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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.
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Eksklusive og fleksible 
magasinbokse

www.eurobib.dk

Vis seneste magasiner i vippelåget 
og opbevar tidligere udgaver 

bagved. Boksen kan placeres på 
både hylde og væg. 

Findes i flere farver med frostet look 
til forskellige hyldedybder.

LOOK ME UP

”Bibliotekerne er nødt 
til at samarbejde langt 
mere, dele erfaringer og 
se sig selv som enheder 
i ét samlet biblioteks-
væsen, så de har stør-
relsen og styrken til at 
forblive relevante i den 
teknologiske udvikling”
Stifter af Institute of Innovative Thinking 
Susanne Odgaard.

Læs side 12.
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Teknologien kan 
være trædesten 
for bibliotekarer 
og informations-
specialister til at gå 
nye veje i formidlingen, 
informationssøgningen 
og undervisningen, 
mener stifter af Institute 
of Innovative Thinking 
Susanne Odgaard.

BRUG
TEKNOLOGIEN 
SOM GENVEJ

SÅ EKSPLODEREDE 
DET BARE…

Aktuelt interview med Marie Engberg 
Eiriksson fra Gladsaxe Bibliotekerne, 
idémageren bag boglegen »Ødelæg 

en bog med ét bogstav«.

4

Er bibliotekerne tænkt ind i de kommunale 
strategier? Perspektiv spørger kulturpolitikere, 
bibliotekschefer og tillidsrepræsentanter i 
Guldborgsund og Herning.
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SÅ EKSPLODEREDE 
DET BARE...

Om opslaget:

Mandag den 18. september lægger 
Gladsaxe Bibliotekerne opslaget ud: 
»Ødelæg en bog med ét bogstav«.
Bibliotekets lagde ud med forslaget 
Mænd der bader kvinder…

En uge efter havde opslaget:

1.000.000 visninger
6.000 likes
2.000 delinger
10.000 kommentarer

Tager man delingerne af opslaget med i 
regnestykket, blev det til mere end:

40.000 kommentarer
20.000 likes

I medierne TV2 Lorry den 19. september: »Bibliotek går viralt med genial leg: Ødelæg en bog«. DR.dk den 19. september: »Prinsessen på tærten: 
Bibliotek går viralt med sjov bogleg«. Kommunen.dk den 19. september: »Lorte med blæsten: Bibliotek jubler over viral bogleg«
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Nå, men det går jo meget godt, tænkte vi, da vi havde fået de før-
ste 30 kommentarer. Og så eksploderede det bare. Mandag aften 
tog det virkelig fart, da Stéphanie Surrugue delte den og skrev »Et 
sted i Gladsaxe sidder verdens sjoveste bibliotekar – jeg græder af 
grin over denne hér tråd«, fortæller Marie Engberg Eiriksson fra 
Gladsaxe Bibliotekerne, der fik ideen til »Ødelæg en bog med ét 
bogstav«.

Ideen fik jeg fra et amerikansk bibliotek. Vi er seks bibliotekarer 
i Gladsaxe, der samarbejder om bibliotekets formidling på sociale 
medier, og da vi testede konceptet, legede vi det en hel weekend. 
Det er svært at holde op, når man først går i gang, så vi blev enige 
om at dele legen med brugerne mandag morgen. 

Vi sad tre og svarede for at holde samtalen i gang. Det var det 
sjoveste og mest fantastiske at følge. Vi har arbejdet længe for 
at finde en form for litteraturformidling, hvor vi engagerer folk, 
så samtalen ikke bare ebber ud, når folk har gættet en bogtitel 
eller kommenteret lidt. Men nu har vi fornemmelsen af, at vi har 
knækket koden. Vi har fundet en anden vinkel på, hvordan vi får 
brugerne til at komme med indholdet, når vi skaber rammen. Det 
er jo ikke selve opslaget, der er det sjove. Det er de 9.000 kom-
mentarer, som gør det sjovt. 

Vi fik en fornemmelse af, at hele Danmark talte om bøger. Folk 
skrev til os, at det var fedt at tale om bøger, og alle mulige var 
med. Vi fik kommentarer fra en skoleklasse, der havde leget det 
hele dagen på tavlen, og der kom virkelig mange sjove titler fra 
brugerne. 

Jeg var lige ved at spytte kaffen ud, da jeg sad i sofaen tirsdag 
aften og så damelandsholdskamp på DR, og der i nyhedsbåndet i 
TV-avisen i pausen stod: »Gladsaxe Bibliotekerne hitter med sjov 
bogstavleg«. 

Tirsdag morgen i toget blev jeg ringet op af P1. »Du er på efter et 
indslag om økonomi,« sagde de. »Hvad vil I spørge om?« spurgte 
jeg. »Det ved jeg ikke,« svarede produceren, »Held og lykke«. Og så 
var jeg igennem, og det blev virkelig sjovt, fordi de også i P1 havde 
leget med bogtitler hele morgenen og sad med nogle virkelig gode 
på hånden. Ørleborgen, Boblen og Myrekirkegården, så jeg var helt 
færdig af grin. 
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Vi var i alle medier den uge. DR, TV2 og 
alle dagbladene. Nogle af dem interviewede 
os, andre omtalte os. Og så udviklede legen 
sig til, at andre legede med. For eksempel 
»Ødelæg en filmtitel med ét bogstav«. Mikael 
Bertelsen tog legen til sig med »Ødelæg et 
public management begreb med ét bogstav« 
og startede legen med »omstillingskarate«. 
Selv Højskolesangbogen blev en del af legen, 
og rigtig mange taggede os, så vi kunne følge 
med, når de satte noget i gang. 

Man bliver helt fartblind til sidst. Opslaget 
nåede ud til en million, så nu, hvor vi arbejder 
med »Skriv en bogtitel med emojis« og har 
nået 80.000 brugere, tænker vi: herregud. 
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Bag opslaget stod 
Stine Bang Iversen, 
Majken Jakobsen og 
Marie Engberg Eiriks-
son. De er en del af en 
SoMe-arbejdsgruppe 
på seks personer på 
Gladsaxe Bibliotekerne. 
På billedet ses Marie 
Engberg Eiriksson.



    

Fremtidens biblioteksbetjening af 
ungdomsuddannelser er i spil 
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slutningen af september havde BF inviteret 
til dialogmøde med aktørerne på biblioteks-
området omkring fremtidens betjening af 
ungdomsuddannelser. Formålet med mødet 

var at samle bibliotekspraktikere og biblioteksor-
ganisationer, dele viden på tværs og undersøge, 
om der er nogen fælles perspektiver og bud på at 
løfte biblioteksopgaven for eleverne på ungdoms-
uddannelserne. I BF definerer vi ungdomsuddan-
nelser bredt, og vi har medlemmer ansat på både 
de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddan-
nelser og erhvervsakademier landet over. 
   I BF har børn og unges informationskompeten-
cer været et indsatsområde gennem flere år. Først 
i forbindelse med folkeskolereformen og senere i 
2014, hvor arbejdet med at se på ungdomsuddan-
nelserne fortsatte, hvilket resulterede i rapporten 
Fra Google til grundighed, der har dannet grundlag 
for en lang række møder og debatindlæg. Med 
den seneste læsevaneundersøgelse fra Tænke-
tanken Fremtidens Biblioteker er det tydeligt, at 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

der fortsat skal sættes ind i forhold til børn og 
unges læsevaner, hvor bibliotekerne i højere grad 
kan arbejde med at skabe læselyst blandt denne 
gruppe. Læsning er på mange måder en gave for 
den enkelte og fremmer som positiv sidegevinst 
indlæring.
   Der er altså nok at tage fat på. Besparelserne på 
uddannelsesområdet har betydet store nedskæ-
ringer på landets uddannelsesbiblioteker. Både 
folke-, fag- og forskningsbiblioteker forventes 
at tage over, nogle gange via samarbejdsaftaler, 
hvor biblioteket honoreres for den service og de 
personaleressourcer, der forbruges. Andre gange 
er udgangspunktet, at eleverne »bare« kan bruge 
det lokale bibliotek, for det er jo gratis. Så simpelt 
er det ikke. 
   Det er nemlig vigtigt at se på de organisatoriske 
samarbejder og nærhedsprincippet, hvis man 
vil skabe reelle og gode tilbud for eleverne. Hvis 
biblioteket ligger en dagsrejse mellem gymnasiet 
og hjemmet, er det ikke der, den unge elev går 
hen. Det er en skam, for som undersøgelser viser, 
betyder det noget, at elever og studerende bruger 
deres bibliotek – både for gennemførsel af studie, 
men også for karaktererne. 
   Der er mange bolde i luften og interesser på spil, 
og der mangler afklaring, analyse og ikke mindst 
strategi. Det blev tydeligt på dialogmødet, hvor 
både indkøb, licensmodeller og betjening – og ikke 
mindst elevernes ønsker og behov – blev drøftet. 
   BF’eren og biblioteket som den røde tråd i ud-
dannelseslivet – gennem folkeskole, ungdomsud-
dannelse og de videregående uddannelser – er 
en vision, som det samlede biblioteksvæsen kan 
løfte. Men der er i øjeblikket knuder på den røde 
tråd, og vi må gøre, hvad vi kan, for at skabe en 
biblioteksservice med udgangspunkt i elevernes 
behov i forhold til trivsel, gennemførselsprocenter 
og karaktergennemsnit. 
   Første skridt på den vej blev taget til mødet 
i september, hvor aktørerne blev enige om at 
arbejde videre og søge mere viden på området.
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Bibliotekarforbundet søger 10 dedikerede BF’ere til en
spændende miniuddannelse i meningsdannelse. Skal det være dig?

Bibliotekarforbundet søger enga-
gerede medlemmer til en sjov og 
lærerig miniuddannelse i menings-
dannelse – en uddannelse i at gøre 
sin faglige stemme hørt.

Hvorfor? Fordi vi mangler BF’ere, 
der tør og vil blande sig i den 
offentlige debat med perspektiver, 
erfaringer og indsigt fra hverdagen 
på arbejdspladserne.

Bliv faglig meningsdanner

På meningsdanneruddannelsen vil du:

•   Lære at skrive debatindlæg med klare og fængende budskaber.

•   Få redskaber til at kommunikere med udgangspunkt i din
egen faglighed.

•   Lære at fortælle om dine erfaringer fra arbejdslivet,
så andre lytter med.

•   Få et netværk af engagerede kolleger fra hele
landet, som du kan bruge resten af livet.

Hvis du vil være med, skal du skrive en motiveret ansøgning og 
fortælle os om, hvorfor netop du skal have en plads på holdet.
Læs mere om hvordan du gør på bf.dk/meningsdanner.

Sæt BF’erne
på dagsordenen

MINIUDDANNELSE

Tal dit 
fag op

Deltag i
debatten

Læs mere på bf.dk/meningsdanner

Tid og sted: Fredag den 19/1 2018 fra sen eftermiddag til den 21/1 2018
om eftermiddagen, Huset Middelfart. Samt opfølgning søndag
den 18/3 i Akademikerhuset, Frederiksberg.
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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

14. september  

Medborgercenter erstatter bibliotek

På Frederiksberg åbner kommunens første medborgercenter den 16. 
september. Det hører organisatorisk under biblioteket og skal være 
drivkraft for kultur og samskabelse i lokalområdet og samle bøger, 
aktiviteter og kultur under samme tag. Der er dog ingen bibliote-
karer ansat. 

