
- Der er en stor opgave i at få prioriteret. Alle her på 
biblioteket er engagerede, og frihed til at arbejde med 
det, man brænder for, er godt. Med de knappe ressour-
cer er det bare vigtigt, at vi har en løbende evaluering af 
de opgaver, vi påtager os. Det er en ledelsesopgave at 
sikre, at vi målretter indsatsen i forhold til bibliotekets 
strategier for bedst mulig service til vores brugere, siger 
Lars Ludvigsen.

Odense Kommune har 200.563 indbyggere (2017). 
Bibliotekerne i Odense består af centralbiblioteket, de lokale 
biblioteker i bydelene Tarup, Vollsmose, Højby, Korup og 
Bolbro samt musikbiblioteket i Odense.

Udgifterne til folkebiblioteket pr. indbygger 
367 kr. (2017)
367 kr. (2016)
371 kr. (2015)

Kulturudgifter pr. indbygger: 1.856 kr.

Bibliotekets driftsbudget for 2017 er 
reduceret 2,99 procent. 

Anlægsbevilling for 2017
er over 6 millioner kr.

Odense

Tillidsrepræsentanter Gitte Andersen
og Lars Ludvigsen
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140 nye studerende startede i slutningen af august på IVA. 
Perspektiv har spurgt fire studerende, hvorfor de valgte IVA.

Hvorfor har du valgt 
at studere på IVA?
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Navn: Malamin D.F. Jaiteh
Alder: 27 år

Hvorfor har du valgt at læse på IVA? 
- Bacheloruddannelsen giver adgang til en masse gode 
kandidatuddannelser. Jeg kender flere, der allerede har læst 
på IVA, hvor én har taget sin kandidat på IVA, mens andre 
er taget til udlandet. Mit indtryk er, at uddannelsen giver én 
mange muligheder.

Er det informationsvidenskab eller kulturformidling, 
der interesserer dig mest?
- Det informationsvidenskabelige.

Uddannelsen har sit udspring i Danmarks Biblioteksskole. 
Kunne du tænke dig at arbejde på et bibliotek?
- Måske. Jeg har spillet musik og arbejdet med lydsystemer, 
så måske skal min karriere gå i den retning. Men det kunne 
også tænkes, at jeg skal noget helt andet. Indeksering, 
systemer og formidling af systemer til brugerne er 
spændende. Det med at bygge bro mellem menneske og 
system interesserer mig.

Navn: Sally Marie Karlsen
Alder: 20 år

Hvorfor har du valgt at læse på IVA? 
- Det er svært at vælge studieretning, men jeg gik efter det studie, 
hvor jeg havde den bedste mavefornemmelse efter at have læst 
om det og været til introdage på uddannelsen. Jeg tror, at det er 
den rette hylde for mig, fordi jeg kan lide kultur og det at formidle.

Er det informationsvidenskab eller kulturformidling,
der interesserer dig mest?
- Formidlingsdelen trækker mest.

Ved du, hvad du vil karrieremæssigt?
- Nej, og det gode ved uddannelsen er jo, at man selv er med til at 
forme den.

Uddannelsen har sit udspring i Danmarks Biblioteksskole.
Kunne du tænke dig at arbejde på et bibliotek?
- Ja, det har jeg overvejet. Bibliotekerne er i en rivende udvikling, 
og der sker meget nyt, så jeg har ikke et præcist billede af, hvad 
jobbet ville kunne indeholde. Det klassiske bibliotek, jeg husker fra 
min barndom, er nok ikke det samme, når jeg er færdiguddannet og 
skal søge job. 
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Navn: Victor Ørsted
Alder: 23 år

Hvorfor har du valgt at læse på IVA? 
- Jeg interesserer mig for information og kultur. Jeg 
havde også overvejelser om at læse it-kommunikation 
på IT-Universitetet. Men jeg valgte IVA, fordi fagene var 
spændende. Man kan gå mange veje med en bachelor herfra, 
hvilket passer mig fint, fordi jeg ikke helt ved, hvilket område 
jeg vil arbejde inden for. Derfor er det vigtigt, at uddannelsen 
kan bruges til mere end bare én ting.

Er det informationsvidenskab eller kulturformidling, 
der interesserer dig mest? 
- Det er det informationsvidenskabelige.

Uddannelsen har sit udspring i Danmarks Biblioteksskole.
Vil du gerne arbejde på et bibliotek?
- Nej, slet ikke.

Navn: Anna Aaes Rasmussen
Alder: 22 år

Hvorfor har du valgt at læse på IVA? 
- Jeg har en veninde, der går her, og hun har talt godt om 
studiet – både fagene og det sociale. Jeg var i tvivl om, hvad 
jeg ville, så derfor er det godt at tage en bred uddannelse, 
der giver mange muligheder.

 Er det informationsvidenskab eller kulturformidling,
der interesserer dig mest? 
- Det er kulturformidlingen.

Uddannelsen har sit udspring i Danmarks Biblioteksskole. 
Vil du gerne arbejde på et bibliotek?
- Nej, ikke rigtig.
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Min ambition er at 
skabe det institut – 
den kombination af 
fag, den prioritering 
af forskning og 
internationalt 
samarbejde – jeg gerne 
selv vil arbejde på. Når 
det er opfyldt, så kan 
jeg forske videre. Det 
er i virkeligheden helt 
egoistisk, siger han 
med et smil.  

· Perspektiv · September 2017



”Hvis vi gerne vil 
bibeholde biblioteks-
undervisning og biblio-
teksforskning på store 
internationale univer-
siteter, er vi nødt til at 
integrere os i et bredere 
felt og miljø”
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IVA har på fire år haft et markant fald i antallet af nye studerende og 
oplever høj ledighed blandt de nyuddannede. Løsningen er blandt andet 
en skarpere profil, mener nyudnævnte institutleder Jens-Erik Mai.

IVA skal have en 
skarpere profil  

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN 

ens-Erik Mais smil når øjnene, når han taler om IVA 
og den udvikling, som han mener, faget har under-
gået de seneste otte år (og som langt fra er slut). 
Det var den, der fik ham til at kigge mod Danmark 
igen efter mere end ti år i USA og Canada, hvor han 
har været professor på henholdsvis University of 

Washington og University of Toronto og på sidstnævnte også 
prodekan på Faculty of Information. 
   Det er blandt andet navneskiftet i 2010 fra Danmarks 
Biblioteksskole til Det Informationsvidenskabelige Akademi, 
der signalerede ønsket om en bredere uddannelse, fusionspla-
ner med KU og et voksende internationalt samarbejde, som fik 
Jens-Erik Mai til i 2012 at søge stillingen som professor på IVA 
og nu stillingen som institutleder.
   - Jeg har altid, også i min forskning, interesseret mig for, 
hvad informationsvidenskaben kan bidrage med til samfundet, 
hvordan faget udvikler sig, og hvilken forskning vi skal bedrive, 
siger Jens-Erik Mai. Nu skal teorierne så udføres i praksis.

MARKANT FALD I STUDERENDE  

Men med et markant fald i optaget af nye bachelorstude-
rende på fire år med 213 studerende i 2013 til 140 studerende i 
2017 kan det selv i de indbydende, lyse lokaler på Københavns 
Universitet godt se lidt sort ud for IVA. Jens-Erik Mai kalder det 
selv den mest presserende og håndgribelige udfordring, han 
som institutleder står med. 
   Hans svar på udfordringen bliver at give IVA en skarpere 

J
profil – ganske hurtigt. Som studieordningen ser ud nu, vælger 
de studerende først for alvor retning – enten Kulturformidling 
eller Informationsvidenskab – på kandidatuddannelsen. Det 
valg skal de fremover træffe fra dag ét.  
   - Nogle studerende har selvfølgelig valgt os, fordi vi netop 
kombinerer retningerne undervejs, men vi kan se på frafaldet, 
at for mange studerende har en del fag de to første år, som 
ikke fanger deres interesse, fordi det er den anden retning, 
de brænder for. Og vi kan ved forholdsvis små greb skabe to 
skarpe profiler inden for den nuværende studieordning, siger 
den nye institutleder. 
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IVA’S KANDIDATER KAN NOGET SÆRLIGT

Dimittendledigheden er et andet opmærksom-
hedspunkt hos Jens-Erik Mai, for den skal ned, 
mens ansøgertallet skal op. Han er ikke i tvivl 
om, at der er brug for det, IVA’s kandidater 
kan, for IVA er ifølge Jens-Erik Mai den eneste 
af de humanistiske it-uddannelser, der tilbyder 
kombinationen af hardcore informationskom-
petencer med sociale og kulturelle aspekter. 
Og det er netop i kombinationen, at det bliver 
interessant, mener han. 
   - Hvad gør det for eksempel ved vores 
samfund, kultur og måder at udveksle 
informationer på, at en googlesøgning giver 
et personaliseret resultat, mens en søgning 
i et bibliotekssystem giver alle det samme 
resultat. Et andet eksempel kan være, hvordan 
vi behandler anonymitet og privathed, når vi 
besøger sociale medier, museer og biblioteker, 
siger Jens-Erik Mai.
   - På IVA har vi blik for systemernes kulturelle 
og sociale kontekster og de politiske og etiske 
overvejelser bag. Og her er det, at biblioteks-
traditionen spiller til vores fordel. Biblioteks- 
og informationsvidenskab har et særligt fokus 
på, hvordan vi designer og organiserer syste-
mer, platforme og organisationer, der rangerer, 
søger og formidler informationer, uanset om 
det er en it-virksomhed, en internetbutik, et 
museum eller et bibliotek, siger han. 

FRA TEORI TIL PRAKSIS

Perspektiv oplever til tider frustrerede 
biblioteksledere, der ikke mener, at IVA’s 
kandidater kan de basale praktiske redskaber, 
når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Skal de 
ikke kunne det? 
   - Ja og nej. En akademisk uddannelse skal 
være brugbar mange år efter, at du har forladt 
universitetet, så det, du skal have med dig, 
er principper – at du tænker på en bestemt 
måde og ser information, organisationer 
og søgesystemer gennem informations- og 
vidensorganiseringsbriller. Teori og praksis 
hænger naturligvis sammen, så vi arbejder 
også med konkrete redskaber, men det er 
først på arbejdspladsen, at du kan forvente 
at lære konkrete systemer at kende, som 
jo kan blive udskiftet tre år senere. Der har 
tidligere været en tendens til, at biblioteks- og 

informationsuddannelserne også internationalt har uddannet 
lidt for meget i specifikke systemer og procedurer i stedet for 
principper, koncepter og begreber bag om systemerne, siger 
Jens-Erik Mai, der erkender, at de tre vigtigste ting, en kandidat 
fra IVA skal kunne, kan lyde lidt »fluffy«.
   - Det vigtigste er som sagt kandidaternes tankegang. De 
skal være gode til at stille spørgsmål for at få nye svar og nå 
nye steder hen. De skal tænke i design – hvordan laver jeg et 
system, en udstilling, et nyt website eller en taksonomi – mere 
end hvordan bruger jeg det. Og så skal de have et »maker mind-
set« og kunne stykke løsninger sammen ud fra de muligheder, 
de har ved hånden, og ikke kun ud fra det, de er blevet under-
vist i, siger Jens-Erik Mai og tilføjer: 
   - På fremtidens arbejdsmarked skal du være kreativ, tværfag-
lig og agil, så du kan omsætte dine kompetencer til forskel-
lige sammenhænge. Det betyder også, at enhver kandidat fra 
IVA ret hurtigt skal kunne sætte sig ind i og forstå konkrete 
systemer, siger Jens-Erik Mai som svar på biblioteksledernes 
frustrationer.    