Det nye medborgercenter på Frederiksberg hører under Biblioteket 
Frederiksberg og erstatter filialen Domus Vista, der lå i et socialt 
udsat boligområde.
   Tre værter skal tage imod borgerne og hjælpe med praktiske 
spørgsmål og gøre borgernes gode ideer til virkelighed. Men der er 
ingen bibliotekarer ansat, understreges det i en pressemeddelelse til 
Perspektiv.
   Så er det et bibliotek, eller er det ikke?
   Det spørgsmål besvarer bibliotekschef på Biblioteket Frederiksberg 
Tina Pihl gerne. 
   - Det er et medborgercenter, der hører organisatorisk under 
biblioteket, og som har biblioteksfunktion. Den filial, der tidligere 
lå i området, var meget besøgt, men havde et lavt udlån. Det var 
aktiviteter som lektiecaféen, it-caféen og lignende, der gjorde det til 
et levende sted, og det er den tankegang, vi har arbejdet videre med 
i medborgercentret, som er unikt, fordi det har en kultur og folkeop-
lysningstilgang, der så kombineres med perspektiver fra social- og 
sundhedsområdet.
   På Hovedbiblioteket fortæller tillidsrepræsentant Ida Allesø Møller, 
at personalet har argumenteret for, at borgerne i Domus Vista stadig 
skulle have en lokalbibliotekar tilknyttet. Personalet understregede 
også, at det var vigtigt at bevare en lokal samling. Blandt andet fordi 
man ved, at selv en afstand på et par kilometer fra bydelen til Hoved-
biblioteket på Frederiksberg kan betyde, at borgere ikke længere har 
adgang til bibliotekarisk betjening. Og det er den sidste model, det er 
endt med.
   - Vi har været kede af, at der ikke skulle ansættes bibliotekarer, for 
det ser vi et behov for. Vi har arbejdet for at sikre, at der er en lille 
samling materialer, som bliver vedligeholdt af Hovedbiblioteket, men 
der vil ikke være en bibliotekar til at formidle samlingen. Værterne vil 
dog kunne hjælpe brugerne med at reservere materialer og lignende, 
men heller ikke mere. Det er set fra et fagligt synspunkt fint, at man 
er åben omkring, at spørgsmål, der kræver en bibliotekarisk faglighed, 
er noget, som personalet fra Hovedbiblioteket står for.

Lerche

13. september 

Er danske biblioteker forud for deres tid?

Trods budgetreduktioner har danske biblioteker formået at gen-
skabe troen på fremtiden. Men samtidig er udlånstallene faldet 
mere end i de øvrige nordiske lande. Er bibliotekerne gået for 
radikalt til værks, spørger Elsebeth Tank fra etank.nu i en kom-
mende bog. 

Hvorfor er udlånet i danske biblioteker faldet markant mere end i 
de øvrige nordiske lande i perioden 2010 til 2015, spørger Elsebeth 
Tank, tidligere bibliotekschef og formand for BF og i dag selvstæn-
dig udviklingspartner for biblioteker i Norden. Hun udgiver til okto-
ber bogen Nye måder at være bibliotek på, hvor hun sætter fokus på 
den forvandling, bibliotekerne har gennemgået de seneste ti år.
   Men at udviklingen i Danmark kan have kostet udlån, tyder udlåns-
tallene fra de nordiske lande på, hvor de danske bibliotekers udlån er 
faldet med 23 procent, mens det i Sverige og Finland er faldet syv 
procent, skriver Elsebeth Tank.
   »Det er oplagt at spørge, om bibliotekernes forvandling er udtryk 
for rettidig omhu, som på sigt vil bevise sin bæredygtighed, eller om 
der er gået for radikalt til værks med strategier og budgetbarbering-
er, der i højere grad end i det øvrige Norden har nedbragt bestanden 
af fysiske materialer og vendt fokus andre steder hen?«
   Med bogudgivelsen reflekterer Elsebeth Tank over, hvordan bib-
lioteksfeltet kan arbejde for at sikre en sund balance mellem vær-
digrundlag og kulturarv på den ene side og nye krav fra samfundet 
på den anden. I bogen gennemgås også eksempler på de senere års 
biblioteksudvikling og et input til en eventuelt kommende revision 
af biblioteksloven.

 Lerche

A
rkivfoto Jakob B
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13. september

BF i pressen: Tag de offentlige ledere og medarbejdere 
seriøst

- Vi skal tættere på borgeren, og afbureaukratiseringen skal i
omdrejninger i den offentlige sektor. Sådan lyder budskabet i
en kronik i Jyllandsposten den 11. september fra en række AC-
fagforbund - heriblandt BF.

 - Som det er i dag, er der alt for mange steder i den offentlige 
sektor, hvor der er skabt forhindringer for, at der kan leveres bedre 
kvalitet til borgerne. Dette problem er ikke nyt. Og de fleste rege- 
ringer har da også lovet at gøre noget ved det. Men der sker ikke 
meget trods de politiske løfter. Meget tyder på, at Finansministeriet 
og de øvrige myndigheder ikke tør slække på tøjlerne og mindske 
kravene til dokumentation og registrering, når det kommer til 
stykket. Og derfor er det vanskeligt at få ændret styringen af både 
sygehusene og resten af den offentlige sektor, så det er kvaliteten, 
der kommer i centrum.

Mere rum og tillid til medarbejdere og ledelse
Forbundene peger på, at der er flere ledelsesudfordringer i den of-
fentlige sektor i dag, der skal kigges på, hvis der skal skabes mere 
kvalitet. De hilser regeringens ledelseskommission velkommen, da 
der er brug for at styrke ledelsen i den offentlige sektor og sætte 
fokus på styring og de rammer, lederne har.
   -De, der er tættest på borgerne, skal have bedre muligheder for 
at handle, i forhold til hvad der fagligt giver bedst mening, og som 
skaber god kvalitet. Medarbejdere og ledere skal kunne bruge deres 
kompetencer fuldt ud.
   Desuden skal der større fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø på 
arbejdspladserne.

Langhorn

2. oktober

KL undersøger omfanget af oplæsning på bibliotekerne

Skal forfatterne have betaling, når der læses højt af deres værker
på bibliotekerne? Umiddelbart mener KL nej, men undersøger dog
bibliotekernes aktiviteter på området.

KL er i samarbejde med Bibliotekschefforeningen (BCF) og Slots- og 
Kulturstyrelsen i gang med at undersøge omfanget af oplæsning 
på folkebibliotekerne. Anledningen er Forfatternes Forvaltningssel-
skabs krav om betaling for oplæsning på bibliotekerne. 

Umiddelbart vurderer KL, »at de aktiviteter, der finder sted på 
bibliotekerne, knytter an til folkebibliotekets almindelige formål, og 
at der derfor ikke er behov for yderligere regulering, end hvad der er 
tilfældet i dag«.  
Opfordringen fra KL er, at bibliotekerne ikke foretager sig noget i 
sagen, men afventer KL’s kortlægning af aktiviteterne. 

Lerche

6. oktober 

Cepos-debat om bibliotekernes fremtid

Den liberale tænketank Cepos inviterede tirsdag den 4. oktober til 
et møde om bibliotekernes fremtid. Det kom til at handle om de 
nedadgående udlånskurver i bibliotekerne, bibliotekernes mange 
tilbud og en efterlysning af en klar strategi for fremtidens biblio-
teker.

- Vi politikere er godt klar over, at den er lidt gal med bibliotekerne. Vi 
skal se på, om bibliotekernes formål skal stemme mere overens med 
det, bibliotekerne gør.
   Sådan indledte Alex Ahrendtsen, kulturordfører for Dansk Folkepar-
ti, der var en af tre oplægsholdere til et debatmøde om bibliotekernes 
fremtid arrangeret af den borgerlig-liberale tænketank Cepos. 
   Alex Ahrendtsen så det som problematisk, at bibliotekerne er 
underlagt kommunale succeskriterier såsom besøgstal, fordi det gør 
bibliotekerne til en bazar af tilbud skabt for at tiltrække borgerne. 
   Blandt de øvrige talere var Ole Münster, der for knap et år siden 
udgav publikationen Bibliotekernes krise, og Henrik Christoffersen, der 
er forskningschef i Cepos. 
   De fokuserede begge på bibliotekernes fysiske materialer og ned-
adgående udlånskurver. Henrik Christoffersen understregede, at han 
mener, at bibliotekerne skal holde sig fra de opgaver, som konkurrerer 
med private udbydere, og nævnte udlån af værktøj, cafeér og aktivi-
tetscentre som eksempler.

Materialer er ikke bibliotekets formål
Størstedelen af tilhørerne var bibliotekarer eller ansatte i biblioteker-
ne, og de tog aktivt del i debatten. Blandt andet Pia Henriette Friis, 
formand for Bibliotekschefforeningen. 
   - Jeg vil gerne anerkende mange af de problemstillinger, der bliver 
rejst. Det er nogle, vi allerede kender til i bibliotekerne. Men jeg vil 
gerne have nuancerne frem, når vi debatterer dem. Vi skal arbejde for 
at blive skarpere på at fortælle om alt det gode, vi gør. 
   Formand for BF Tine Segel kommenterede på den generelle debat, 
hvor hun mener, at det er problematisk, at man kun ser på udlånet af 
materialer, når man vurderer bibliotekernes værdi.
   - Bibliotekerne skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel 
aktivitet. Det er formålet med bibliotekerne, og her er materialerne 
blot ét middel. Når vi skal tale om bibliotekernes fremtid, skal vi tale 
om formålet, og hvordan bibliotekerne arbejder for at opfylde det, 
sagde hun.

Læs nyheden i sin fulde længde og følg debatten på
www.bf.dk/fagmagasinetperspektiv  

Lerche

A
rkivfoto Jakob B

oserup
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Børn synes, læsning er vigtigt 
– men læser lidt mindre
19. september

Ny rapport giver aktuelt billede af børns 
læse- og medievaner: Børn vil gerne læse, 
men der er sket et fald i, hvor ofte børn 
læser i fritiden, og rigtig mange børn 
kommer aldrig på folkebiblioteket.

Undersøgelsen »En generation af stærke læsere: Greb til læselyst« er 
foretaget blandt 8.721 børn fra 3.-7. klasse i foråret 2017 i et samarbejde 
mellem blandt andet Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Nationalt 
Videncenter for Læsning.
   Perspektiv har samlet et par af hovedkonklusionerne, som også er 
tilgængelige på Tænketanken Fremtidens Biblioteks hjemmeside www.
fremtidensbiblioteker.dk. 
De viser desværre, at antallet af børn, der læser i fritiden, er faldet siden 
2010, men samtidig svarer mange børn, at læsning er vigtigt. 
   Stine Reinholdt Hansen, der er ph.d. i børnelitteratur, har fulgt børns 
læsevaner tæt og stod også bag en lignende læsevaneundersøgelse i 
2010. Hun peger på, at det især er blandt pigerne, der er sket et fald, mens 
drengene stort set læser lige så meget. Samtidig kan hun se, at sociale 
medier har fået større indflydelse på børns læsning.
   »Det er tydeligt, at der sker et markant fald i børns boglæsning mellem 
5. og 6. klasse og så igen mellem 6. og 7. klasse. Her har børnene nået en 
alder, hvor deres brug af sociale medier og digitale medier stiger markant. 
Det giver sandsynligvis mindre tid til fritidslæsning,« siger hun i forbin-
delse med lanceringen af rapporten.

Hvor ofte læser børn?
Der er sket et fald i, hvor ofte børn læser i fritiden, siden 2010. I 2017 an-
giver 56 procent, at de læser flere gange om ugen, mod 61 procent i 2010. 
Det største fald er sket hos børn i 5. klasse.

Hvad læser de? 
Det er typisk historier og romaner, børnene læser i fritiden (30 procent), 
herefter kommer faktabøger (20 procent). 70 procent af børnene læser 
digitale tekster såsom sms og opslag på sociale medier næsten hver dag, 
og 50 procent læser tekster på websider såsom Google eller Wikipedia 
næsten hver dag, hvorimod 79 procent angiver, at de kun sjældent eller 
aldrig læser e-bøger.   

Hvad inspirerer til læsning?
Det er vennerne (32 procent), film (31 procent) og mødrene (29 procent), 
der er de tre vigtigste inspirationskilder til fritidslæsning. Skolebibliote-
karen er nummer fem i rækken af inspirationskilder (23 procent), mens 
bibliotekaren uden for skolen ender på sidstepladsen (13 procent).

Hvorfor læser børn? 
42 procent af børnene er positive over for læsning, og 15 procent synes, 
at læsning er cool. Børnene oplever, at deres forældre går op i, at de læser 
(79 procent), og 93 procent af børnene har selv en oplevelse af, at jo mere 
de læser, jo bedre læsere bliver de, samt at læsning har en betydning for 
deres fremtid (89 procent).

Hvor meget bruger børn biblioteket?
Den største gruppe af børn låner bøger på deres skoles bibliotek flere 
gange om måneden (38 procent), en lidt mindre gruppe (17 procent) låner 
flere gange om ugen, og kun 11 procent låner aldrig bøger på deres skole. 
Undersøgelsen giver også et billede af børnenes brug af folkebiblioteket. 
Her svarer 29 procent, at de aldrig låner på folkebiblioteket. 43 procent 
låner sjældent, hvilket dækker over en bred kategori, hvor børnene kan 
låne bøger alt fra en gang om året til en gang om måneden på biblioteket. 
21 procent af børnene svarer, at de låner bøger på folkebiblioteket flere 
gange om måneden. Børnene vurderer, at man kan spørge biblioteksan-
satte om alting (61 procent), men 47 procent mener, at de næsten aldrig 
ser dem.

Hvad er børns medievaner?
Både drenge og piger bruger mest tid på film, video og YouTube, hvor 42 
procent bruger en til tre timer pr. dag. Pigerne bruger samlet lidt mere tid 
på sociale medier end drengene, og pigerne bruger også mest tid på at 
læse historier og tekster i bøger og blade, hvor 49 procent af pigerne bru-
ger op til en time pr. dag. Hvis børn skal hygge sig, ser de tv, streamingtje-
nester eller YouTube (80 procent). 

Lerche

Arkivfoto Jakob Boserup



Velkomstskærm er den nyeste 
skærmløsning i Inleads easyScreen 
suite. Velkomstskærm giver brugerne 
overblik over husets tilbud og aktuelle 
begivenheder.

Velkomstskærm kan integreres med:
•  easyOPAC
•  Lokaleoversigt
•  easyWay

easyWay er en kortfunktion, der kan 
hjælpe brugeren frem til de rette områder 
eller reolen, hvor materialerne er opstillet 
– også ved opslag i biblioteksbasen fx 
via easyOPAC, OPAC Søg eller Digitale 
Hylder. 

Øvrige skærmløsninger:
•  easyScreen (infoskærme)
•  Digitale Hylder (også med udlån)
•  VideoVært
•  OPAC Søg
•  Lokaleoversigt
•  Plakatskærm
•  Materialeformidingsmodul
•  Video Modul
•  Medie Modul

INLEAD

Inlead leverer formidlingsløsninger som virker 
på tværs af digitale platforme.

Kontakt:

Peter Rodenberg, Direktør
pr@inlead.dk 
+45  40 75 05 00

Carsten Dibbern, Chefkonsulent
cd@inlead.dk 
+45  40 84 79 00

www.inlead.dk Velkomstskærmen byder 
velkommen og viser vej.

easyWay giver brugeren
 et godt overblik.

easyScreen er en 
skærmstyringssuite, der 
tilbyder jeres brugere 
formidling og interaktive 
oplevelser også i det 
ubetjente bibliotek. 

VELKOMSTSKÆRM & EASYWAY
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Automatisering, 
robotter og kunstig 
intelligens kan
være trædesten
for bibliotekarer
og informations-
specialister til at gå 
nye veje i formidlingen,
informationssøgningen
og undervisningen. 

BRUG
TEKNOLOGIEN

SOM
GENVEJ 

Medierne flyder over med bud på, hvad fremtiden 
(måske) bringer. Overskrifter fra »Hvad stiller vi op 
i en verden, hvor automatisering begynder at ud-
rydde arbejdet?« til »Lad os omfavne robotterne« 
sender spådommene i flere retninger. 
   Der hersker dog ingen tvivl om, at den teknolo-
giske udvikling sker eksponentielt. Som tidligere 
professor Henrik Schärfe, nu formand for fonden 
Autonomous, er citeret for i digitaliseringsrådgiver 
Astrid Haugs bog Fremtiden tilhører de frygtløse, 
»så har vi de sidste 25 år oplevet fem procent af 
det samlede digitaliseringspotentiale«, mens »de 
næste 25 år byder på de sidste 95 procent«. Med 
andre ord vil der ske så store teknologiske land-
vindinger, at vi slet ikke kan forestille os, hvordan 
mange ting kommer til at fungere i samfundet og i 
vores privatliv bare fem-ti år frem. 
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   Forsimplet er der to veje at gå i forhold til 
den teknologiske udvikling. Den ene er den 
stærkt bekymrende, hvor man taster sin 
stillingsbetegnelse ind på www.willrobotsta-
kemyjob.com. Og med 65 procent sikkerhed er 
»librarian« eksempelvis opslugt af automati-
sering, lige som et utal af andre nuværende 
job. Men i realiteten ændrer indholdet i de 
fleste job sig i takt med udviklingen, og de 
opgaver, en titel dækker over i dag, kan være 
væsentlig anderledes om fem år. Og det er så 
den anden, mere optimistiske vej, man kan gå, 
som i et debatindlæg i Politiken fra juni 2017 
med overskriften: »Robotterne kommer – og 
de skal være så velkomne« eller i fagmaga-
sinet Journalistens juniudgave: »Vind over 
teknologien – Brug den«. En vej, som stifter 
af Institute of Innovative Thinking Susanne 
Odgaard naturligt bevæger sig ud ad.
- Vi skal bruge den nye teknologi til at sup-
plere den værdi, vi allerede skaber, få tid til 
det vigtigste, gøre vores arbejde endnu bedre 
og komme virksomheden eller institutionens 
formål nærmere, siger hun. For bibliotekarer 
og biblioteker peger Susanne Odgaard på to 
konkrete muligheder, der kan bringe brugerne 
tættere på viden og litteratur ved hjælp af 
teknologien.  
   Hun har også et bud på, hvordan vi kan blive 
bedre til at tænke innovativt på arbejds-
pladsen (en stor del af hendes tid går med at 
træne topchefer i netop det), og hun mener, 
at bibliotekerne kunne udvikle sig »big time«, 
hvis de så sig langt mere som ét samlet biblio-
teksvæsen. De to ting vender vi tilbage til.  

SKAB OPLEVELSESBASERET VIDEN 

For en af de konkrete muligheder, Susanne Odgaard ser for 
bibliotekarer og informationsspecialister, er at tage en mere 
skabende rolle på sig og være proaktive i forhold til at forme de 
nye teknologier efter deres behov. 
   Bibliotekarer formidler viden, og biblioteket skal stadig være 
det samlende sted for historiefortælling, hvad enten det er 
fag- eller skønlitteratur, mener hun. Men hvor omdrejnings-
punktet har været fysiske bøger, der er blevet suppleret med 
e-bøger, er vi nu på vej til, at formidling af viden kan ske på helt 
nye måder. 
   - Fortællingen er meget bredere og mere flydende i dag. Man 
taler om, at den fjerde kommunikationsplatform bliver skærm-
løs, hvor viden for eksempel ligger i en Virtual Reality-brille, en 
Google-brille eller kontaktlinse. 
   Teknologien er ikke helt god nok endnu, og der er ikke nok 
indhold, men med så mange interessenter og så stor kapital i 
ryggen vil det pludselig tordne frem. Derfor er det godt at have 
en strategi for, hvordan man vil gribe den mulighed an i sin 
formidling, siger Susanne Odgaard. 
   Hun mener, at det blot er en udvidelse af de oplevelser, bib-
liotekerne allerede tilbyder med bøger, lydbøger, musik og film. 
Nu kan brugeren så blive en del af historierne ved at tage en 
VR-brille på. 
   - Brugerne kan opleve at stå på den kinesiske mur eller spole 
tiden tilbage og stå på muren, da den blev bygget. Og næste 
niveau vil gøre det muligt at blive en del af historien og agere 
med, siger Susanne Odgaard.
   Biblioteket kunne ud over at blive lagerplads for VR-film selv 
være skabende og søge indflydelse på, hvilken litteratur det vil 
være oplagt at skabe VR-oplevelser omkring, foreslår hun. 
   - Bibliotekerne skal rykke sig fra at være »consumer« til at 
være »prosumer« (medskabende, red.). Fordelene er, at det vir-
tuelle gør vidensoplevelserne uafhængige af det fysiske rum, 
og forskning i læring viser, at effekten ved at opleve noget med 
kroppen øger indlæringen. 
   Men er det overhovedet bibliotekerne, der skal løbe med den 
bold?  
   - Ja, hvorfor ikke, siger Susanne Odgaard. 
   - Biblioteket er et vidensformidlende sted, og ved at gøre det 
til et oplevelsesbaseret sted også får bibliotekarerne større 
indflydelse end hidtil, og biblioteket bliver mere nærværende. 
Bibliotekarerne skal supplere formidlingen af viden med de nye 
værktøjer, teknologien giver os, siger hun. 
   Og biblioteket som fysisk sted er stadig relevant, understre-
ger Susanne Odgaard. Rapporten »Danskernes Digitale Biblio-
tek« viser, at mange ældre kommer på biblioteket på grund af 
det sociale, og forældre kommer der for at give deres børn en 
oplevelse. 
   - Så giv den gas på de områder – gør det for eksempel til den 
fedeste børneoplevelse at komme på biblioteket, opfordrer 
Susanne Odgaard. 

”Der skal ikke nødvendig-
vis fuldstændig nye ideer 
på bordet. Det kan være, at 
noget, du har gjort hver dag 
i ti år, skal drosles lidt ned, 
så det frigiver fem minutter 
om dagen til noget nyt” 
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FILTRER OG SKRÆDDERSY INFORMATION  

Den fjerde industrielle revolution er kendetegnet ved, at alt er 
forbundet – det digitale, fysiske og biologiske – for eksempel 
gennem det såkaldte Internet of Things, hvor vi får informa-
tioner alle steder fra, som når lamperne på DTU’s bibliotek 
registrerer, hvor personerne befinder sig i rummet, og hvilket 
niveau af lys der er behov for. De voksende strømme af infor-
mationer er et andet teknologisk område, bibliotekerne kan 
markere sig på. 
   - Bibliotekarer og informationsspecialister skal være dem, 
der forbinder os med relevant viden. Det er det, de altid har 
gjort, men der er meget mere at sortere i nu, og de skal ikke 
kun guide os, men også være faciliterende og gøre os brugere 
til skabere. Hvis en bruger vil vide noget om et bestemt emne, 
kunne bibliotekarerne lave et udtræk af data med realtidsin-
formationer, måske kombineret med historiske data, og på 
den måde skræddersy en slags bog, hvor biblioteket påtager 
sig at filtrere i den åbne strøm af informationer, siger Susanne 
Odgaard.