BLIV NOGET ANDET ELLER LUK 

Når man spørger de nye studerende på IVA, hvor de ser sig selv 
på arbejdsmarkedet, svarer fem ud af 100 »på et bibliotek« 
(ved en uvidenskabelig håndsoprækning ved studiestart i 2017). 
Men hvad betyder det for en uddannelse, der tidligere har væ-
ret en specifik biblioteksfaglig uddannelse? 
   - Hvis tallet var omvendt, altså at 95 ud af 100 havde svaret 
bibliotek, så ville det være problematisk, for det er ikke ud-
dannelsens fokus længere. Vi uddanner i dag kandidater, der 
er relevante på biblioteker såvel som i private virksomheder, 
arkiver, på museer og så videre, siger Jens-Erik Mai. 
   - Når det er sagt, så er vores unikke kendetegn, at vi er rundet 
af biblioteks- og arkivtraditionen. Mange af underviserne har 
gået på Biblioteksskolen inklusiv mig selv, og mange eksempler 
i undervisningen kommer naturligt stadig fra biblioteksverden. 
Men det er en global tendens, at biblioteksuddannelserne har 
fået et ultimatum: Luk eller bliv noget andet. Det var også 
universitetsledelsernes udmeldinger på både University of 
Washington og University of Toronto. Så hvis vi gerne vil bibe-
holde biblioteksundervisning og biblioteksforskning på store 

”Vi kan ved forholds-
vis små greb skabe to 
skarpe profiler inden 
for den nuværende 
studieordning” 
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internationale universiteter, er vi nødt til at 
integrere os i et bredere felt og miljø. Men for 
mig at se styrker det kun biblioteksfeltet at 
blive en del af noget større, for tingene hæn-
ger jo sammen, siger Jens-Erik Mai. 
   Derfor er der også lavet tre nye labs på IVA’s 
område på KU, som IVA skal dele med Center 
for Communication and Computing. Det var 
tidligere institutleder Per Hasles ide, og det er 
godt tænkt, mener Jens-Erik Mai, for ved at 
lægge dem hos IVA får studerende fra andre 
institutter øje på IVA’s tilbud. 
   - Hele integrationsøvelsen i fusionen med 
Københavns Universitet er, at IVA-studerende 
skal tage valgfag og overbygninger andre 
steder på Det Humanistiske Fakultet, og at 
der tilsvarende kommer studerende fra andre 
studier og tager fag på IVA.

FLERE PRIVATE PENGE TIL IVA  

Jens-Erik Mais visioner for IVA på længere sigt 
er et fortsat stigende internationalt samar-
bejde med iSchools verden over.
   - Vi ser allerede flere internationale stude-
rende, og ansøgerfeltet til for eksempel vores 
ph.d.er er blevet bredere og mere internatio-
nalt, siger han. Og så skal der hentes flere 
penge hjem til forskning for eksempel gennem 
Danmarks Frie Forskningsfond, Innovations-
fonden og private fonde. 
   - Universiteterne er skåret så meget på 
budgetterne, at det er nødvendigt, at vi skaf-
fer eksterne midler for at opretholde et sundt 
forskningsmiljø på IVA, men det er en kultur, 
som det tager tid at opbygge.  
   En tredje vision er at kunne tilbyde flere 
uddannelser på IVA, så profilerne bliver endnu 
skarpere, ved at man for eksempel inden for 
informationsstudier kan fokusere mere speci-
fikt på sociale medier eller digitalisering.  

”Enhver kandidat fra 
IVA skal ret hurtigt 
kunne sætte sig ind 
i og forstå konkrete 
systemer” 

CV

1992 Bibliotekar DB, Aalborg

1994 Cand.scient.bibl., Aalborg 

2000 Ph.d. om indekseringsprocessen,
Biblioteks- og informationsvidenskab, University 
of Texas at Austin, USA

1996 Lektor på IVA

2000 Adjunkt (Assistant Professor), University
of Washington, USA

2006 Lektor (Associate Professor), prodekan og 
fungerende dekan, University of Toronto, Canada

2012 Professor på IVA

2017 Institutleder på IVA 
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Det er afgørende, at vi kan finde og anvende den enorme 
mængde af viden, der findes i dag, både når det gælder daglig 
praksis og ny forskning. Nøglen sidder bibliotekarerne med, 
og derfor er de helt uundværlige for videnssamfundet, mener 
professor Hans Lund.  

Uden bibliotekarer får 
vi aldrig anvendt al 
den viden, der findes
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et kan få store konsekvenser, hvis man håndpluk-
ker undersøgelser og konklusioner i stedet for at 
forholde sig objektivt til den samlede viden, der 
findes på et givent område. Det viser den seneste 
debat om, hvorvidt piger kan risikere alvorlige bi-
virkninger på grund af HPV-vaccinen. En debat, der 

fik vaccinationstallene til at falde drastisk på bare få år. 
   Modpolen til den selektive tilgang til viden er Systematiske 
reviews, der kort fortalt handler om at inddrage al tilgængelig 
videnskabelig viden om et givent emne. I den sundhedsvi-
denskabelige verden er dette særligt vigtigt, da en sådan 
manglende anvendelse af systematiske reviews kan koste 
menneskeliv, fordi man både i daglig klinisk praksis og også i 
ny forskning træffer forkerte beslutninger. Derfor bør de valg, 
der træffes i den daglige praksis i lægernes konsultationsrum, 
være baseret på viden skabt ved en videnskabelig proces og 
samlet i et systematisk review. 
   - Men hvad enten man arbejder inden for sundhed, under-
visning eller noget helt tredje, bør man basere sin praksis på 
det, vi allerede ved. Hvis en lærer eksempelvis er en dårlig 
underviser, kan det påvirke eleverne, så de får en skæv indgang 
til det at tage en uddannelse. Derfor bør læreren inddrage den 
samlede viden, der findes om didaktik, i sin undervisnings-
praksis. Idealet er, at man i sin praksis eller forskning står på 
skuldrene af den viden, der allerede findes, siger Hans Lund, 
professor ved Center for Evidensbaseret Praksis på det norske 
universitet Høgskulen på Vestlandet. Han har blandt andet 

D
holdt oplæg for Faggruppen for Medicinsk 
Information i BF om systematiske reviews.

SINGLE-STUDY SYNDROME  

Men det er lettere sagt end gjort, for mæng-
den af viden vokser dag for dag. Alene på 
sundhedsområdet publiceres mindst 1,5 til 2 
millioner nye videnskabelige artikler hvert år.
   - Det kan man måske overskue, hvis man 
tænker som en computer. Men den menneske-
lige hjerne er mere intuitiv og associerende.   
Hvis vi læser tre artikler, har vi bagefter en 
mavefornemmelse af, hvad artiklerne viser, 
men vi kan ikke vide, om vores konklusioner 
er de rigtige, for typisk har vi lagt vægt på 
bestemte ting i artiklerne, der gør os farvede i 
vores konklusion. Vi kan simpelthen ikke over-
skue al den viden, og hvis vi læser ti eller 100 
artikler, er det helt umuligt, siger Hans Lund. 
   Derfor sker det også ofte, at vi kommer til 
at basere ny forskning, praksis eller journalis-
tiske artikler på det, der kaldes Single-Study 
Syndrome, altså at man bliver så begejstret 
for et enkelt studie, at det kun er det ene, 
man fremhæver.
   - Og så er det, at vi den ene dag får at vide, 
at rugbrød er sundt, og den næste dag det 
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”Jeg er faktisk lidt 
i panik over, at der 

bliver færre og færre 
bibliotekarer, for 

hvordan skal vi så få 
anvendt al den viden, 

der findes.”
Hans Lund

modsatte. Det er i sådanne tilfælde, at man 
som forsker tager sig til hovedet og siger: 
Hvad er det egentlig, der foregår?

MERE BRUG FOR BIBLIOTEKARER END 

NOGENSINDE 

For at undgå, at vi farves af det nyeste eller 
mest opsigtsvækkende studie på et område, 
er vi nødt til at gå systematisk til værks og 
lave et systematisk review ved at indsamle 
al viden inden for et specifikt spørgsmål, 
uafhængigt af om man kan lide konklusion-
erne eller ej. Konklusionen i det systematiske 
review bygger derfor på alle konkluderende 
studier på området og samler al eksisterende 
viden. Det er selvsagt et kæmpe arbejde, der 
kræver en nøje projektplan, og det er i Hans 
Lunds verden selvfølgeligt, at der er brug for 
en bibliotekar i det arbejde.
   - Bibliotekaren og biblioteket er nøglen til in-
formationssamfundet. Uden et godt bibliotek 
og uden bibliotekarens viden og kundskaber vil 
man aldrig kunne lykkes med at bygge praksis 
på viden. Der er nogen, som synes, at folkebib-
lioteket bliver overflødigt, når folk kan søge 
informationer på nettet, men bibliotekar-
ernes kompetencer inden for videnshåndte-
ring, informationssøgning og klassificering er 
vigtigere end nogensinde, netop på grund af 
digitaliseringen. Der er så meget viden, der er 
tilgængelig i dag, men hvordan finder man al 
den relevante viden? 

KATASTROFALE BESPARELSER

For Hans Lund er bibliotekarens vigtigste 
funktion altså at bestyre håndteringen og 
tilgængeliggørelsen af al den offentliggjorte 
viden, hvad enten det er bøger, tidsskrifter 
eller artikler. Han ser det systematiske review 
som et fælles ståsted for dem, der kan finde 
viden, og dem, der har brug for den. 
   Han mener, at bibliotekaren ikke blot skal se 
sin rolle som en konsulent, der kvalificerer en 
søgning og så trækker sig væk igen. I stedet 
skal bibliotekaren være en del af teamet og 
arbejde på lige fod med forskerne, når et 
systematisk review skal udarbejdes. 
   - Typisk vil bidraget fra bibliotekaren være 
så stort og omfattende, at vedkommende bør 
skrives på som medforfatter til det endelige 
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review, siger Hans Lund, der ser det som en 
katastrofe, at der sker store besparelser i 
bibliotekerne.
   - Jeg er faktisk lidt i panik over, at der bliver 
færre og færre bibliotekarer, for hvordan skal 
vi så få anvendt al den viden, der findes.

BLIV FORSKER

Idealet er, at al praksis og forskning står på 
skuldrene af den viden, som andre tidligere har 
gjort tilgængelig, men sådan ser virkeligheden 
ikke altid ud. Hans Lund refererer til et studie, 
der viser, at mange forskere, når de planlægger 
et nyt projekt, anvender viden ud fra, »at de i 
forvejen kender til studiet«, eller »at de hørte 
om studiet på en konference«. Det betyder, at 
mange forskere kommer til at gentage studier, 
der allerede er udført. 
   - Konsekvensen er, at tusindvis af patienter 
har været med i forsøg, der er blevet gentaget 
mange gange før, fordi forskerne ikke har lavet 
en systematisk undersøgelse af, hvad der lå af 
viden i forvejen, og i stedet har valgt alt efter 
præferencer eller strategiske overvejelser. Det 
er et stort problem, hvis hele argumentati-
onskæden er tænkt på forhånd, og man bare 
lige skal have en artikel, der understøtter en 
pointe. Så ender man med at opfinde den dybe 
tallerken gang på gang.