SAMARBEJD STRATEGISK OG 

EKSPERIMENTER RADIKALT

Det kan lyde overvældende at skulle være medskaber af VR-
oplevelser eller skræddersy bøger under stramme budgetter og 
med den nuværende drift i baghovedet. Men før man forfalder 
til den bekymrede vej nævnt i indledningen, så er en vigtig 
pointe fra Susanne Odgaard, at bibliotekerne ikke selv skal 
opfinde tingene eller konkurrere med kommercielle tjenester, 
som der måske hidtil har været en tilbøjelighed til. 
   - Bibliotekerne skal finde samarbejdspartnere og turde eks-
perimentere – hvem har allerede opfundet det, vi gerne vil? Og 
hvordan kan vi billigt og nemt komme til at afprøve det? Hvis 
man ikke har penge til at få lavet VR-film rundt om bøgerne, 
må man overveje, hvad man så kan få til at ske – måske kan 
man påvirke andre til at lave indhold, siger Susanne Odgaard, 
der mener, at det er en hæmsko, ikke kun for biblioteker, men 
for mange danske virksomheder, at de tror, de skal opfinde det 
hele fra bunden. 

· Perspektiv · Oktober 2017

   - Det ligger kulturelt dybt i os, så vi bruger en 
masse udviklingskroner på noget, der i bund 
og grund ikke er nødvendigt og i værste fald 
allerede er forældet, når det kommer ud. 

STØRRELSEN ER AFGØRENDE  

Susanne Odgaards mantra lyder: »Lav stra-
tegiske samarbejder og radikale eksperimen-
ter«. Hun køber ikke et argument om, at en 
økonomisk presset offentlig kulturinstitution 
ikke kan konkurrere med store kommercielle 
virksomheder på succes.  
   - Hvis bibliotekerne står sammen, udgør de 
en markant spiller, som mange gerne vil sam-
arbejde med, siger Susanne Odgaard, der også 
mener, at det er nødvendigt. 
- Bibliotekerne er nødt til at samarbejde 
langt mere, dele erfaringer og se sig selv som 
enheder i ét samlet biblioteksvæsen, så de har 
størrelsen og styrken til at forblive relevante i 
den teknologiske udvikling, siger hun.
   Susanne Odgaard lægger ikke skjul på, at 
hun har et blødt punkt for virksomheden 
Amazon, der er gået fra »at sælge bøger i en 
garage til i dag at være førende på kunstig 
intelligens«. 
   - De er nået så langt ved at turde lave mange 
små radikale eksperimenter og sikre, at læring- 
en i alle dele af virksomheden flyder tilbage i 
organisationen. På samme måde skal der være 
de individuelle, lokale mål på bibliotekerne, 
der jo er forskellige, men et kollektivt ansvar 
for væsenet, så de erfaringer og eventuelle 
visioner, man får på ét bibliotek, bliver en del 
af den fælles erfaring og deres fælles visioner. 
Det er sådan, man bliver bedre. 

TRE VEJE TIL KREATIVITET 

Når man skal tænke nyt og kreativt, er der 
ifølge hjerneforsker Magaret A. Boden tre veje. 
Den mest nærliggende er den »udforskende 
tænkning«, hvor man undersøger det felt, man 
naturligt ligger i, som når biblioteker bliver 
til kulturhuse. Den anden er »kombinations-
tænkning«, hvor man kombinerer to fagområ-
der eller brancher, så der opstår noget nyt. Når 
Interflora begynder at producere chokolade, 
eller borgerservice rykker ind på biblioteket. 

”Vi skal bruge den nye 
teknologi til at supplere den 
værdi, vi allerede skaber”

Ordbog:     AI ( Artificiel Intelligence )     AL ( Artificiel Learning )      IoT ( Internet of Things )
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- Automatisering 
er jo ikke noget nyt. 

Digitaliseringen 
ramte eksempelvis 

væverne for 100 
år siden, hvor de 

ikke længere skulle 
væve i hånden. 
Resultatet var, 

at prisen på 
tekstiler gik ned, 
og produktionen 

gik op. Samlet set 
kom der flere job i 
den branche, men 

ja, vævernes job 
ændrede karakter, 

siger stifter 
af Institute of 

Innovative Thinking 
Susanne Odgaard. 

Den tredje og klart sværeste er »transformations-tænkning« – 
den vej, bibliotekerne ifølge Susanne Odgaard befinder sig i på. 
   - Her er bibliotekerne nødt til at tænke konceptuelt anderle-
des eksempelvis i forhold til, hvad det vil sige »at tage en bogs 
viden ind«, for teknologien gør, at vi kan gøre det på nye og 
flere måder, som vender op og ned op vores tidligere erfaringer 
og konceptuelle forståelse. Som da Wii blev introduceret, og 
vores opfattelse af at spille computerspil ændrede sig radikalt, 
fordi spillet blev frigjort fra tastatur og joystick, og man kunne 
bevæge sig.   

INNOVATION FEM MINUTTER OM DAGEN 

Sådan en transformationsproces er kendetegnet ved, at man 
både skal bevæge sig nye steder hen, mens mange af de 
traditionelle opgaver stadig skal løses. Fortiden og fremtiden 
presser sig på i nutiden, som Susanne Odgaard siger. 
   Men hvordan løser man det?   
   - Innovative ledere, lyder hendes svar. 
   - Og innovation betyder sådan set bare, at man hele tiden er 
opmærksom på at skabe det mest værdifulde produkt til sine 
brugere ved at stille spørgsmålstegn ved ens grundlæggende 
antagelser og være nysgerrig: Hvem er brugerne? Hvad er vores 
rolle? Hvad skal de have ud af et besøg hos os? Hvad skal vi 
levere? Det kan jo så kræve nye kompetencer hos medarbej-
derne, siger Susanne Odgaard. En måde at skabe en innovativ 
tankegang på arbejdspladsen kan være et fast punkt på perso-
nalemødet.
   - Der skal ikke nødvendigvis fuldstændig nye ideer på bordet. 
Det kan være, at noget, du har gjort hver dag i ti år, skal drosles 
lidt ned, så det frigiver fem minutter om dagen til noget nyt, 
siger Susanne Odgaard, hvis vigtigste råd er at trække vejret og 
være rolig og ikke frygte den teknologiske udvikling, for med 
roen kommer kreativiteten. 
- Vi skal ikke være bange for at miste vores job til automatise-
ring, men vi er nødt til at berede os på at være fleksible, få nye 
kompetencer og tænke i nye baner. Forandring er vor tids nye 
stabilitet. 

P.s. undertegnede tastede »journalist« ind på
www.willrobotstakemyjob.com med resultatet:
11,7 procent chance for automatisering. 

Artikler: 
Politiken: Robotterne kommer – og de skal være så velkomne, 24. juni 2017
Fagmagasinet Journalisten: Vind over teknologien – brug den!, 29. juni 2017
Information: Hvad stiller vi op i en verden, hvor automatisering begynder at 
udrydde arbejdet?, 18.november 2016
Fyens Stiftstidende: Lad os omfavne robotterne, 29. december 2016
Perspektiv: Smart Library – Biblioteket som et levende laboratorium,
29. juni 2016 

Bogen: Fremtiden tilhører de frygtløse – en guide til den digitale 
forretningsudvikling af digital rådgiver Astrid Haug, 2017

”Biblioteket er et vidensformidlende sted, og ved at gøre det 
til et oplevelsesbaseret sted også får bibliotekarerne større 
indflydelse end hidtil, og biblioteket bliver mere nærværende.”
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En
overvejelse 

værd

Grundlæggende betyder kunstig intelligens (A.I. 
Artificial Intelligence), at computere kan tage 
intelligente valg uafhængigt af mennesker, når 
vi kommer informationer ind i systemet, og 
programmets algoritmer bruges til at give os 
svarene. 
   Kunstig intelligens inddeles i stærk og svag. Den 
svage er en computer, der bygges til én specifik 
ting, som Deep Blue fra 1997, der blev bygget til at 
spille skak og slog verdens bedste skakspiller. 
   Den stærke betegner en robot, der kan flere 
ting, såsom at spille skak, tale, udvikle nye op-
skrifter og så videre; så langt er udviklingen ikke 
nået endnu.
   Ifølge den amerikanske bibliotekar og techno-
logist Jason Griffey, der holdt masterclass på IVA 
for BF’s medlemmer tilbage i maj, er vi til gengæld 
nået dertil, hvor mennesket ikke længere kan 
regne ud, hvordan programmerne (den kunstige 
intelligens) kommer frem til svarene. 
   - Selvom det jo er os, der giver systemerne de 
informationer, de skal træffe beslutningerne ud 
fra, siger han, og det mener han er både godt og 
skidt. 
   - Maskinerne kan lave langt flere forbindelser i 
informationerne, kaldet neurale net, end et enkelt 
menneske er i stand til. Derfor er computere 
meget bedre til nogle ting end os, for eksempel 
til at stille diagnoser, fordi de har et utal af data 
om forskellige symptomer og sygdomme og kan 

sammenligne dem. Det kan redde liv, siger Jason Griffey, der 
dog langt hen ad vejen er bekymret over udviklingen af kunstig 
intelligens og vores brug af den. 
   - Kunstig intelligens vil altid være begrænset af de informa-
tioner, der kommer ind i systemet, og det er sandsynligt, at 
der er bias eller mangler i de data, som vil påvirke resultaterne. 
Hvis retssystemet eksempelvis bruger kunstig intelligens til at 
afsige domme ud fra tidligere domme, risikerer vi blandt andet 
racistiske bias. 

TEKNOLOGISK MORAL  

En anden debat i forhold til kunstig intelligens er, hvordan vi 
bygger moral og etik ind i teknologien? Det er ikke en ny debat.   
Det klassiske filosofiske spørgsmål er det såkaldte Trolley-
problem med en sporvogn, der slår fem ihjel, hvis du ingenting 
foretager dig, men én ihjel, hvis du skifter spor. 
   - Kunstig intelligens skal hele tiden tage de her beslutninger. 
Skal en selvkørende bil ved en forestående ulykke vælge at slå 
føreren ihjel eller de to på fortovet, spørger Jason Griffey, der 
mener, at det er vigtige diskussioner at tage i samfundet, fordi 
vi skal forholde os til, hvordan vi vil bruge den kunstige intel-
ligens. 
   Kunstig intelligens betyder også Internet of Things, det vil 
sige, at chip snart er blevet så små og billige, at de kommer ind i 
alt fra sko og tøj til makeup. 
   - Det kan redde liv og være smart, at fortovet kan tilkalde 
en ambulance, hvis jeg falder. Byen kan bogstaveligt talt tage 
sig af mig, men jeg hader, at alt, hvad jeg gør, i så fald vil blive 
overvåget. Der vil ikke længere være noget, der ligger uden for 
den offentlige sfære. Alt vil være forbundet, siger han.

Kan kunstig intelligens tage 
menneskelige beslutninger?

18
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Skræddersyet forsikring
– kun for medlemmer

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

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

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

BF samarbejder med Tryg 
der leverer forsikringerne.

Ring til os
70 21 64 44
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Faglige netværk udgør den kollegiale sparring for
Nana Kloster Lund, der i 25 år har været den eneste 
bibliotekar i Davids Samling, et privat kunstmuseum 
på en af Københavns fineste adresser. 

En tidslomme med 
kunst og bøger  
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ana Kloster Lund bevæger sig 
gennem sikkerhedstjekket i luft-
havnen i Los Angeles. I sin bagage 
har hun en bemærkelsesværdig 
genstand – i hvert fald for kunst-
kendere – en yderst værdifuld 

elfenbensæske, der egentlig skulle have været 
videre til en udstilling i Houston, men import/
eksporttilladelsen ville udløbe, før udstilling-
en sluttede, så Nana Kloster Lund må tage 
den med hjem til Danmark. Til daglig kan den 
beundres i dæmpet belysning i de tempererede 
rum på fjerde sal i Davids Samling, beliggende 
i Kronprinsessegade over for Kongens Have.   
Nana Kloster Lund har været mange steder i 
udlandet som kurer med genstande fra Davids 
Samling, enten for at bringe dem til udstil-
linger på udenlandske museer eller også for 
at hente dem hjem. Og variationen i hendes 
opgaver som bibliotekar er netop grunden til, 
at hun har haft 25-års jubilæum på samme 
arbejdsplads, siger hun.  
   Den private kunstsamling blev stiftet af 
C.L. David, en velhavende højesteretssag-
fører, som før sin død i 1960 grundlagde den 
fond, der i dag driver museet og formidler og 
udvider samlingen i det hus, han selv beboede. 
Bibliotekar Nana Kloster Lund har været ansat 
siden 1992. 

N
   - Der var brug for en bibliotekar, og den første bibliotekar blev 
ansat i 1987. Det krævede en studiesamling at opkøbe ny kunst 
til samlingen, så direktøren og senere de to museumsinspek-
tører kunne finde litteratur om genstandene på kunstauktio-
ner verden over, og udstillingerne kunne laves og katalogerne 
skrives. 
   Det er dén studiesamling, der i dag er vokset til et gedigent 
lille kunstbibliotek med bøger på de fleste europæiske sprog, 
herunder italiensk, spansk, græsk, hollandsk og russisk, samt 
enkelte persiske, arabiske, kinesiske og japanske bøger om 
islamisk kunst.

FAGLIGE NETVÆRK

»En tidslomme« kalder Nana Kloster Lund sin arbejdsplads. Da 
hun blev ansat i 1992, var de fire medarbejdere i administrati-
onen. I dag er de ti, blandt andet en konservator, to museums-
inspektører, en registrator, en kommunikationsmedarbejder og 
en daglig ansvarlig for skoletjenesten.  
   - Jeg lod mig hverken afskrække af, at det var et lille sted, el-
ler at jeg var den eneste bibliotekar. Jeg kunne lide tanken om, 
at det var et museum, og jeg kom fra 13 år i Orientalsk Afdeling 
på Det Kongelige Bibliotek, der også var en lille afdeling, siger 
Nana Kloster Lund, hvis faglige netværk i stedet har udgjort 
den kollegiale sparring. Hun er blandt andet medlem af ARLIS 
(Art Libraries Society), der både er et dansk, nordisk og globalt 
netværk.
   - Men jeg har mest brugt mine danske kollegaer for eksem-
pel på Kunstindustrimuseet (nu Designmuseum Danmark) og 
Statens Museum for Kunsts bibliotek, der nu er lagt ind under 

FAKTA Davids Samling drives af den selvejende institution, C.L. Davids Fond og Samling. Siden Davids død i 1960 er museumsarealet 
blevet udvidet væsentligt i takt med talrige nye kunsterhvervelser. Bestanden af ældre europæisk kunst og kunsthåndværk er blevet 
kompletteret, men først og fremmest er samlingen af islamisk kunst blevet styrket i en sådan grad, at den i dag er museets væsentlig-
ste, og museet er i dag en af de 10 væsentligste samlinger i den vestlige verden.
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Kunstbiblioteket, og Det Kongelige Bibliotek. Jeg kan lige ringe 
og spørge, hvordan de har grebet en eller anden praktisk ting 
an, siger Nana Kloster Lund, der også er med i Bibliotekarfor-
bundets Kunstfaggruppe.   
 
HAR LÆRT ARABISK  

Og hendes opgaver har udviklet sig løbende.
   - Da vi kun var fire, spændte opgaverne vidt fra vikar for bog-
holderen/sekretæren til kurér for kunstgenstande, en opgave, 
som vi i dag er mange om. Min opgave er at gennemtrævle 
bogkataloger – desværre nu mest online – samt indkøbe nye og 
antikvariske bøger og analysere tidsskriftartikler. Jeg er super-
bruger på vores digitale arkiveringssystem, ESDH. Derudover 
læser jeg korrektur på kataloger, etiketter og så videre. Jeg har 
også oversat alle vores beskrivelser af udstillede mønter fra 
engelsk til dansk.
   Arbejdet i OA og DS har givet Nana Kloster Lund anledning til 
at lære noget kinesisk og arabisk og til i det hele taget at holde 
det sproglige ved lige, fordi de mange kataloger fra boghand-
lere over hele verden i reglen er skrevet på originalsprog.
- Jeg har også haft stor glæde af at lære russisk på biblioteks-
skolen i sin tid, siger hun. 

HAR SKABT SIT EGET SYSTEM

Museet bruger databasesystemet for genstande The Museum 
System (TMS). Nana Kloster Lund inddaterer bibliotekets ma-
terialer til Rex (KB’s system), men andre kan ikke søge i deres 
samling, da biblioteket ikke er offentligt tilgængeligt. I forhold 

til bibliotekets samling har Nana Kloster Lund skabt sin egen 
systematik, der opfylder de specifikke behov hos direktøren og 
museumsinspektørerne. For eksempel har hun vendt rundt på 
den traditionelle inddeling, hvor den islamiske kunst og kultur 
er perifer, mens den vestlige er grundelementet. Bøgerne er 
opstillet efter materialetyper og geografi, og en hovedgruppe 
kan være keramik eller bogkunst og herunder så fliser eller 
miniaturemaleri. Derefter en geografisk opdeling. 

KUN ET GENNEMFØRT SYSTEM VIRKER 

Udfordringen ved at være alene med sin faglighed kan blandt 
andet være fordomme om, at en fagreferent er »mere værd« 
end en bibliotekar, siger Nana Kloster Lund.  
   - Men vi har hver vores styrker. Jeg forstår opbygningen af 
systemerne og søger på en anden måde, hvor jeg sikrer, at vi 
finder det hele, siger Nana Kloster Lund. Et system virker kun, 
hvis det er gennemført. Da Nana Kloster Lund skulle digitalise-
re de maskinskrevne kartotekskort, var der et ønske om, at der 
også skulle anføres engelske emneord fra Library of Congress. 
   - Men det måtte jeg altså sige nej til, for det ville betyde, at 
der ingen engelske emneord var for alle de titler, som ikke var 
deri, og så risikerer du, at du ikke får alle relevante resultater 
frem, når du søger. 

Læs også Perspektiv fra januar 2017 med temaet Solist – Alene 
med sin faglighed om at være alene med den bibliotekariske 
faglighed på en arbejdsplads. 

Omgivelserne gør noget ved en. Det betyder noget, 
at man hver dag bevæger sig rundt mellem noget 
så smukt. Og så har jeg som regel stor indflydelse 
på mit daglige arbejde, siger Nana Kloster Lund.   
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- Myten om Guldborgsund er, at her aldrig sker noget. Virke-
ligheden er, at der sker noget hele tiden. Vi har en underskov af 
tilbud, og det skal vi synliggøre – også for dem, der allerede bor 
her.
   Formand for Guldborgsunds Kultur, Turisme og Bosætnings-
udvalg Martin Lohse (Guldborgsundlisten) ser den lokale kul-
turpolitik som et middel til at fastholde kommunens borgere, 
tiltrække nye og vigtigst at øge livskvaliteten generelt. Han 
taler om dannelse denne augustmorgen, hvor Perspektiv mø-
der ham på Guldborgsunds hovedbibliotek i Nykøbing Falster, 
og han lægger vægt på, hvad dannelse betyder for det enkelte 
menneske.
   - Man har i lang tid talt om uddannelse, men ikke om dan-
nelse. Jeg mener, at de to områder igen skal være ligeværdige. 
Biblioteket har altid spillet en vigtig rolle for borgernes dan-
nelse, samtidig med at biblioteket har fornyet sig selv. Vi har 
udfordringer, såsom at flere er ensomme, og at mange unge 
har svært ved at finde ud af, hvem de selv er. Jeg vil gerne sikre, 
at de møder forskellige former for kultur, fordi det hjælper dem 
med at besvare essentielle spørgsmål om, hvem de er. 

INGEN TOPSTYRING

Et af Martin Lohses tiltag er etableringen af Bobleriet, som 
er en overordnet paraply for kommunens kulturpolitik, hvor 

Som kommune har vi alle
muligheder for at påvirke borgerne

Formand for Guldborgsunds Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Martin Lohse (Guldborgsundlisten):

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 sidste nummer besøgte vi Odense og Kalundborg. I dette 
nummer har vi besøgt Guldborgsund og Herning. 

Bibliotekerne som en brik i valgkampen 
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institutionerne kan søge midler til fælles 
projekter. Et projekt, som biblioteket 
også er tænkt ind i, men ellers slår Martin 
Lohse fast, at han ikke fra centralt hold 
ønsker at topstyre biblioteket, og at man 
i den sammenlægning af borgerservice og 
bibliotek, der netop har fundet sted, har 
prioriteret, at der fortsat skulle være tale 
om to selvstændige organisationer, nu 
bare under samme ledelse og samme tag.
   - Vi prioriterer biblioteket rigtig højt, 
og det er bibliotekets egen fortjeneste, 
fordi man fra bibliotekets side er god til 
at støtte op om de kommunale strate-
gier. Eksempelvis med lektiecaféer, åbne 
biblioteker, etableringen af et FabLab og 
borgerservice. Jeg har stor respekt for, at 
det er de faglige medarbejdere, der sæt-
ter retningen og gør det, de brænder for. 
Derfor skal vi som politikere ikke blande 
os, så længe det sker inden for rammerne 
af de kommunale visioner og strategier.

VANER GRUNDLÆGGES TIDLIGT

Et område, Martin Lohse har stort fokus 
på, er de borgere i kommunen, der ikke 
bruger kulturtilbud og bibliotek. 
   - Hvordan inviterer du nogen ind, som 
ikke føler, at de har behov for at blive 
inviteret? Det arbejde starter allerede i 
skolerne, hvor vi som kommune har de 
bedste muligheder for at ændre børnenes 
vaner, fordi vi har dem hver dag. Derfor 
skal biblioteket også synliggøre sig over 
for skolerne, hvilket det eksempelvis gør 
ved at invitere alle 5. klasserne ind i vores 
nye FabLab. 
   Han tvivler på, at biblioteket vil blive et 
særskilt emne i den kommunale valg-
kamp. 
   - Kulturlivet kan godt have svært ved at 
forklare sig selv. Det er lettere at forklare 
normeringen i børnehaver, end hvorfor 
en teaterforestilling eller udvidelsen 
af driftsressourcer til bibliotekerne er 
vigtigt. Men mennesket kan ikke leve af 
brød alene, og vi bliver alle fattigere, hvis 
vi sparer på den åndelige føde. 