    Derfor mener Hans Lund, at man bør appel-
lere til bibliotekarerne, så de anerkender deres 
betydning for forskningen via deres bidrag til 
det gode systematiske review.
   - Og med den anerkendelse følger også, at 
de påtager sig et medansvar og forsker og 
udvikler på videns- og informationshåndtering, 
siger Hans Lund, der tilføjer, at efterspørgslen 
på dette område er stor. Ifølge Hans Lund er 
der masser af forskere, som gerne vil forske i, 
hvordan vi indsamler og tilgængeliggør viden, 
fordi der er et kæmpe behov på området. Men 
han forstår samtidig også, at det kan være 
vanskeligt for bibliotekarerne at gribe bolden 
i en tid, hvor mange forskningsbiblioteker skæ-
res eller lægges sammen.
   - Hvis du spørger mig, er bibliotekarerne i et 
vadested lige nu, fordi deres rolle har ændret 
sig så radikalt de sidste år. De skal finde ud 
af, hvad deres rolle og funktion skal være i 
samfundet, og her er det systematiske review 
én af mange opgaver. Men den er samtidig så 
stor og betydningsfuld for alle samfundsin-
stitutioner, at jeg ikke kan forstå, at man ikke 
prioriterer den og finder ressourcer til den. 
Der er millioner af videnskabelige artikler, der 
bare »samler støv« i en database uden at blive 
brugt. Og det er spild af penge, siger Hans 
Lund.

Kort fortalt: Det systematiske review samler og analyserer videnskabelige artikler og studier på et 
givent område for at give et komplet billede af den nuværende viden i forhold til et specifikt spørgsmål. 
Metoden bruges meget inden for sundhedsvidenskaben, men bør i langt højere grad også bruges i vurde-
ringen af, om et nyt forskningsprojekt er nødvendigt eller ikke (se ebrnetwork.org).

I detaljen: Et systematisk review er en struktureret syntese af originale videnskabelige studier. Proces-
sen er planlagt på forhånd og består af et veldefineret spørgsmål, kriterier for, hvilke videnskabelige 
undersøgelser der skal inkluderes, en plan for litteratursøgningen og udvælgelse af litteraturen, en 
vurdering af studiernes videnskabelige kvalitet, indhentning af data fra alle inkluderede studier og en 
analyse, der samler resultaterne fra alle de inkluderede studier. Der må ikke være nogen videnskabelige 
studier, som bevidst ekskluderes uden en forklaring på hvorfor, ligesom resultatet fra alle studier skal 
danne grundlag for konklusionen i det systematiske review (se Lund H, Juhl C, Christensen R. Systematic 
reviews and research waste. The Lancet. 2016;387(10014):123-4.).

Ved et systematisk review anvendes altså en objektiv og gennemsigtig tilgang til forskningssyntese
med det formål at minimere bias.

Systematiske reviews
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Systematiske reviews fylder mere og mere i bibliotekarernes 
arbejde – især inden for det sundhedsvidenskabelige område 
– men for mange steder er der afsat for få ressourcer til den 
komplicerede søgetekniske proces.

Bibliotekaren er
garant for kvalitet

TEKST ANETTE LERCHE FOTO KRESTEN SCHEEL

er er en stor stigning i antallet af forskningsudgi-
velser, og dermed et stigende behov for at kunne 
systematisere og genfinde viden. Alene på Nord-
sjællands Hospital i Hillerød, hvor Jette Meelby er 
bibliotekar, udgives der 200 til 250 publikationer 
om året, og det betyder, at mange af hospitalets 

ansatte har brug for hjælp fra en bibliotekar til at overskue 
informationerne. 
   Det er flere år siden, Jette Meelby gik væk fra at forsøge at 
uddanne sine brugere til selv at kunne varetage deres søgning-
er, som man ellers gør på eksempelvis større forskningsbiblio-
teker.
   - Nu går jeg langt ind i søgningerne, for det skal være or-
dentligt. Som bibliotekar øger jeg værdien af søgningerne, 
gør dem skarpere og hjælper lægerne med at spare tid, så de 
har mere tid til patienterne eller forskningen. Det giver rigtig 

D
god mening, at vi som fagpersoner gør det, 
vi er gode til, og jeg har heldigvis en forsk-
ningschef, der kan se værdien i bibliotekarens 
arbejde, siger Jette Meelby, der sidder ved 
mødebordet i hospitalets lille bibliotek. På 
reolerne står de obligatoriske bøger, men det 
er søgningerne og databaserne, der fylder 
mest i Jette Meelbys daglige arbejde, hvor hun 
– ligesom mange andre bibliotekarer – oplever, 
at systematiske reviews fylder mere og mere.  
   Når Jette Meelby involveres i et forsknings-
projekt, kan det være om meget forskellige 
medicinske emner lige fra fødselskomplika-
tioner til biomarkører for virale og bakterielle 
lungebetændelser. Ikke nødvendigvis emner, 
som Jette Meelby i forvejen har beskæftiget 
sig med, men til gengæld har hun gennem 
sine ti år som bibliotekar på Nordsjællands 
Hospital oparbejdet en bred forståelse for det 
sundhedsvidenskabelige område.
   - Og det er faktisk en fordel, at man som 
bibliotekar ikke kan faget helt til bunds, fordi 
mine spørgsmål er med til at gøre søgeordene 
mere skarpe, siger Jette Meelby. Hun oplev-
er, at hun med sine spørgsmål ofte hjælper 
forskeren til at blive endnu skarpere i sin 
problemformulering, og det er en fordel, når 
hun som eksperten efterfølgende skal vælge 
at søge i de rigtige databaser og ikke mindst 
finde de rigtige søgeord og afgrænsninger for 
søgningerne.

”Der er millioner af 
videnskabelige artikler, 
der bare samler støv i 

en database.”
Hans Lund
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ALT SKAL VÆRE EVIDENT

- Udfordringen for os som bibliotekarer er jo 
desværre, at alle kan søge og få søgeresultat-
er ud af det. Men de ved bare ikke, at de med 
de forkerte søgeord og søgeteknikker kan stå 
med helt ubrugelige søgeresultater. Det er ikke 
så lang tid siden, jeg havde hjulpet en forsker 
med en søgning, der viste mig efterfølgende, 
hvordan han havde brugt søgningen i en ny 
database ved at kopiere søgestrengen fra den 
forrige søgning. Han havde fået et pænt antal 
fund, så han var godt tilfreds, men jeg vidste, 
at de fund ikke ville kunne bruges til noget, 
fordi man ikke kan sætte søgningen op på 
samme måde i to forskellige databaser.
   Og netop dette fokus på kvaliteten i søgere-
sultaterne er bibliotekarens helt store styrke, 
mener cand.scient.bibl. Sara Linnebjerg, som 
netop har forsvaret sit speciale »Bibliotekar-
ens rolle i det systematiske review«.
   - Grundlæggende mener jeg, at de bibliote-
karer og informationsspecialister, der arbejder 
med systematiske reviews, højner kvaliteten 
af den evidensbaserede viden. Som videns-
samfund har vi et ønske om, at alt er evident, 
og her er det bibliotekaren, der kan opretholde 
kvaliteten i systematiske reviews, hvis der 
ellers sættes ressourcer af til samarbejdet 
mellem forsker og bibliotekar. Derfor synes jeg 
også, at det ville være yderst interessant at 
undersøge kvaliteten af systematiske reviews 

foretaget med og uden deltagelse af en bibliotekar. Det vil sik-
kert falde nogle sundhedsvidenskabelige forskere for brystet 
at tvivle på deres søgekompetencer, men ikke desto mindre må 
vi erkende, at lægefaget og bibliotekarfaget er to forskellige 
ting, og ingen bør forvente, at en læge kan foretage en syste-
matisk søgning. Derfor er jeg også helt uforstående over for, at 
der ikke findes flere forskningsbiblioteker på danske hospitaler, 
end der gør. 

VEJLEDNING TAGER TID

Desværre er det heller ikke alle steder, at der er afsat nok 
ressourcer af til søgninger til systematiske reviews, viser en 
undersøgelse, Sara Linnebjerg har foretaget i forbindelse med 
sit speciale, hvor 72 procent af de adspurgte bibliotekarer for-
tæller, at de typisk afsætter en til to timer pr. vejledning. 
   Hos Jette Meelby er der ingen øvre grænser for, hvor lang tid 
hun kan bruge på et samlet forløb, der ofte kan strække sig 
over en lang periode, og hvor hun typisk kan være involveret i 
et til fire projekter på samme tid.
   - I et typisk forløb har vi først en grundig samtale, så vi kan 
sætte de første søgeord op og lave en profil, hvorefter vi laver 
en søgning. Så ser forskeren artiklerne igennem, vurderer, om 
de rammer noget interessant, og ser på referencelisterne for at 
tjekke, om der er litteratur, der ikke dukkede op i vores første 
søgning. Det er jo dybt frustrerende at konstatere, at der er en 
artikel, som burde være dukket op i søgeresultatet, men som 
ikke gjorde. Så skal man finde ud af, om søgningen var for bred 
eller for smal eller havde en forkert afgrænsning. Herefter ju-
steres søgningen, og det er en proces, der kan tage en del uger.    
Efterfølgende kan jeg også hjælpe med gode råd om værktøjer, 
hvordan man undgår dubletter, og hvordan man publicerer, 
fortæller Jette Meelby.
   Sara Linnebjerg oplever stor grundighed hos de bibliotekarer, 
hun har talt med til sit speciale.
   - De gør meget ud af forberedelsen inden en vejledningsse-
ance, hvor blandt andet en forventningsafstemning er vigtig 
for at kunne sætte sig ind i de ofte meget komplekse problem-
stillinger, der skal forskes i. Bibliotekarer oplever ofte, at dem, 
de vejleder, bliver utrolig lettede, når de opdager, at der er en 
søgespecialist til rådighed, hvilket er et udtryk for, at en syste-
matisk søgning er en hyperkompleks arbejdsopgave, der både 
kræver bibliotekariske færdigheder i forhold til den praktiske 
udførelse af søgningen og en stor forhåndsviden inden for det 
givne felt, i dette tilfælde sundhedsvidenskabens specialer.
   Netop det store arbejde, der ligger til grund for systematiske 
reviews, gør, at professor Hans Lund i artiklen »Uden bibliote-
karer får vi aldrig anvendt al den viden, der findes« mener, at 
bibliotekarer bør skrives på som medforfatter af forskningsar-
tiklerne.
   Men Jette Meelby er tøvende over for dette forslag, selv om 
hun selv er medforfatter på et par systematiske reviews.

”Som bibliotekar
øger jeg værdien af 

søgningerne, gør
dem skarpere og 

hjælper lægerne med 
at spare tid.”

Jette Meelby
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Faggruppen 
for Medicinsk 
Information 
har afholdt tre 
arrangementer 
om systematiske 
reviews. 

Det generelle billede 
er, at området har 
været i vækst i de 
sidste ti år. 

Område
i vækst

 - Jeg er ikke i tvivl om, at forskerne gerne ville 
gøre os til medforfattere, fordi de anerkend-
er vores arbejde. Men det er forskerne, der 
afkoder de data, der er i artiklerne, og det er 
bibliotekarerne, der søger artiklerne frem.   
Vi har ikke kundskaberne til at vurdere det 
faglige indhold, og det gør, at vi tøver lidt med 
at sætte os på som forfattere. Omvendt kan 
jeg sagtens forstå Hans Lunds pointe i, at hvis 
vi som fag vil vise, at vi kan noget, som ingen 
andre kan, så kan forfatterskabet være med 
til at øge synligheden og prestigen. 
   Sara Linnebjerg oplevede samme tøven, da 
hun talte med bibliotekarer om systematis-
ke reviews, hvor begrundelsen – udover det 
manglende faglige kendskab til indholdet – 
også handlede om, at de ikke kunne stå inde 
for kvaliteten, fordi der ikke var afsat nok tid 
til at gå i dybden med søgningerne.

FORSKNING OG PRAKTIK 

En anden pointe fra professor Hans Lund er, at 
bibliotekarer bør forske mere i deres eget om-
råde, altså opbevaring, håndtering og fremfind-
else af viden, da han ser et kæmpe potentiale på 
området. Det er både Sara Linnebjerg og Jette 
Meelby enige med ham i, og de peger desuden 
på, at også praktikken inden for søgninger 
kunne prioriteres højere i de informationsviden-
skabelige studier.
   - Mange af de bibliotekarer, jeg interviewede 
i forbindelse med mit speciale, svarede, at de 
havde opnået deres kompetencer inden for 
vejledning i systematiske reviews ved »learning 
by doing«. Sagt med andre ord er det ikke nok at 
læse en masse teori; systematiske reviews kræ-
ver, at man tager del i den praktiske udførelse, 
og derfor mener jeg, at der skal mere fokus på 
praktikken allerede i studietiden.

Sara Linnebjerg (tv) og Jette Meelby i biblioteket på Nordsjællands Hospital i Hillerød.
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Bibliotekarforbundet har efter en udbudsrunde i foråret 2017 
forhandlet en ny, god pensionsaftale for forbundets offentligt 
ansatte på plads med PFA. Her kan du læse om de nye tiltag 
og se, hvad de betyder for dig. 

Ny aftale sikrer bedre 
pensionsordning
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En god pensionsordning er både en sikkerhed 
for, at du får sparet op til din pension, og giver 
dig samtidig forsikringer, der dækker dig og din 
familie her og nu. PFA er landets største pen-
sionsselskab, og den nye aftale mellem PFA og 
Bibliotekarforbundet betyder blandt andet lavere 
omkostninger og højere dækninger. 

SÅDAN ER DU DÆKKET

Når ordningen træder i kraft den 1. september 
2017, bliver dine dækninger automatisk forhøjet. 
Det betyder, at du får mere udbetalt, hvis du er så 
uheldig at blive alvorligt syg, eller du mister din 
erhvervsevne. Ved en kritisk sygdom kan du nu 
få udbetalt 200.000 kroner som et engangsbe-
løb mod tidligere 100.000 kroner, mens der er en 
standarddækning på 65 procent af din løn, hvis 
du mister din erhvervsevne. Derudover vil der ved 
dødsfald blive udbetalt 3 gange din årsløn til dine 
efterladte. 

HURTIG HJÆLP VED SYGEMELDING

Ud over bedre dækninger og mindre omkostning-
er indeholder den nye ordning fortsat også PFA 
EarlyCare. Som navnet antyder, handler det om, 
at du kan få hurtig hjælp, hvis du bliver syge-
meldt. Og det er vigtigt, for der var engang, hvor 
man troede, at for eksempel stress bare skulle 
have masser af tid med fred og ro, men forskning 
viser, at recepten tilbage på arbejdet er en anden. 

Netop stress spiller en stor rolle på listen over langtidssyge-
meldinger, og det slider enormt på den sygemeldte medarbej-
der. Samtidig bliver det sværere at vende tilbage til jobbet, jo 
længere tid du er væk, og derfor er der brug for hjælp allerede 
fra første dag i en sygemelding. Med PFA EarlyCare kan få 
hjælp til at afdække diagnosen og få skræddersyet et person-
ligt behandlingsforløb. 

Det er dog ikke kun stress, der giver dig adgang til hurtig hjælp. 
PFA EarlyCare, der er en del af PFA Erhvervsevne, gælder ved 
både fysiske og psykiske sygdomme, der er så alvorlige, at din 
læge sygemelder dig i 14 dage eller mere. PFA EarlyCare er for 
alle offentligt ansatte.

· Perspektiv · September 2017

Sådan
får du hjælp 

Hvis du har brug for forebyggende 
behandlinger, kan du kontakte 

PFA på telefon 70 24 50 01.
Er du blevet sygemeldt,

skal du hurtigst muligt kontakte 
PFA EarlyCare Hotline på telefon 

70 80 75 05.  
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Forhøjelse af standarddækninger

PFA Kritisk Sygdom forhøjes fra 100.000
til 200.000 kr. 
PFA Erhvervsevne forhøjes fra 60 % til
65 % af din løn.
PFA Liv forhøjes fra 500.000 kr. til
3 gange din årsløn.

*forhøjelserne er ikke gældende for
medlemmer, der i dag har begrænset
dækningsomfang grundet helbred mv. 

Behandlinger

Akupunktør og zoneterapeut
Ingen lægehenvisning til behandlinger
hos akupunktør og zoneterapeut.
Op til 12 behandlinger pr. år pr. skade. 

Psykolog
Mulighed for behovsbestemt psykologi-
hjælp med lægehenvisning eller anbefaling. 
Ved symptomer på stress kræves ikke 
lægehenvisning.
 
Diætist
Behandling hos klinisk diætist
ved BMI over 30 eller
under 18. Behandlingen
kræver ikke
lægeerklæring. 
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STØRRE FOKUS PÅ FOREBYGGELSE

Forebyggelse af sygdom spiller også en vigtig rolle i den nye 
ordning. Derfor kan du, hvis du er kommunalt eller regionalt 
ansat, med PFA Helbredssikring få behandling hos fysiote-
rapeut, kiropraktor, akupunktør og diætist. Eksempelvis kan 
du få op til 12 behandlinger pr. skade pr. år hos en akupunktør 
og zoneterapeut samlet set. Du har også mulighed for at få 
psykologhjælp, og hvis du har mistanke om begyndende stress, 
behøver du ikke lægehenvisning. I tilfælde af stress får du til-
budt et målrettet forløb og taler med psykologer med speciale 
i stress, så du hurtigt kan komme på højkant igen. BF arbejder 
fortsat for, at denne ordning også kommer til at omfatte de 
statsansatte medlemmer, blandt andet ved at rejse det som 
overenskomstkrav til OK18.  

BLIV KLOGERE PÅ PENSIONEN

Du modtager et brev fra PFA om din nye ordning, og i den 
forbindelse er det en god idé at kigge din ordning igennem. 
Selvom dine dækninger er forhøjet, kan du stadig selv justere 
dem, ligesom du også kan øge indbetalingen til din opsparing. 

Du kan læse om hele din nye ordning på Bibliotekarforbundets 
pensionssite og justere dine tal på mitpfa.dk. 

Fakta
om din nye 
ordning

Er du ledig,  
eller arbejder du 

freelance?
Bibliotekarforbundet er i gang 
med at forhandle en aftale på 
plads for ledige, selvstændige 

og freelancere.
Flere informationer

følger. 

Har du generelle spørgsmål om din nye ordning,
kan du læse mere på www.pfa.dk/bf.

Du er også altid velkommen til at kontakte PFA
på telefon 70 12 50 00.
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Kulturpolitikk: Organisering, legitimering og praksis

Forfatter: Per Mangset og Ole Marius Hylland
Forlag: Universitetsforlaget, 2017
ISBN: 9788215023489
Sideantal: 419

Denne bog handler om kulturpolitik: Hvordan har 
kulturpolitikken udviklet sig, hvordan er den struk-
tureret og organiseret, og hvordan kan den forstås 
og analyseres? Forfatterne viser, hvordan kulturpo-
litikken skabes i et møde mellem kunst og politik; 
mellem kreativitet og styring. Vi forbinder gerne 
»politik« med magt, styring og fordeling. Men lader 
kulturlivet sig egentlig styre politisk? Og bør kultur 
underkastes politisk styring?  

Great Exhibits! An Exhibit Planning
and Construction Handbook for Small Museums

Forfatter Beth Hansen
Forlag: Rowman & Littlefield, 2017
ISBN: 9781442270763
Sideantal: 180

Det kan være svært at skabe informative og interes-
sante udstillinger for små museer. Men selv museer 
med minimale budgetter kan producere kvalitetsud-
stillinger med denne bogs rådgivning, der bygger på 
forskning og praktiske erfaringer fra professionelle 
kuratorer.

Biblioteksdidaktik

Redaktør: Cecilie Laskie
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2017
ISBN: 9788741267357
Sideantal: 270

Biblioteksdidaktik gennemgår biblioteksfaglige 
genstandsfelter og teori om bibliotekets udvikling 
samt biblioteksdidaktik – både inden for digital 
dannelse og kulturel dannelse. Til hvert af bogens 
kapitler hører en række studieøvelser, der træner 
læseren i biblioteksdidaktiske greb inden for den 
formidlende, den faciliterende og den vejledende 
tilgang til biblioteksdidaktik. 

Iværksætter

Forfatter: Mads Faurholt og Lars Tvede
Forlag: Gyldendal Business, 2017
ISBN: 9788702213591
Sideantal: 348

Mere end 30 virksomheder! Så mange har Lars Tvede 
og Mads Faurholt stiftet. De to serieiværksættere 
har nu samlet deres erfaringer i denne bog, der 
kommer hele vejen rundt om iværksætterlivet: Hvad 
skal man vide om sig selv som iværksætter, om sin 
virksomheds ideer og finansiering og om sit team og 
sin virksomhedskultur?

The New Instruction Librarian:
A Workbook for Trainers and Learners

Forfatter: Candice Benjes-Small og Rebecca K. Miller
Forlag: ALA Editions, 2017
ISBN: 9780838914564
Sideantal: 256

The New Instruction Librarian viser den nye Instruc-
tion Librarian vejen til succes. Læseren bliver vejledt 
trin for trin i at oplære en nyansat, idet bogen ud-
forsker de forskellige roller, en Instruction Librarian 
forventes at spille, såsom underviser, projektmana-
ger og Instructional Designer.

IVA-biblioteket 
anbefaler seks 
nye bøger. 
Du kan se hele 
listen over, hvad 
biblioteket køber 
på iva.ku.dk/
bibliotek/
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Deep text: Using Text Analytics to Conquer 
Information Overload, Get Real Value from Social 
Media, and Add Big(ger) Text to Big Data

Forfatter: Tom Reamy
Forlag: Information Today, 2016
ISBN: 9781573875295
Sideantal: 464

»Deep text« er en tilgang til tekstanalyse, der gør 
vores brug af ustruktureret tekst mere dyb og in-
telligent. Denne bog forklarer, hvad deep text er, og 
undersøger metodens mange anvendelsesmulig- 
heder og fordele i forhold til blandt andet applikati-
oner, best practice og ROI (Return On Investment). 
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DELDINVIDEN

WWW

DELDINVIDEN
WWW.

.DK

Nyt på
Del Din VidenDel Din Viden er et forum for videndeling.