Samarbejdet på
tværs skal udspringe
af faglighed

Stedfortræder for leder af Guldborgsund-bibliotekerne Jan Holmquist:

Da Borgerservice og biblioteket i Guldborgsund blev lagt 
sammen, blev der nedlagt en lederstilling som bibliotekschef. I 
stedet er Jan Holmquist, hvis titel nu er stedfortræder for leder 
af Bibliotek og Borgerservice, den daglige leder. 
   Sammenlægningen er stadig meget ny, og det samme er bib-
liotekets store satsning, et FabLab, der blev åbnet i april, og som 
står klar med 3D-printere, skæremaskiner og værktøj. 
   - Jeg oplever, at der er opmærksomhed omkring biblioteket, 
og at vi får ros for det, vi gør. Vi ligger pænt i den nationale bru-
gerundersøgelse, og det bliver anerkendt, ligesom det særlige 
ved biblioteket – at vi er et offentligt mødested – også er noget, 
politikerne kan se en værdi i at bruge i lokalområderne. Biblio-
teket understøtter også den læring, der er i kommunen, og det 
kan politikerne se meningen i.
   Netop på læringsområdet har biblioteket store ambitioner, og 
det har inviteret samtlige af kommunens 5. klasser til at arbejde 
i det nye FabLab. 
   Men Jan Holmquist ønsker ikke, at politikerne bruger biblio-
teket endnu mere strategisk, end man gør i dag. Han foretræk-
ker – ligesom kulturudvalgsformanden i kommunen – at det er 
fagligheden, der driver samarbejdet mellem kommunens institu-
tioner. Eksempelvis er tiltaget med FabLab’et en overbygning til 
de tiltag, som foregår på de enkelte folkeskoler.

Guldborgsund



MERE SYNLIG

Det er generelt lykkedes at gøre 
biblioteket mere synligt, og det 
er en vigtig del af hans arbejde at 
fortælle, hvad et moderne biblio-
tek kan, mener Jan Holmquist. 
   - Der er fordomme på godt 
og ondt; biblioteket er seriøst, 
bogtungt og til at stole på, men 
budskaberne om, at vi under-
støtter læring og demokrati, skal 
vi gøre mere opmærksom på.
   For ham er visionen, at biblio-
teket skal være en aktiv spiller 
inden for vidensformidling, læ-
ring og kulturoplevelser. Bibliote-
ket skal understøtte sprogudvik-
ling for de mindste, uddannelse 
og livslang læring.
 - Når man gør noget, der har så 
langt et perspektiv, er det svært 
at måle på resultaterne. Men det 
gør ikke opgaven mindre vigtig. 
At biblioteket næppe bliver en 
del af den kommende valgkamp, 
er Jan Holmquist helt opmærk-
som på. 
   - Det ligger ikke i vores DNA at 
gå ud og være alt for politiske. 
Det er ikke bibliotekets opgave 
at råbe op i en valgkamp for 
at styrke vores egen position, 
men vi skal understøtte demo-
krati, oplyse om valget og også 
generelt være med til at mod-
arbejde fake news. Vi ville da 
blive glade for et større fokus på 
kulturpolitik, men hvis vi gerne 
vil bevare armslængdeprincippet 
mellem bibliotek og politikere, er 
vi nødt til at blive på vores egen 
banehalvdel. Det er en del af 
kontrakten.

X2 0 1 7

Kommunalvalg
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- Biblioteket er sjældent i 
lokalpressen eller på den kom-
munale dagsorden, så overord-
net set er biblioteket ikke sær-
lig højt prioriteret i kommunen, 
konstaterer tillidsrepræsentant 
i Guldborgsund-bibliotekerne 
Stine Grabas. Hun kan dog 
pege på et enkelt område, hvor 
hun vurderer, at politikerne 
tænker biblioteket ind i bredere 
kommunale strategier, nemlig 
Bobleriet, som er et samarbejde 
på tværs af kulturinstitutioner-
ne, hvor politikerne har afsat 
en særskilt pulje til kulturelle 
samarbejdsprojekter.
   - Der er kommet en pulje 

penge og politisk bevågenhed, og det er jo positivt, ligesom det 
er fint, at institutionerne tvinges til at arbejde sammen. Men 
det sker på et område, hvor vi som bibliotek i forvejen ville have 
lavet mange af de samme aktiviteter. Forskellen er så bare, 
at det nu er Bobleriet, der er afsender, i stedet for biblioteket. 
Dermed mister vi noget synlighed. 
   Derfor er det – trods det kulturelle samarbejde på tværs 
– også stadig hendes vurdering, at kommunen ikke bruger 
biblioteket særlig strategisk. I stedet er det biblioteket, der 
på eget initiativ sætter projekter i gang, når det ser et behov. 
Eksempelvis med opsøgende arbejde i udsatte boligområder 
eller samarbejde med sprogskoler. 
   - Fordommene om biblioteket eksisterer stadig, og de spæn-
der ben for, at biblioteket kommer mere i spil i de kommunale 
strategier. De tænker biblioteket som bøger, der skal lånes ud 
og afleveres igen. Vi tænkes ikke ind i de langsigtede strategier 

Det handler om at 
søge indflydelsen

omkring dannelse, eller at biblioteket kan være en del af løs-
ningen på mange kommunale udfordringer. Derfor er vi selv 
nødt til at byde ind og synliggøre biblioteket ved at flytte nogle 
af vores aktiviteter ud af bibliotekets fysiske rum, siger hun.

GLEMT I EN KULTURKANON

At biblioteket ikke er så højt placeret i borgernes bevidsthed, 
som man kunne ønske sig, viser den kulturkanon, som Guld-
borgsund Kommune har udgivet i 2017 under titlen Guldkanon. 
Op til udgivelsen har man stillet borgerne spørgsmålene: Hvilke 
kulturoplevelser i kommunen er jeg særlig stolt af, og hvad ville 
jeg nødigt undvære? På biblioteket tog man del i det kommu-
nale initiativ og opfordrede folk til at stemme, men ud af de 37 
valgte kulturattraktioner, der indgik i Guldborgsunds kulturka-
non, er biblioteket ikke med, og det ærgrer Stine Grabas.
   - Man kan spørge sig selv, om vi ikke er med, fordi borgerne 
ser os som så selvfølgelige, at de ikke tænker på at nævne os, 
eller om det er, fordi vi ikke betyder noget for borgerne? 
   Virkeligheden er dog, at borgerne giver udtryk for, at deres 
bibliotek betyder noget. Under ombygningen i forbindelse med 
sammenlægningen af bibliotek og borgerservice klagede man-
ge borgere til bibliotekets personale over, at deres bibliotek nu 
blev mindre. Men ligefrem læserbreve eller demonstrationer 
kom der ingen af. 
   - Borgerne var utilfredse, men det var kun os, de sagde det til, 
siger Stine Grabas.
   Derfor forventer hun heller ikke, at biblioteket bliver en del af 
valgkampen. 
   - I mange år har vi forsøgt at nå ud med budskabet om, at 
biblioteket er mere end bøger, så hvordan vi lige skulle nå det til 
november, har jeg svært ved at se. Men det behøver heller ikke 
være et valgkampstema at få synliggjort alt det, biblio- 
teket kan. Man må forsøge at få den indflydelse, man kan. 
Derfor er jeg gået med i kommunens Hoved MED-udvalg, hvor 
jeg har mulighed for at synliggøre biblioteket over for andre af 
kommunens institutioner og politikerne.
   - Min oplevelse er, at der er langt fra biblioteksledelsen til 
politikerne, så hvis jeg kan deltage i centrale udvalg og dermed 
få foretræde for politikerne og den øverste ledelse i kommunen 
og være med til at pege på, hvor biblioteket kan bidrage, så gør 
jeg det, siger Stine Grabas.
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Guldborgsund Kommune har 61.257 indbyggere (2017). 
Guldborgsund-bibliotekerne består af et hovedbibliotek 
og fem lokalbiblioteker i Nysted, Nørre Aslev, Sakskøbing, 
Stubbekøbing og Væggerløse.

Udgifterne til folkebiblioteket pr. indbygger
571 kr. (2017
549 kr. (2016)
543 kr. (2015)

Kulturudgifter pr. indbygger: 1.249 kr.

Bibliotekets driftsbudget for 2017
er reduceret med 2,99 procent. 

Anlægsbevillinger:
Mellem 500.000 til 1 million kr.

Tillidsrepræsentant i Guldborgsund-bibliotekerne Stine Grabas:

Guldborgsund
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Herning

Hvordan kommer det til udtryk, at biblioteket er 
et politisk fokusområde i Herning?
I 2014 valgte vi at flytte hovedbiblioteket fra den 
nordlige udkant af byen til centrum i en nyrenove-
ret bygning midt på gågaden, fordi vi ville biblio-
teket endnu mere. Det blev vedtaget af et stort 
flertal i byrådet, og brugerne har efterfølgende 
stemt med fødderne. Besøgstallet er eksploderet.

Bliver biblioteket tænkt strategisk ind i samar-
bejdet med kommunen?
- Biblioteket bliver set som en strategisk sam-
arbejdspartner med iderige og kreative folk på 
mange forskellige områder, lige fra integration, 
bosætningsstrategi til styrkelse af folk med ondt 
i livet. Biblioteket har fået en mere offensiv rolle 
i kraft af dets placering i gågaden og indgår i 
masser af samarbejder, når der for eksempel er 
store kultur- og idrætsevents i Herning såsom 
EM i Triatlon, hvor alle løberne krydsede gennem 
biblioteket.
   Vi har i Vestdanmark en udfordring med at 
tiltrække og fastholde arbejdskraft samt de unge 
og børnefamilierne. Derfor skal biblioteket under-
støtte unge under uddannelse og gøre Herning 
Kommune til et godt sted at bo for alle. Folk, der 
kommer på biblioteket, synes, at det er et fedt 
sted at være.   

Kunne biblioteket blive et emne i valgkampen? 
- Der er enkelte politiske røster (Socialdemokra-
tiet i Herning, red.), der taler om, at der måske 
kan spares på aktivitetsniveauet; nogle kalder 
biblioteket »et overflødighedshorn«. Det har 
blandt andet kørt som en debat på Facebook. Min 
holdning er, at biblioteket ikke fortjener reduktion, 

Biblioteket er et frirum for alle 

men kæmpe opbakning. Så det kunne godt blive 
et tema i valgkampen, men jeg tror ikke, at der er 
støtte til at skære i bibliotekets budget.        

Besøgstallet er steget, men bibliotekets budget 
er dog fire millioner kroner mindre end for fem år 
tilbage. Hvordan hænger det sammen?   
- Biblioteket drives forretningsorienteret. Det vil 
sige, at det for eksempel er en professionel café, 
der lejer sig ind, så biblioteket tjener penge på den 
service. Biblioteket kigger også ud over kom-
munegrænsen og varetager funktioner for andre 
biblioteker. Ressourcerne bliver brugt målrettet, 
for eksempel ved at man kan booke tid hos en 
bibliotekar. Vi har også udvidet åbningstiden uden 
biblioteksfaglig betjening, men vi har ikke sparet 
indholdsmæssigt og biblioteksfagligt. 
   - Vi skal værne om bibliotekets frihed til at 
turde eksperimentere, og vi er gået efter en 
udviklingsorienteret ledelse og organisation, siger 
Johs. Poulsen.
   - Min udfordring, som andre kulturudvalgs-
formænds, er, når kulturen bliver sat over for 
kernevelfærd som ældre-
pleje, daginstitutioner og 
folkeskoler, der er bundløse 
poster. Min påstand er, at 
justerer man ganske lidt 
på de steder for i stedet at 
bruge midlerne på kultur-
området, så får man meget 
mere ud af pengene, fordi 
kultur kan noget særligt i 
forhold børn, familier, folk 
med ondt i livet, hjemløse, 
integration og så videre. 