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

Hillerød – en by, hvor vi kender hinanden

Af Sarah Elizabeth Hvidberg
Hillerød Bibliotekerne                                                                                                            
3. august

Hver anden onsdag fyldes Vandrehallen på Hillerød Bibliotek af spisende 
og snakkende gæster i alle aldersgrupper. Det har de gjort i over et år, og 
langbordet bliver længere og længere. Hvad går det ud på? Det spørgsmål 
får vi ofte, og det er måske også lidt specielt at holde fællesspisning på 
et folkebibliotek. Helt enkelt er formålet, at Hillerød skal være en by, hvor 
man kender hinanden. Og hvorfor ikke bruge biblioteket som base for det 
gode medborgerskab?

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.

De rullende biblioteker – gør de en forskel?

Af Laurits Thomas Rasmussen
Bestyrelsesmedlem i Filibussen                                                                                               
29. august 

Kært barn har mange navne: bogbusser, mobile biblioteker eller bibli-
oteksbusser. De rullende filialer, der betjener store områder i såvel by 
som på land, kan på grund af deres fleksibilitet være der, hvor brugerne 
er – hvad end det er i byens ghettoområde eller landsbyens sidste 
samlingssted. En beretning om biblioteksbusserne i Norden.

Børnenes
Litteratursti

Af Maria Björnsdóttir
Allerød biblioteker                                                                                                               
17. august

1 bibliotek, 10 billedbøger, 
10 bogbænke, 10 daginsti-
tutioner – 677 børn. Alle 
børnehavebørn i Allerød 
Kommune har fået mulighed 
for at arbejde æstetisk med 
en udvalgt billedbog som 
del af et projektsamarbejde 
mellem biblioteket, daginsti-
tutionerne og kunstneren 
Ole Grøn. 
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Sarah Elizabeth Hvidberg, bibliotekar, Hillerød Bibliotekerne

Hillerød – en by, hvor 
vi kender hinanden

Hvad går det ud på? Det spørgsmål får vi ofte, og det er måske 
også lidt specielt at holde fællesspisning på et folkebibliotek. 
Helt enkelt er formålet, at Hillerød skal være en by, hvor man 
kender hinanden. Og hvorfor ikke bruge biblioteket som base 
for det gode medborgerskab?

KAN MAN SPISE PÅ ET BIBLIOTEK?

Inspireret af initiativet »Danmark spiser sammen« har en 
gruppe frivillige borgere sammen med biblioteket arrangeret 
fællesspisning hver anden onsdag siden foråret 2016. Det fore-
går i Vandrehallen – bibliotekets centrale rum, som er 70 meter 
langt og perfekt til et langbord. 
   De første gange dukkede der 20-30 spisende gæster op, men 
på blot et par måneder steg antallet til 200. Markedsføring af 
arrangementet foregår via Facebook, bibliotekets hjemmeside, 
flyers og presseomtale i lokalavisen. Viden om arrangementet 
har hurtigt spredt sig i lokalområdet, og hver gang dukker nye 
nysgerrige ansigter op. Faktisk fortæller de fleste deltagere, at 
de har hørt om arrangementet fra en bekendt. 
   Helt fra start var tanken, at fællesspisningerne skulle være 
åbne for alle, de skulle være gratis og uden tilmelding for at 
fange alle slags borgere. Initiativet udsprang af bibliotekets 
bestræbelse på at spille en mere aktiv rolle i lokalsamfundet. 
Med samskabelse som metode blev det koncept, som nu fylder 
Vandrehallen måned efter måned, udviklet.
   Vores første tanke var at skabe nogle tiltag på biblioteket 
for de mange nye flygtninge, som kommunen modtog i løbet 
af 2015. Derfor afsøgte vi samarbejdspartnere, der arbejdede 
frivilligt med flygtninge. Gennem givtige møder stod det hur-
tigt klart, at der skulle skabes en platform for møder mellem 

mennesker – alle slags mennesker. Skulle indsatsen have en 
integrerende effekt, var det vigtigt, at vores tilbud ikke kun 
henvendte sig til flygtninge. Vi ønskede at tiltrække både 
flygtninge og danskere og skabe rammerne for et ligeværdigt 
møde i neutrale omgivelser. 
   Måltidet blev en vej til at tiltrække gæster, som intet andet 
har til fælles, end at de bor i samme by. Det ubrudte langbord 
sikrer, at deltagerne sidder ved siden af eller over for nogen, 
de ikke kender, og understreger, at mens vi sidder samlet om 
bordet, er vi alle del af det samme fællesskab.

HVORDAN KAN DET LADE SIG GØRE?

Da biblioteket ikke har et industrikøkken, bliver maden lavet 
hos vores samarbejdspartner Grundtvigs Højskole. Indkøb, 
madlavning, transport, servering og opvask tager en blanding 
af højskoleelever og frivillige sig af. Samarbejdet er kommet i 
stand via en højskolelærer, som har været med helt fra start.  
Biblioteket stiller borde op og har indkøbt service til 200 per-
soner.  
   Maden er gratis for deltagerne og finansieres af et lille tilskud 
fra biblioteket og af støttekroner fra kommunens fritidspulje 
samt andre sponsorer. Budgettet er på 3.000 kroner pr. gang, 
hvilket kræver stor kreativitet i køkkenet.  
   Biblioteket har primært en faciliterende rolle i arrangement-
et, og det koster derfor ikke tungt i medarbejderressourcer.  
Udover det rent praktiske i forbindelse med afviklingen og 
markedsføring af arrangementet, planlægger biblioteket 
små aktiviteter for børnene – stiller spil frem, sætter film på, 
lægger tegnesager på bordene eller hænger en piñata op til 
fastelavn. Derudover laver vi målrettede materialeudstillinger 

Hver anden onsdag fyldes Vandrehallen på Hillerød Bibliotek af spisende
og snakkende gæster i alle aldersgrupper. Det har de gjort i over et år, og
langbordet bliver længere og længere.
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af for eksempel arabiske materialer og gør på forskellig vis 
opmærksom på fordelene ved at benytte bibliotekets mange 
andre tilbud. 
   Vi har hele vejen forsøgt at opnå en varieret borgersam-
mensætning til fællesspisningerne, både ved hjælp af målret-
tede invitationer og via samarbejdspartnere. Vi har blandt 
andet inviteret Sprogskolen og Byrådet. Ved at samarbejde 
med andre institutioner i planlægningen såsom højskolen, en 
lokal efterskole eller Street Lab – et frivilligt drevet mødested 
for skater-interesserede unge – har vi kunnet tiltrække flere 
børn og unge. Street Lab har velvilligt udlånt skaterudstyr og 
ramper, hvilket er særlig populært blandt de 8-14-årige drenge.   
Højskoleelever fra Grundtvigs Højskole har også flere gange 
stået for planlægningen af aktiviteter til fællesspisningerne.  
  
VENSKABER OG NYE BIBLIOTEKSGÆSTER

Der er kommet meget godt ud af fællesspisningerne. Både for 
de deltagende gæster og for biblioteket som institution. 
   I snit deltager 150-180 mennesker i fællesspisningerne. Det 
er godt for besøgstallet, men det allerbedste er, at vi når mål-
grupper, vi ellers har svært ved at nå: mænd, unge, flygtninge 
og indvandrere samt børnefamilier. Knap halvdelen af de ad-
spurgte i en brugerundersøgelse, udført i januar 2016, svarede, 
at det var første gang, de deltog i et arrangement på bibliotek-
et. Hele 85 procent af deltagerne skrev, at de havde talt med 
nogen, de ikke kendte i forvejen. 
   Flere af de frivillige, som deltager i arbejdet omkring afviklin-
gen, har fortalt, at arbejdet har givet dem mere netværk i byen 
og gjort dem mindre ensomme. Nogle af flygtningene har fun-
det lektiehjælpere og skabt nye venskaber. De hjemløse, som 

benytter biblioteket dagligt, deltager også hyppigt i fælles-
spisningerne på lige fod med alle andre. Mange ældre har 
udtrykt glæde og begejstring over konceptet. Nytilflyttede 
unge finder også vej herned. Mange kommer alene, andre 
med en nabo og andre igen med familien. Fællesspisning-
erne er blevet noget, folk i byen taler om, og opbakningen til 
idéen er stor. Der er ingen tvivl om, at fællesspisningerne er 
med til at gøre Hillerød til en hyggeligere by. 
   En gæst opsummerer her helt enkelt essensen af arrange-
mentet: »Det var rigtig godt, man kom i snak med mange 
mennesker fra forskellige kulturer. God mad. Folk er glade.«

Vandrehallen på Hillerød Bibliotek 

en onsdag aften i februar 2017

Sarah
Elisabeth 
Hvidberg,
Hillerød
Bibliotek
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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

Hvis BF vil øge medlemmernes tilfredshed med forbundet, er interessevaretagelse et vigtigt indsatsområde. Det viser analysen af den 
medlemsundersøgelse, BF gennemførte i foråret 2017. 

Inden for interessevaretagelse – ifølge MSI, som står bag undersøgelsen – er der særligt tre områder, BF bør sætte ind over for:
•   Styrkelse af interessevaretagelsen og kommunikationen af den 
•   Mere aktiv brug af tillidsrepræsentanter
•   Større forståelse for medlemmernes hverdag

Drøftelsen i bestyrelsen kom især til at handle om, hvordan man styrker tillidsrepræsentanterne. Her sagde Sofie Fredborg, at det er 
vigtigt, at BF sikrer, at tillidsrepræsentanterne hurtigere får informationer fra forbundet, så de altid har den relevante viden og kan 
videreformidle den til medlemmerne. 
   - Der ligger en opgave i at få skabt større lighedstegn mellem BF og tillidsrepræsentanten, sagde hun. 
   Som konklusion på drøftelsen sagde formand Tine Jørgensen, at BF’s sekretariat skal se på, hvordan BF kan styrke tillidsrepræsentant-
ens rolle. Samtidig glædede hun sig over, at forbundet i forvejen har stort fokus på at styrke interessevaretagelsen som følge af BF’s 
politiske strategi for 2017 og 2018. 

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

PROAKTIV PRESSESTRATEGI

Vigtig interessevaretagelse

BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 6. september. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk.

Som et led i BF’s politiske strategi for 2017 og 2018, skal BF være en stærk faglig stemme. 
   For at få succes med dette område, er der behov for at tilkøbe værktøjer, der kan hjælpe BF’s formand og kommunikationsafde-
ling i arbejdet med at tydeliggøre faget og BF’s politiske holdninger. Derfor drøftede bestyrelsen, om området skulle styrkes med 
flere midler, så BF kan købe adgang til medieværktøjer, der kan overvåge sociale medier og presse, samt et abonnement på Ritzaus 
pressetjeneste, hvor BF kan få adgang til at udgive nyheder til både mediernes redaktioner og beslutningstagere eksempelvis på 
Christiansborg.
   - Det er et spændende oplæg, som jeg mener, at vi skal støtte. Samtidig vil jeg også pege på, at det er vigtigt, at vi også går sam-
men med andre fagforeninger og hovedorganisationer om dagsordener, hvor vi har en fælles interesse, eksempelvis som vi netop 
har gjort omkring ligestilling og barsel, sagde Kim Jesper Josefsen.
   Formand Tine Jørgensen var enig. 
   - Jeg mener, at det er værktøjer, vi skal afprøve. Som det er i dag, når vi langt med meget lidt, og det kunne være interessant at 
strække det videre. 
   Midlerne til presseværktøjerne tages til dels fra puljen til hvervning og fastholdelse, der allerede er afsat midler til i budgettet for 
2017 og 2018. 
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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 
Køge Bibliotekerne
Mobil: 61 77 78 39
Email:
kimjosefsen@gmail.com

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

Faldende medlemstal på grund af et mindsket optag på IVA, store årgange, der går på pension, og færre job i bibliotekerne. 
Det er nogle af de udfordringer, Bibliotekarforbundet står overfor.
   Derfor har hovedbestyrelsen igangsat et udviklingsprojekt, der skal sætte retningen for BF’s fremtid. Hvilken slags orga-
nisation skal BF være og for hvilke medlemsgrupper? Det skal bestyrelsen drøfte på et kommende seminar i oktober, hvor 
der skal fastlægges en række sandsynlige scenarier for fremtiden. Undervejs i projektet, der løber frem til foråret 2019, skal 
medlemmerne inddrages, ligesom der vil være drøftelser og input på BF’s generalforsamling i 2018.
   Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektplan.

Når generalforsamlingen i 2018 skal drøfte 
BF’s Princip- og arbejdsprogram for 2019 
og 2020, vil det blive et Princip- og arbejds-
program, der er udformet som en politisk 
strategi ligesom den, der blev vedtaget i 
2016, besluttede bestyrelsen.
   Kristoffer Harboe var en af fortalerne for, 
at man fortsatte med en politisk strategi i 
sin nuværende form. 
   - Det fik vi mandat til ved sidste general-
forsamlingsperiode, og vi skal fortsætte på 
denne måde, da det er for tidligt at evaluere 
på den, nu hvor den kun har været i funktion 
i halvandet år. 
   Jette Fugl var enig. 
   - Strategien er en god måde at arbejde på, 
og det er vigtigt, at både udviklingsprojekt 
og medlemsundersøgelsen afspejles i den 
kommende strategi. 
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I hvilken retning skal BF gå?

Princip- og
arbejdsprogram 
for 2019 og 2020

Halvårsregnskabet godkendt
BF er kommet ud af første halvår med et overskud. Resultatet udgør 
742.000 kroner, hvilket er 270.000 kroner bedre end budgetteret.
Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet.  

BF’s bestyrelse godkendte, at BF 
fortsat giver et driftstilskud til Tæn-
ketanken Fremtidens Biblioteker. En 
lang række biblioteker, især folkebib-
lioteker, støtter også tænketanken. 
   Jette Fugl pegede på, at det er 
vigtigt at støtte tænketanken, da 
den viden og rapporter, tænketanken 
udarbejder, har stor betydning for 
BF’s mulighed for at skabe politik på 
biblioteksområdet. 

Fortsat støtte til 
tænketank
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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
 

Den 28. september vil både offentligt og privat ansatte medlemmer modtage en 
mail med invitation til at deltage i årets lønundersøgelse. Spørgeskemaet tager 
kun kort tid at besvare, når du har din lønseddel ved hånden eller fremme på skær-
men.
   Det er vigtigt, at alle bidrager til årets lønstatistik ved at besvare spørgeskema-
et. En høj svarprocent er nemlig en forudsætning for en brugbar lønstatistik, og 
en brugbar lønstatistik er et nødvendigt værktøj i en lønforhandling. Det gælder 
både i en ansættelsessituation og ved den årlige lønforhandling/-regulering og 
uanset, om det er TR eller dig selv, der står for lønforhandlingen.
   Reagerer du ikke på mailinvitationen, vil du få et par opfølgningsmails og på 
det offentlige område også et postkort, hvis du ikke har svaret på rykkerne. Vi vil 
nemlig gerne være sikre på, at alle modtager og ser invitationen. 
   Hvis du besvarer den udsendte mailinvitation inden for den angivne frist, 
deltager du automatisk i konkurrencen om 8 gavekort til en værdi af 1.000 kr. til 
Gavekortet.dk.

Karin V. Madsen

Tid til den årlige
lønstatistik – vigtigt,
at du deltager

Tidligere fik man et brev fra Udbetaling Danmark, tre måneder før 
man nåede pensionsalderen, så man blev mindet om at søge folkepen-
sionen. 

Fra den 1. september 2017 sender Udbetaling Danmark ikke længere et 
påmindelsesbrev. Det er ydermere dit eget ansvar at søge om pension-
en, da den ikke udbetales automatisk.

Du skal derfor søge din folkepension, når du når folkepensionsalderen. 
Det gør du digitalt via Borger.dk.

Hvis du bliver folkepensionist efter den 1. september 2017, kan du få 
folkepension med tilbagevirkende kraft op til fem måneder, efter du 
nåede folkepensionsalderen, hvis du ikke fik søgt om folkepension, 
måneden inden du nåede pensionsalderen. Læs mere om disse und-
tagelser på Borger.dk under Folkepension.

  Helle Fridberg

Vidste du, at du selv skal
søge om folkepension?
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Fra 2020 vil principperne 
for optjening og afhol-
delse af ferie blive væsentlig 
anderledes end i dag. Det 
er en af konsekvenserne af 
det forslag til en ny ferielov, 
der forventes fremsat i 
efteråret.  
   Baggrunden for den nye 
ferielov er et EU-krav om, at 
alle skal have ret til (mindst) 
fire ugers betalt ferie om 
året. Regeringens ferielovs-
udvalg har længe arbejdet 

på et forslag til en ny ferielovgivning, og nu er den næsten 600 sider store betænkning 
offentliggjort.

Nye principper for optjening
Siden den første ferielov i 1938 er ferie blevet optjent i et kalenderår og afholdt i det 
efterfølgende ferieår. Dette princip ændres med lovforslaget til en ny ferieordning 
med samtidighedsferie. I den nye ordning optjener og afholder lønmodtageren sin ferie 
på samme tid over en periode på 12 måneder fra den 1. september til den 31. august. 
Lønmodtageren har dog mulighed for at afholde ferien i yderligere fire måneder, så der 
er 16 måneder til at afholde sin ferie (ferieafholdelsesperioden). Det burde give øget 
fleksibilitet til at afholde ferien.

Den nye ordning planlægges at træde i kraft den 1. september 2020, og en overgangs-
ordning skal sikre, at overgangen til den nye ferieordning sker så smidigt som muligt. 
Overgangsordningen indebærer, at den ferie, der optjenes fra den 1. september 2019 
til den 31. august 2020, indefryses, og den vil først kunne afholdes eller udbetales, når 
lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. På den måde vil allerede ansatte have ret til 
sædvanlig ferie også i overgangsåret.

Betalt ferie til nyuddannede
Fra 2020 vil nyuddannede have ret til ferie med fuld løn allerede det første år, de er på 
arbejdsmarkedet. Det er en positiv konsekvens af den nye ferieordning med samtidig-
hedsferie. Efter den nuværende ferielov skal nyuddannede vente op til 16 måneder, før 
de har ret til at holde ferie med løn.

Karin V. Madsen

Ny ferielov er god
nyhed for de nyudannede BF i

sympatikonflikt
Bibliotekarforbundets hoved-
bestyrelse traf den 21. juni 2017 
beslutning om, at BF – ligesom en 
lang række andre organisationer 
– deltager i sympatiblokaden for 
stillinger som politikadetter.

En sympatiblokade betyder, at in-
gen BF-medlemmer må søge eller 
tage ansættelse som politikadet. 

Baggrunden for, at lønmodta-
gersiden varsler blokade, er, at 
Moderniseringsstyrelsen i for-
handlingerne med CO10 (der er en 
central forhandlings- og paraply-
organisation for 40.000 medlem-
mer ansat i staten) har krævet, at 
politikadetter skal ansættes på 
overenskomstvilkår, men undta-
get fra retten til at strejke. 
   Dette er i klar modstrid med 
forhold for alle andre ansatte på 
overenskomstvilkår. Sagen er 
derfor yderst principiel for fagbe-
vægelsen.

BF’s varsel blev afsendt den 10. 
juli 2017, og sympatiblokaden 
trådte således i kraft den 10. 
august 2017. CO10’s blokade 
startede den 10. juli 2017.

Spørgsmål vedrørende oven-
nævnte kan rettes til BF’s 
forhandlingsafdeling.

Bruno Pedersen

? Jeg går snart på folkepension. Hvordan er det med den ferie, jeg har optjent?
 

SVAR Når du forlader arbejdsmarkedet, har du mulighed for at få den ferie, du har optjent i indeværende ferieår, udbetalt. Hvis 
du vælger dette, skal du være opmærksom på, at det sker med din sidste lønseddel, da der vil ske modregning i din folkepension, 
hvis du går direkte fra lønindtægt til folkepension. Kontakt derfor din arbejdsgiver i god tid. Har du spørgsmål til din folkepen-
sion, så kontakt Udbetaling Danmark.                                                                                                                             

  Lone Rosendal 
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Hvad er en god ansøgning?
Jesper Betak Lund, relationschef, Køge Bibliotekerne: Det er 
en ansøgning, hvor ansøgeren forholder sig til de ting, der bliver 
efterspurgt i jobopslaget. Hvor ansøgeren skriver, hvad han el-
ler hun helt konkret kan bidrage med i forhold til det, stillingen 
efterspørger, og sætter det i forhold til det, ansøgeren arbejder 
med i sin nuværende stilling eller har lavet tidligere.
Inge Kring, publikumschef, Silkeborg Bibliotekerne: En god 
ansøgning har et højt refleksionsniveau, stråler af dedikation 
og faglighed og er samtidig kort. 
Lene Holmstrøm, leder af Hovedbiblioteket, Rudersdal Bib-
liotekerne: Den gode ansøgning lægger vægt på, hvad man kan 
bidrage med, i modsætning til, hvad man godt kunne tænke 
sig, og hvad man synes, man er god til. 

Hvad er svaghederne ved de ansøgninger, I modtager?
Inge Kring: Der er rigtig mange, især de unge, der forholder sig 
mere til sig selv og det, de kan, end til opslaget. De formår ikke 
at demonstrere en forståelse af, hvad der bliver efterspurgt, 
og hvad de kan byde ind med i den kontekst. I stedet fortæller 
de, hvad de kan, og hvad de har erfaring med. På den måde får 
man fornemmelsen af, at de ikke sætter sig ordentligt ind i stil-
lingens konkrete opgaver, og at der ikke er lagt samme umage 
i ansøgningen, som vi har lagt i at lave stillingsopslaget. Det er 
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ikke, fordi jeg har indtryk af, at der er tale om 
standardansøgninger, hvor samme ansøgning 
bliver sendt ud til flere. Det er mere et indtryk 
af, at de forholder sig til biblioteket generelt 
og ikke til det konkrete stillingsindhold. Der er 
lige rigeligt af dem, der bare elsker litteratur!
Lene Holmstrøm: Der er mange, der skriver i 
bedste mening, at de for eksempel brænder 
for det klassiske bibliotek og bogen. Jeg sav-
ner holdninger og refleksioner hos de nyud-
dannede i forhold til fremtidens bibliotek og 
de nationale strategier. Når der endelig er luft 
i budgettet til at ansætte, har vi høje forvent-
ninger og vil gerne have fat i nogle kompeten-
cer, vi ikke allerede har.

Hvad kan ansøgerne helt konkret
gøre bedre?
Jesper Betak Lund: Ansøgerne skal helt 
konkret fortælle, hvordan deres kvalifikati-
oner kan komme i spil til stillingen, så vi, der 
sidder på den anden side, ikke skal tolke. Hvis 
stillingen for eksempel indebærer, at man skal 
arbejde med frivillige, og har ansøgeren erfa-
ring med at arbejde med frivillige på Roskilde 
Festivalen, er det ikke nok bare at skrive, at 
man har gjort det. Man skal skrive, hvad den 
erfaring helt konkret kan bruges til i forhold 
til den stilling, man søger. Hvis man ikke kan 
beskrive det i teorien, hvordan skulle man så 
kunne gøre det i praksis?
Lene Holmstrøm: Man skal læse opslaget 
grundigt og sætte sig ind i det. Tjek virksom-
hedsplaner, gå ind på vores og kommunens 
hjemmeside, og læs om politikken på om-
rådet. Hos os er der for eksempel fokus på 
vores bibliotekspolitik, borgerinddragelse og 

Fortæl ikke, hvad jobbet 
kan gøre for dig, men hvad 
du kan gøre for jobbet!
Bibliotekerne modtager gerne over 
100 ansøgninger, når de slår en 
stilling op. Højst seks bliver kaldt til 
samtale. Skal det være dig, så læs 
med her, hvor tre chefer fortæller 
om den gode og den mindre gode 
ansøgning.
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     Jeg har TOTALT styr på databaser og det 
jeg ikke kan finde ud af, kan jeg lære på 10  
minutter, det gjorde jeg i hvert fald på mit 
tidligere arbejde – de var TOTALT VILDE MED 
MIG, og jeg kan lave et produkt fra start til 
finish, planlægning, database, implementering 
og web, det er bare LIGE MIG, jeg har simpelt-
hen så meget flair for det hele. Sprog og teknik 
er jeg heeeeelt vildt god til, det er nok fordi jeg 
har rejst en hel masse steder, hvis du går ind 
på min facebookside, kan du se en masse 
      BILLEDER AF MIG, nåmen JEG ved i  
       hvert fald, at jeg rigtig   
            vil a    de her, det her sted er bare  
    så     et MIG, det vil du også give 
    ig ret i når du lærer mig

... Og jobbet?
Tænker du 
noget om dét?
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samskabelse, og det kan man som ansøger 
forholde sig til, hvordan man vil arbejde videre 
med. På den måde viser man, at man evner at 
reflektere.

Hvor mange og hvilke andre ansøgere 
konkurrerer man med?
Jesper Betak Lund: Vi får omring 100-120 
ansøgninger hver gang, hvoraf vi har fem-seks 
til samtale. Hvem ansøgerne er svinger lidt 
afhængigt af stillingen. Når for eksempel pro-
jektledelse er en del af jobbeskrivelsen, er der 
en del ansøgere med anden baggrund end fra 
bibliotekerne, blandt andre journalister og folk 
med erfaring fra andre kulturelle brancher.
Inge Kring: For nylig fik vi 180 ansøgninger til 
en stilling som bibliotekar/kulturformidler på 
et lokalbibliotek samt 85 ansøgninger til to 
stillinger som læringsbibliotekar. To tredjedele 
af ansøgerne til begge stillinger var fra ikke-
bibliotekarer, især unge humaniorakandidater.   
Vi ansatte to nyuddannede bibliotekarer samt 
en kandidat i medievidenskab med biblioteks-
erfaring. Vi er optaget af at få flere faglighe-
der i spil, som tilsammen giver en skarpere 
kant på vores ydelser og tilbud.
Lene Holmstrøm: En af de sidste bibliote-
karer, vi ansatte, var en musikformidler, og 
der fik vi omkring 100 ansøgninger både fra 
bibliotekarer og cand.mag.er. Og det er meget 
normalt. Når der er tale om lederstillinger, er 
der markant færre: omkring 30. 
   For nylig havde vi også slået to stillinger op 
som kontorassistent. Der var tale om 15 timer 
om ugen og laveste lønniveau, alligevel fik vi 

115 ansøgninger, også fra bibliotekarer og akademikere, især 
humanisterne får vi mange ansøgninger fra. De har det svært 
på jobmarkedet.

Hvor meget skal ens kvalifikationer passe på det, der 
står i opslaget, før man søger?
Jesper Betak Lund: Man skal matche kravene om uddannelse 
og de ting, der er et must i opslaget.
   Vi har lige haft et opslag, hvor vi søgte én med erfaring inden 
for projektledelse og arrangementer. Som ansøger kan man 
godt søge stillingen, selvom man ikke har det, men når vi går 
igennem ansøgningerne og indsnævrer feltet, er det dem, der 
har kompetencerne, der kommer til samtale. Til gengæld kan 
man godt have sin erfaring fra et andet sted en folkebibliote-
ket. Det kan måske ligefrem være en fordel, fordi man så kan 
komme med en skæv vinkel, som kan inspirere os andre. 

Hvad virker ellers godt?
Jesper Betak Lund: Det er også udslagsgivende, at folk skriver 
på en måde, hvor deres personlighed skinner igennem, så vi 
kan fornemme, om personen vil passe ind i den gruppe, de skal 
indgå i.
Inge Kring: Der er mange, der er meget kreative i deres opsæt-
ninger. Man skal selvfølgelig ikke falde for form, men er der 
styr på den, og kan man på den måde formidle sin kreativitet 
og sit drive, så får den ansøgning mere opmærksomhed. Jeg 
har også oplevet, at nogle har sendt videoer med, og de har 
fungeret fint. Det betyder ikke, at alle skal gøre det, for vi kan 
ikke se alle videoer, hvis alle laver dem, men det er et forfris-
kende pust.

Hvordan tackler man perioder med arbejdsløshed eller 
stress i sin ansøgning/sit cv?
Jesper Betak Lund: Vi kigger jo på huller i cv’et, så det er 
vigtigt, hvordan ansøger forholder sig til det. Har man for 

Inge Kring, publikumschef, Silkeborg Bibliotekerne, og 
Jesper Betal Lund, relationschef ved Køge Bibliotekerne.
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Skal man ringe arbejdsgiver op før samtalen?
Lene Holmstrøm: Man kan som arbejdsgiver hurtigt 
fornemme, om ansøger har noget konkret at spørge om. 
Har man ikke det, vil jeg foretrække, at de lader være med 
at ringe. Der er for eksempel nogle, der ringer og spørger, 
»hvad vil du gerne have, at jeg lægger vægt på i ansøg-
ningen«, og så svarer jeg som regel, »det vil jeg lade dig 
om«, fordi jeg vil vide, hvad ansøgeren selv lægger vægt 
på. På den måde får jeg et indtryk af ansøgeren. Ni ud 
af ti ringer for at gøre opmærksom på sig selv, men man 
skal som ansøger huske, at folk har en travl hverdag. Men 
selvfølgelig er det fair at ringe, hvis man for eksempel har 
nogle helt konkrete spørgsmål til stillingen, som opgave-
omfang og aftenvagter, eller om man kan få lov til at 
afslutte et projekt, man er i gang med, inden man starter.

Skal man sende billede med?
Inge Kring: Ja. Det betyder noget, at man lige får et 
billede af personen. Men bare et portræt, ikke noget alt 
for privat med mand, børn og hund.

Skal man skrive private oplysninger?
Jesper Betak Lund: Ja, det er fornuftigt at skrive. Jeg 
vil gerne vide, om folk har familie, børn, er politisk aktive, 
kulturinteresserede og så videre. Det siger noget om 
personens kompetencer og energi. Jeg synes, man skal 
holde det private ude af selve ansøgningen, men skrive 
det i cv’et.

Skal – skal ikke

eksempel brugt en periode med ledighed 
til at tage en uddannelse, kan det være et 
plus. Men har man været længe væk fra 
arbejdsmarkedet, bliver det svært. Vi kan 
også mærke det på ansøgningerne: Når 
folk har været ledige i et års tid, bliver 
ansøgningerne ofte meget standardise-
rede, og ansøgerne har sværere ved at 
koble deres erfaring fra tidligere med det, 
der efterspørges. 
Inge Kring: Med ærlighed kommer man 
længst. Og hellere skrive, at man har 
været ledig, end prøve at dække over 
det. Der kan jo være mange grunde til, at 
man har været ledig i en periode. Har en 
person været nede med stress, trækker 
det ikke ned – det må det heller ikke – det 
kan enhver komme ud for. Men det er nok 
noget, vi vil berøre i samtalen under gen-
nemgang af cv'et.

Hvordan tackler man manglende 
erfaring?
Jesper Betak Lund: Omkring en tredjedel 
af de ansøgninger, vi får, er fra nyuddan-
nede, og markant flere i de perioder, hvor 
folk bliver færdiguddannet. Og de skal 
tænke over, hvad de har lavet tidligere, 
der kan være relevant i forhold til den 
konkrete stilling. Har du været ansvarlig 
for teamet af flaskedrenge i Rema 1000, 
så brug det til at fortælle, hvordan du vil 
indgå i det team, du skal arbejde i.

Lene Holmstrøm,
leder af Hovedbiblioteket,
Rudersdal Bibliotekerne
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Biblioteket Sønderborg
søger pr. 1.1.2018
to bibliotekarer 

på fuld tid.

Se venligst www.biblioteket.sonderborg.dk

It ansvarlig søges
til Svendborg bibliotek
Svendborg bibliotek søger en it-ansvarlig med erfaring fra 
biblioteksfaglig systemadministration. Du får blandt andet ansvar 
for drift og vedligehold af Cicero, men indgår også i det almindelige 
bibliotekariske arbejde.

Stillingen er på fuld tid og til besættelse d. 1. december 2017.
Vi tilbyder

•  En spændende it stilling på et moderne og nyindrettet bibliotek 
med fokus på service og formidling.

•  Gode muligheder for faglig udvikling.
•  Et godt arbejdsmiljø med hjælpsomme kolleger og en 

uformel omgangstone.

Læs mere om stillingen på bibliotekets eller 
kommunens hjemmeside.
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Se flere job på 
Bibliotekarforbundets 
jobportal:

bibliotekarjob.dk

Svendborg søger ny biblioteksleder
Svendborg Kommune søger biblioteksleder med tiltrædelse 1. december 2017.

Vil du være med til at realisere og understøtte udviklingen af kultur og fritid i et af Danmarks skønneste områder?

Så har vi en enestående chance for dig, som er ambitiøs og dygtig, har talent for ledelse og samtidig gerne vil kunne leve det gode liv.

Svendborg har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur, på kanten af det Sydfynske Øhav og med en mini-metropol, 
der byder på det hele. Vi har teatre og museer, rigt foreningsliv, folkeskoler i top med særligt fokus på bevægelse og sport, 
overkommelige huspriser, og ikke mindst en charmerende bymidte og livlig handelsby - for bare at nævne nogen af herlighederne. 

Læs om mere stillingsindhold, vores forventninger til dig og alt det praktiske på bibliotekets eller kommunens hjemmeside.

Personnyt

Sophie Amalie Eslund er pr. 1. august ansat som
børne- og ungebibliotekar Guldborgsund-Bibliotekerne.

Anne Fuglsang Olander Poulsen, cand.it-bibliotekar, 
tidligere Silkeborg Bibliotek, nu Odense Bibliotekerne.

Sofie Fuglsang, tidligere Københavns Biblioteker, nu 
Johannesskolen Frederiksberg.

Kim Jesper Josefsen, tidligere Roskilde Handelsskole,
nu Køge Bibliotekerne.

Send en mail til perspektiv@bf.dk, når du skifter job, så 
bringer vi en omtale i det følgende nummer af Perspek-
tiv. Som arbejdsgiver er du også meget velkommen til at 
maile os, når du ansætter nye medarbejdere.
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Gå-hjem-møde: DR’s forbe-
redelse til digital udvikling
Hør om DR’s forandrings-
forløb TRANSFORMER, et 
forløb med henblik på at 
forberede og indstille medar-
bejderne på de øgede digitale 
udfordringer, de vil møde i 
deres arbejde i fremtiden.
2. oktober 2017 i København

Gå-hjem-møde: eDidaktiske 
og ePædagogiske kompe-
tencer til værktøjskassen
Er du klar til at undervise on-
line eller arbejde med digitale 
undervisningsmaterialer? 
Hvilke didaktiske og pæda-
gogiske metoder skal du tage 
i brug i den digitale verden? 
Kender du de tekniske mulig-
heder, og 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

Gå-hjem-møde:
Data Discovery – a series
of unexpected events
Kom med til Data Science 
Faggruppens event, hvor vi 
sætter fokus på disciplinen 
Data Discovery, som handler 
om at finde viden i og nye 
relationer mellem ustruk-
turerede og strukturerede 
data. Vi deler erfaringer om 
datasikkerhed og datastruk-
tur, og du får en grundig 
præsentation af Watson 

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Analytics, som kan bruges 
til at udforske mønstre og 
relationer i dine data.
11. oktober 2017 i København

Konference for studerende: 
Den digitale humanist
Hvor er du henne i den frem-
tidige digitale virkelighed? 
Hvordan kan din særlige kom-
bination af professionskom-
petencer og generalistkompe-
tencer bidrage til at opbygge 
»kulturel intelligens«? Vi får 
en række bud på, hvor vores 
faglighed bevæger sig hen.
28. oktober 2017 i København

Gå-hjem-møde: Få mere ud 
af (den tid du spilder på) 
sociale medier
Hvorfor synes nogle men-
nesker, at sociale medier er 
spild af tid, mens andre får 
virkelig meget ud af den tid, 
de bruger? Og hvordan kan 
det være, at vores individuelle 
personlighedstræk har be-
tydning for, hvordan vi bruger 
sociale medier? Mød Trine-
Maria Kristensen, som får dig 
til at reflektere over, hvornår 
sociale medier er gavnlige og 
hjælpsomme, både fagligt og 
privat. 
13. november 2017 i Vejle
14. november 2017 i Aalborg
20. november 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 gene-
ration Z, værdier, sociale 
medier. Ikke mindst deres 

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

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 studentermed-
lemmer.   
2. oktober 2017 i København
15. november 2017 i Kolding

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

forventninger og krav til dig 
som leder og arbejdspladsen. 
Mød Marianne Levinsen fra 
Center for Fremtidsforskning. 
9. november 2017
i København
13. november 2017 i Aarhus

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

SENIORER

JOB OG KARRIERE TR-KURSER

PFA Pensionskursus 55+
BF udbyder i samarbejde 
med PFA Pension seni-
orkurser for 55+ medlem-
mer. Kurset har fokus på 
det hele menneske i forhold 
til planlægning af senkar-
rieren og optimering af din 
pensionsordning.
25. okt. 2017 i Aarhus
14. nov. 2017 i Hørsholm
22. nov. 2017 i Kolding

Som studentermedlem kan du deltage gratis i 
mange af  vores gå-hjem-møder, webinarer og 
værktøjskurser. Følg med i kalenderen på bf.dk.

Revolutioner din jobsøgning!   
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning?
5. 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-uddannelse Modul D 2017
På første kursusdag kommer 
vi rundt om de mange for-
skellige aspekter, der følger 
med, når kollegaer bliver syge 
i kort eller længere tid. Anden 
kursusdag er en laboratorie-
dag, hvor vi sammen sætter 
fokus på dilemmaer fra »den 
virkelige verden« gennem et 
interaktivt forumspil.
30.-31. oktober 2017
i Middelfart

TR-tirsdag: TR som rådgiver
Hvad pejler vi efter, når vi 
vurderer, hvordan vi bidrager 
til den mest udbytterige 
rådgivning? På morgenmø-
det sætter Birgitte Nortvig, 
underviser og rådgiver, fokus 
på, hvordan du kan agere 
med afsæt i fem forskellige 
rådgivningspositioner.
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

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.
25. oktober 2017 i Roskilde
2. november 2017 i Vejle

Kursus for studentermed-
lemmer: Hurtiglæsning 
Lær nogle simple og let 
tilgængelige teknikker, som 
sparer dig for mange læseti-
mer uden at gå på kompro-
mis med læseforståelse og 
hukommelse.
29. november 2017 i
København

Records Manager – Mini-
uddannelse (5 kursusdage)
Miniuddannelsen, som gør 
dig i stand til at arbejde som 
Records Manager i private og 
offentlige virksomheder. 
16. januar til 7. februar 2018
i København

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 
København
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Navn: Sigrid Nielsen-Boreas     
Uddannelse: Cand.mag. i dansk med fokus 
på kultur, formidling og kommunikation
Stilling: Kultur- og kommunikations-
medarbejder i Kalundborg Biblioteker  
Tidligere: Sproglærer på Københavns 
Sprogcenter og freelanceillustrator 
Alder: 30 år

Hvad skal du lave som kultur- og kom-
munikationsmedarbejder i Kalundborg 
Biblioteker?
- Det er en ret bred stilling. Jeg har blandt 
andet udlånsvagter og tager min del af den 
daglige drift, både på hovedbiblioteket og 
filialerne, og arbejder også med ekstern 
kommunikation, såsom pressemeddelel-
ser, plakater, flyers og Facebook, og intern 
kommunikation. Den interne skal styrkes, 
fordi biblioteket lægges administrativt 
sammen med blandt andet Kalundborg-
hallerne, Kultur- og fritidsforvaltningen 
og borgerservice, så her skal jeg stå for et 
internt nyhedsbrev til alle enhederne. Jeg er 
også med til at udarbejde en vision for bib-
lioteket, hvilket er lidt mere ovre i den poli-
tiske sfære, og endelig har jeg ansvaret for 
nogle krea- og tegneserieworkshops, hvor 
jeg skal være med til at formidle tegnese-
rier, lave arrangementer for børn og unge 
og forhåbentlig udvide den målgruppe.      

Hvorfor søgte du jobbet?
- Jeg har længe haft en drøm om at arbejde 
med kulturformidling og kommunikation 

på et bibliotek. Jeg havde været til et par 
jobsamtaler i København til lignende stil-
linger, som jeg ikke fik, og så kom stillingen 
i Kalundborg. Den lød meget spændende, 
og det var tydeligt, at jeg selv kunne være 
med til at definere, hvad jeg skulle lave. 
Jobbet er lige i øjet i forhold til, at jeg er ny-
uddannet og derfor gerne vil prøve meget 
forskelligt af, og her er ret højt til loftet, så 
jeg får lov til at sætte nye projekter i gang. 
Det tiltaler mig meget at have et arbejde, 
hvor jeg kombinerer det kulturnære formid-
lingsarbejde med kommunikationsopgaver.     

Hvorfor vil du gerne arbejde på et 
bibliotek?
- Jeg er altid selv kommet meget på bib-
lioteker og har et nært, personligt forhold 
til biblioteket som sted. Jeg synes også, at 
det er mere spændende at arbejde med den 
brede, folkelige kulturformidling end med 
den elitære og smalle. I min studietid har 
jeg skrevet flere opgaver med udgangs-
punkt i biblioteker, eksempelvis handlede 
mit bachelorprojekt om formidling af teg-
neserier. Og jeg har været i et praktikforløb 
i Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som 
jeg måtte afbryde, da jeg blev fastansat 
som sproglærer ved Københavns Sprog-
center. Jeg er meget optaget af biblioteket 
som institution – også på det mere ideali-
stiske plan. Udviklingen i bibliotekerne er 
interessant i forhold til blandt andet frivil-
lighed og digitalisering. Det er også derfor, 
at jeg er blevet medlem af BF – for at være 

en del af det faglige fællesskab omkring 
bibliotekerne. 
   Du har også været freelanceillustrator. 
Hvordan kan du bruge de evner i dit job?
- Jeg er nok et sted imellem at være den 
klassiske akademiker og én, der godt kan 
lide at bruge sine hænder kreativt – meget 
gerne sammen med andre. At have den 
direkte kontakt til dem, der bruger kultur, 
giver en god føling med, hvad brugernes 
behov er. Og så er det at lave kreative 
workshops med børn noget af det hygge-
ligste. 
      
Hvordan er det at stå i skranken på et 
bibliotek? 
- Jeg tror, at jeg var ret godt forberedt på, 
hvad det indebærer at have en vagt, fordi 
jeg har beskæftiget mig så meget med bib-
lioteket, hvad det er, hvad det kan, hvem 
brugerne er, og hvad deres behov er. Derfor 
vidste jeg godt, at en udlånsvagt handler 
om mere end inspiration til læsning. Det er 
eksempelvis også socialt arbejde, fordi det 
jo er alle borgere, der kommer på bibliote-
ket – måske lige undtagen karrieremænd i 
40’erne. Fordi jeg ikke er uddannet biblio-
tekar, var det at stå i skranken en disciplin, 
jeg lige skulle tilegne mig, og jeg kan godt 
mærke, at der er noget af den klassiske 
viden og faglighed, som jeg mangler. Men 
det er en fordel, at jeg har læst dansk og 
dermed har en litteraturbaggrund, jeg kan 
trække på.  

TEKST ANETTE LERCHE FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN
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Nysgerrig på vores
indretninger?

Kig ind på vores hjemmeside 
med inspirerende billeder

og biblioteksprodukter 

www.lammhultsbiblioteksdesign.dk

KULTURLIV I FÆLLES DIGITAL FORMIDLING 

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

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

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

   bibliotekets mange samarbejdspartnere: kulturhuse, musiksteder, museer, 

   arkiver, biografer, borgerservice, turistkontorer og meget mere.

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

   personale til at besvare spørgsmål

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

   for museerne

• En fleksibel løsning - åben for specielle ønsker fra biblioteket

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

 

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

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

Perspektiv_TouchWall_april17.indd   1 06-04-2017   15:44:46
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Service- og infoskærme

Wall/interaktiv

Inspire

Roll-ups Skilte og plakater

Løsblade og flyere

DIGITALE MEDIER

TRYKTE MEDIER

Mediedatabase

Anden
datakilde

Anden
datakilde

Anden
datakilde

DATABASER

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

Læs mere på www.systematic.com/cicero-media

En fælles platform til hele bibliotekets kommunikation
Cicero Media understøtter enkel distribution til både online og offline medier. 
Den klare, intuitive brugerflade sikrer sammen med skabeloner i bibliotekets 
eget design en sikker, grafisk profil - uden du behøver tænke på billedopløsning 
og formater.

Vil du vide mere?
Få en uforpligtende snak eller en demo ved at sende en mail til library@systematic.com 
eller ved at ringe til Henrik Bang på tlf. 4196 5234.
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TEMA

Bibliotekerne
som brik i

kommunalvalget

Institutleder
Jens-Erik Mai vil give IVA en 

skarpere profil

Uden bibliotekarer vil 
for meget viden gå 
tabt, mener professor

HUSK  /  Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv