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Johs. Poulsen (B) 

Biblioteket er det vigtigste forsamlingshus, der findes. Et sted, hvor 
folk kan opnå fordybelse og dannelse uanset social status, etnicitet 
og alder. Det er et frirum for alle, og biblioteket er højt prioriteret i 
Herning, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Johs. Poulsen, 
der har været formand for biblioteksområdet siden 1990. Dengang 
hed det Skole- og Kulturudvalget. 
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- Herning bymidte led under, at storcenter-
et trak rigtig mange mennesker til sig, men 
biblioteket har været med til at skabe liv og en 
levende og attraktiv gågade igen. Vi har været 
en gamechanger for midtbyen, siger biblio-
tekschef Pernille Schaltz, der mener, at biblio-
teket som kulturinstitution er højt prioriteret i 
Herning Kommune.
   - Vi er en del af forvaltningen By, Erhverv 
og Kultur som en erkendelse af, at vi er en 
væsentlig del af det, der gør Herning til et 
godt sted at bo, arbejde og studere. Vi er en 
del af det setup, der skal tiltrække borgere og 
erhvervsliv og nå Hernings mål om at være 
hovedstanden i det midtjyske. 
 
Hvordan bliver biblioteket tænkt ind i de 
kommunale strategier?
- Kultur- og fritidspolitikkens sigte er »kultur 
hver dag« med fokus på hverdagskultur. Her 
bliver biblioteket blandt andet brugt som 
folkets fælles møde- og oplysningssted, hvor 
der for eksempel er høringer om forbedring på 
sundhedsområdet eller lignende.  

Kan biblioteket blive en del af valgkampen?    
- Så skulle det handle om mængden af aktivi-
teter i lyset af debatten med blandt andre Ole 
Münster om, hvad bibliotekets rolle er. Men 
jeg tror det ikke. Generelt vil politikerne gerne 
bevare lokalbibliotekerne, og vi er involveret 
i et samarbejde på tværs af kommunen med 
fokus på at skabe et godt og stærkt børneliv. 
Bibliotekets landdistriktsstrategi handler også 
om at skabe lige så god service i landområder-
ne som i byen. Derfor har vi udviklet såkaldte 
abonnementspakker med e-ressourcer, så 
man hver 14. dag kan få en digital pakke fra 
biblioteket med links til ressourcer, der passer 
til ens interesser. Vi laver i dag mere bibliotek 
til flere for færre penge. 

Gamechanger for bymidten  

Hvordan gør I det? 
- Herning-modellen, altså godt købmandskab. Vi er underlagt 
de samme vilkår som andre kommuner med vigende budget-
ter og forventninger om at levere bedre service. Det kræver, 
at vi prioriterer ressourcerne, optimerer, udliciterer og bruger 
pengene på brugerne i stedet for på administration, og dér kan 
teknologien hjælpe. Vi har fokus på at strække midlerne, men 
der er ingen tvivl om, at medarbejderne løber stærkt. 

Hvad er dine visioner for biblioteket?
- Vi har i to år arbejdet på et virtuelt bibliotek, der kan matche 
vores fysiske bibliotek med aktiviteter, samlingen og stem-
ningen. Det er lanceret nu, og vi skal løbende måle på, om det 
virker. 
   Jeg ser også et stort potentiale i samarbejdet med de pæda-
gogiske læringscentre, fordi vi har hver vores styrker og kan 
hjælpes ad med den digitale dannelse af børn i kommunen. Og 
vi skal videreudvikle biblioteket som kulturelt mødested.  

Bibliotekschef Pernille Schaltz

I 2014 flyttede Herning Hovedbibliotek ind i nye 
lokaler midt på gågaden og blev langt mere synlig i 
gadebilledet. 
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Herning Kommune har 88.386 indbyggere (2017). 
Bibliotekerne i Herning består af hovedbiblioteket og fem 
lokalbiblioteker i Vildbjerg, Aulum, Kibæk, Hammerum og 
Sunds.

Udgifterne til folkebiblioteket pr. indbygger
458 kr. (2017)
462 kr. (2016)
442 kr. (2015)

Kulturudgifter pr. indbygger: 2.296 kr.

Bibliotekets driftsbudget for 
2017 er reduceret 0,99 procent. 
Anlægsbevilling for 2017 er 0 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

– Det er for eksempel mange år siden vi har været 
udsat for voldsomme besparelser. Og det, at vi er 
blevet flyttet til midtbyen, viser, at politikerne ser 
os som en gevinst, og at vi bidrager med at profi-
lere Herning som et godt sted at bo, siger hun.      

Har det ændret jeres arbejde at være flyttet ind 
midt i byen? 
- Biblioteket samarbejder med rigtig mange, lige 
fra andre kulturinstitutioner til erhvervslivet. Vi 
er med i stort set alle events i byen, om det er 
juleaktiviteter i midtbyen, VM i cykelløb eller Grand 
Prix i Boxen. Den markante stigning i samarbejder 
betyder, at der skal frigøres tid til det, mens andre 
»passer butikken«. Ledelsesmæssigt er der derfor 
skabt en struktur, hvor vi er gearet til at gribe 
opgaver løbende. Vi er ikke opdelt i børne-, voksen-, 
musikafdeling og så videre, men i teams, der arbej-
der med læring, arrangementer og events, hvilket 
afspejler prioriteringen af opgaver, der ikke direkte 
handler om bemanding i udlånet.  

Hvad synes du om den prioritering?   
- Jeg synes, at det giver mening med de ændringer, 
biblioteket som institution gennemgår. Flytningen 
af biblioteket til midtbyen har været en stor succes, 
hvor vi har fået mange nye brugere og er bibliotek 
på en anden måde. Vi har fået en position som 
værested eller et forsamlingshus, hvor man kan 
mødes og føre den demokratiske samtale.   

Vi skal holde fast i de hardcore 
bibliotekariske kompetencer            

Har udviklingen en bagside?   
- Det kan godt være svært at få plads til det traditionelle biblio-
tekararbejde og vedligeholde sine bibliotekariske kompetencer 
eksempelvis inden for hardcore informationssøgning, hvilket jo 
ikke blot er vigtigt i den daglige betjening af brugerne, men også 
i samarbejdet med skolerne. Det kan være svært at finde tid til 
at dygtiggøre sig. Men jeg synes, at vi nu er begyndt at få mere 
fokus på den del igen. Vi har fået udpeget én, der har ansvar for 
at klæde os på til online Book-en-bibliotekar, blandt andet ved 
etablering af en fælles toolbox, og så har vi gang i et forløb med 
kurser i opgradering af vores søgekompetencer og så videre. 
   En anden udfordring er vores mange nye kollegaer med en 
anden faglig baggrund. De er rigtig dygtige, men de skal klædes 
på i forhold til de bibliotekariske færdigheder. Jeg tror, at ledel-
sen er ved at blive bevidst om, at fordelingen af kompetencer 
skal balanceres, og at det for eksempel også er godt at få ansat 
nogle cand.scient.bibl.ere, der har de grundlæggende søgefær-
digheder. Biblioteket vil jo gerne »spille på to heste«, så medar-
bejderne både er dygtige på det hardcore bibliotekariske og også 
kan tilbyde de mange andre ting, der efterspørges. 
 
Tror du, at biblioteket kommer til at spille en rolle i den
kommunale valgkamp?  
- Umiddelbart ville jeg have sagt nej, men der har for nylig været 
en læserbrevspolemik, hvor en politiker foreslog at skære ned 
på bibliotekets aktiviteter – en besparelse, som skulle bruges 
i plejesektoren. Der kom dog mange protester på Facebook fra 
brugere, som var imod det forslag.      

Hvad er dine ønsker som medarbejder videre frem?
- Vi er på rette vej, men jeg kan som sagt godt være bekymret 
for vores fagfaglighed, fordi der hele tiden kommer nye res-
sourcer og informationer, og hvis ikke vi som bibliotekarer og 
biblioteksformidlere tilegner os dem, kan vi heller ikke hjælpe 
borgerne og klæde dem på. Så jeg håber, at vi bibeholder en 
bevidsthed om, at det er vigtigt at sikre, fastholde og udvikle 
den viden.  

Bibliotekar på Herning Bibliotekerne Vera Daugaard

Bibliotekar Vera Daugaard har
arbejdet i Herning Bibliotekerne
i 38 år. Hun er ikke i tvivl om, at
biblioteket er højt prioriteret 
politisk i kommunen.  

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

Se mere på bf.dk/arrangementer

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

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

Medlem om BF’s gåhjemmøder

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

"Godt at hæve sig 
over arbejdsdagens 
praksisnære opgaver 
og se tendenser i et 
større perspektiv."
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»Biblioteket må i dag forstås som et 
relationelt samarbejde mellem borgere 
og lokalmiljø med funktion af socialt 
og kulturelt omdrejningspunkt mere 
end at administrere og give adgang til 
en samling,« skriver lektor fra SDU Jens 
Jørgen Hansen i bogen Biblioteksdidaktik.    

Ny grundbog i biblioteksdidaktik sætter ord på den praksis,
der sker på bibliotekerne. Det gør det lettere at udvikle faget, 
professionalisere det og pege på behovet for nye kompetencer, 
ifølge bogens bidragsydere.   

Biblioteksdidaktik 
som fælles sprog

iblioteksformidlernes opgaver spænder i dag fra 
projektledelse og relationsarbejde over samskab-
else til kulturelle events og sociale indsatser, det 
hele med formidling som omdrejningspunkt. 
   Og den nyudviklede faglighed kalder på en bib-
lioteksdidaktik, der giver et fælles sprog, viden og 

redskaber og dermed et fundament til at videreudvikle faget, 
mener fagredaktør og en af bogens ni forfattere Cecilie Laskie, 
der har samlet bogens forskningsbidrag om formidling fra den 
direkte vejledning til den uformelle læring i bibliotekerne –
fagets didaktik. Bogen henvender sig til studerende ved biblio-
teksuddannelser og biblioteksformidlere.
   - Biblioteksdidaktik handler om identitet. Hvis man skal 
udvikle fælles teorier, modeller og sprog, kræver det en fælles 
grundfølelse af, hvem man er som biblioteksformidler, og fæl-
lesnævneren er det brændende ønske om at formidle biblio-
teket som kulturinstitution – fra informationsvidenskab til 
kulturformidling, siger hun. Betegnelsen biblioteksformidler – i 
stedet for bibliotekar – er valgt, fordi bibliotekerne i dag også 
har mange medarbejdere med en anden faglig baggrund end 
den bibliotekariske. 
   Ifølge lektor ved Bibliotekskundskab og videnskommunika-
tion på Syddansk Universitet Jens Jørgen Hansen bidrager en 
samlet biblioteksdidaktik til en professionalisering af faget, 
fordi der bliver sat ord på de aktiviteter og den formidling og 
læring, der allerede sker på bibliotekerne: »Tanker og visioner 
bliver synliggjort også over for borgere og politikere, og det 
bliver lettere at pege på nye kompetencebehov på bibliote-
kerne«. Desuden giver en »biblioteksdidaktik mulighed for på 
et refleksivt grundlag at diskutere, eksperimentere og udvikle 
nye og eksisterende praksisformer på bibliotekerne,« skriver 
han i kapitlet »En teoretisk tilgang til biblioteksdidaktik«.
 

B

I 2018 udbyder centralbibliotekerne et 
»Akademiforløb i Biblioteksdidaktik« 
støttet af Slots- og Kulturstyrelsens 
overbygningspulje.
Læs mere på www.centralbibliotekerne.dk.
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»Det er på kanten mellem det kendte og det ukendte, at der opstår 
inspiration«. Et ord, der bør skrives ind i bibliotekslovens formålspara-
graf på linje med »at stille materialer til rådighed«, mener lektor på 
IVA Lennart Björneborn, der har bidraget til bogen Biblioteksdidaktik.

Bibliotekernes
berettigelse er inspiration 
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n vigtig pointe med biblioteket er, at det giver 
brugerne mere end det, de selv søger. Inspira-
tionen er central for bibliotekernes styrke og 
legitimitet. Ellers kunne de sådan set bestå af én 
stor lagerhal på Fyn med robotter, der fremfandt 
reserveringerne og sendte dem til afhentnings-

steder i lokale supermarkeder, siger lektor på IVA Lennart Björ-
neborn, der er en af ni bidragsydere til bogen Biblioteksdidaktik. 

E
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Her kommer han med bud på, hvordan man 
bevidst kan arbejde mod at skabe mere uformel 
læring og inspiration i biblioteksrummet.
   - Normalt er didaktik et begreb, der bliver brugt 
til mere målrettet læring. Men det giver også 
god mening at tænke lystlæring og serendipitet 
didaktisk, fordi det betyder, at vi reflekterer over, 
hvilke greb og hvilken slags design der får formid-
lingen til at fungere, siger Lennart Björneborn. 
   - De mest spændende biblioteker at besøge er 
dem, hvor du med det samme kan mærke, at de 
ansatte har en idé med stedet og rummet, og 
at de har lyst til at formidle – ansigt til ansigt 
eller gennem indretningen, siger Lennart Björne-
born og nævner som eksempel Idea Stores, som 
opstod i London cirka ti år tilbage. Ideen var at 
indrette biblioteksfilialer a la butikker, hvor de 
ansatte var let genkendelige, og varerne var idéer, 
viden og lokale aktiviteter. Det var kontroversielt 
i en dansk sammenhæng dengang, men i dag har 
flere danske biblioteker taget greb fra detailbran-
chen til sig.
    Lennart Björneborn peger i bogen på helt 
lavpraktiske greb som at lade bøger efterladt 
af andre brugere blive liggende steder, hvor de 
ikke hører til, fordi de kan inspirere andre. Eller at 
placere en karrusel med voksenbøger i børnebib-
lioteket. 
   - Når man arbejder didaktisk, arbejder man 
bevidst med at understøtte læring. Nogle gange 
virker det, andre gange ikke, men jo mere vi 
afprøver, observerer og spørger brugerne, jo 
større mulighed er der for at videreudvikle det, 

der skaber inspiration, uformel læring og serendipitet. For alt 
design er mulighedsskabende. I Hjørring deltog jeg i et projekt, 
hvor vi gennem bøgernes chip og anonymiserede udlånsdata 
kunne se, hvilke køn og aldersgrupper der lånte hvilke bøger på 
hvilke tidspunkter. Med den viden kan man sætte andre ting på 
hylderne lørdag formiddag i stedet for torsdag aften og derved 
skabe større mulighed for uformel læring – intenderet serendi-
pitet. 

DIGITAL SERENDIPITET

Digitalt er bibliotekerne dog langt fra målet om serendipitet, 
mener Lennart Björneborn. Selvom han også ser flere forsøg 
med at skabe inspiration digitalt. 
   - Med algoritmer kan du understøtte serendipitet i det digi-
tale, hvilket de kommercielle tjenester gør, når de viser, hvilke 
andre bøger folk har købt eller søgt på, når du søger en titel, 
siger Lennart Björneborn. 
Han mener ikke, at bibliotekerne derved behøver at havne i et 
digitalt ekkokammer. 
   - Nej, for det er på kanten mellem det kendte og det ukendte, 
at inspiration og serendipitet opstår. Hvis du hele tiden får 
mere af det samme, vil du kede dig, men får du noget helt vildt 
anderledes, vil du tænke »far out«. Det handler om at ramme 
nabogenrer og naboemner – det er også det princip, Amazon og 
musiktjenesten Spotify bruger. Derudover kan man indskyde 
»bobler«, som er beslægtede, men ligger længere ude i den 
»lange hale«, siger han.

SOCIAL NAVIGATION

Bibliotekerne har enorme mængder big data fra bibliotek.dk. 
Forskerens drøm er at udnytte disse data og udvide bibliotek.
dk ved at lade brugerne bidrage og tagge bøger og andre mate-
rialer. 
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Døssingprisen er Bibliotekarforbundets hæderspris. 
Prisen bliver uddelt hvert andet år i forbindelse med 
BF’s generalforsamling. Prisen på 25.000 kr. gives 
til enkeltpersoner eller grupper, som har ydet en 
påskønnelsesværdig indsats inden for det kultur- 
eller bibliotekspolitiske område.

•   Vil du være med til at bestemme, 
hvem der skal have Døssingprisen i 2018?

•   Har du gode idéer og en bred viden om, 
hvad der rør sig, og hvem vi i BF skal sætte 
pris på?

Det er BF's hovedbestyrelse, som nedsætter 
Døssingprisudvalget, bestående af tre BF-medlem-
mer. Udvalget har til opgave at indstille en kandidat 
til Døssingprisen til hovedbestyrelsen, der herefter 
træffer den endelige beslutning.

Udvalget bliver så vidt muligt bredt sammensat, 
så vi dækker flere ansættelsesområder og med 
medlemmer fra både øst og vest i landet. Udvalget 
mødes tre til fire gange i 1. halvår af 2018. Der er i  
et vist omfang mulighed for at deltage i møderne 
via Skype.

Skriv en ansøgning til udvalgets sekretær, Niels 
Bergmann, nb@bf.dk senest den 12. november 2017 
og fortæl, hvem du er, og hvorfor du gerne vil være 
med i Døssingprisudvalget frem mod uddelingen af 
prisen i slutningen af 2018.

Vil du være med i
Døssingprisudvalget?

- Bibliotekerne burde i langt højere grad udnytte brugernes 
spor til at understøtte den uformelle læring og inspirere. Der 
findes jo udenlandske sociale bogplatforme som Goodreads 
og LibraryThing, hvor man deler interesser og læseoplevel-
ser med hinanden. Det kunne bibliotekerne også gøre. I USA 
bruger mange biblioteker et system med brugergenererede 
data, siger Lennart Björneborn, der er klar over, at det et 
stykke af vejen er datalovgivningen, der spænder ben for 
det i Danmark. Men det kunne for eksempel gøres valgfrit, 
om man ville pushes med personaliserede anbefalinger. 
   - Vi bruger hele tiden social navigation; om det er, når vi 
lytter til vores venners playlister på Spotify, skal finde en 
god restaurant og ser efter, hvor der allerede sidder nogle 
og spiser, eller stopper op ved boghylder med andre bruge-
res eller bibliotekarernes anbefalinger.
   Lennart Björneborn erkender, at de digitale platforme 
kræver mere og noget andet end det fysiske rum – som 
brugere laver vi jo ofte »hit and run« og har skyklapper på i 
de digitale rum, fordi vi er vant til at skulle sortere reklamer 
og ting fra, der popper op. Men gennem en didaktisk tilgang 
kan man observere og finde ud af, hvad der virker hvornår. 
Måske er det, når man lige har reserveret en bog, at man er 
modtagelig for, hvad andre, der har lånt samme bog, også 
har læst.
   - Den uformelle læring opstår lettere i det fysiske rum, 
fordi vi har en anden langsommelighed. Men de to typer 
rum skal supplere hinanden og tænkes sammen. Det nytter 
ikke at have en formidlingsansvarlig, der kun klarer det 
digitale bibliotek eller styrer hjemmesiden, uden at dette 
tænkes sammen med design og formidling i bibliotekets 
fysiske rum, for det er et fælles anliggende, siger han. Og i 
begge typer rum er det vigtigt, at de menneskelige ressour-
cer indtænkes, både de ansatte og brugerne. 
   - Brugerne kan også bidrage med anbefalinger, og de kan 
ses som ressourcer af viden. De kan for eksempel være 
eksperter i heavy metal eller dinosaurer, som andre brugere 
må kontakte, og sidegevinsten er, at brugerne føler mere 
ejerskab og bliver ambassadører for biblioteket.

– Som mennesker vil vi gerne fremstå, som om vi har 
styr på det, vi laver, og hvorfra vi får vores idéer. Selv 
nobelpristagere har sagt efterfølgende, at mange af deres 
opdagelser er opstået tilfældigt, men at de så har haft 
evnerne til at udnytte dem på grund af deres erfaring.
   Og det er nemlig derfor, at biblioteket kan punktere 
filterbobler. De udvider folks horisont ud over det, de selv 
ville opsøge, siger lektor på IVA Lennart Björneborn
(foto til venstre).

Serendipitet er undervurderet 
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Vi har kun begrænset tid til at vikle os ud af en handlingslammelse, 
hvor politikerne venter på befolkningen, og befolkningen venter på 

politikerne. Derfor skal arbejdspladserne ind i klimakampen – og det 
kan kun gå for langsomt, mener Rasmus Willig. 

KLIMAKAMPEN!
KOM NU IND I

vad er det værste spørgsmål, du kunne forestille 
dig at blive stillet? spørger sociologen Rasmus 
Willig – og han giver selv svaret: 
   »Det er, hvis du skal sidde som gammel overfor 
dit voksne barn, der spørger dig, hvorfor du og 
dine jævnaldrende ikke gjorde noget for at forhin-

dre klimakatastrofen, mens I havde muligheden – for I vidste 
det jo godt.«  
   Hvad skal vi svare? (Hans Reitzel, 2017) er titlen på hans nye 
bog, som han har skrevet sammen med Norges største filosof 
Arne Johan Vetlesen.
   Bogen er et opråb. Planeten nærmer sig et vendepunkt. Det 
eneste, klimaforskerne endnu har taget fejl af, er det tempo, 
vi skaber problemer for os selv i. Det går en del hurtigere end 
antaget, og det sker lige for øjnene af os.  
   De færreste ved, at der i dag er flere klimaflygtninge end 
krigsflygtninge. Det er kun starten, mener Rasmus Willig.  
   - Forestil dig, at 1 milliard mennesker står uden vand, og de 
begynder at vandre. Hvis klimakrisen handlede om at undgå 
vandstandsstigning i vores sommerhusområder, så kunne vi 
bare bygge nogle højere diger. Men det er selve vores civilisa-
tion, vi har gamblet med. Vi ved det godt, og derfor skulle man 
tro, at vi naturligt blev draget mod hinanden for at gøre noget 
aktivt, mens vi stadig kan nå at handle. I stedet sidder vi fast i 
en kollektiv handlingslammelse, siger Rasmus Willig. 
   Politikerne venter på befolkningens miljøbevidsthed, og 
befolkningen venter på politikernes handlekraft, mens ingen af 
delene bevæger sig hurtigt nok, vurderer han. 
   - Når det ikke sker politisk, og det heller ikke kommer 

H
naturligt fra græsrødderne med tilstrækkelig styrke, så må 
vi have samfundets sektorer ind i kampen. Arbejdspladserne, 
fagene, organisationerne. De kan gøre en forskel. 
   Klimakrisens udfordring består i at få mange af os til at æn-
dre adfærd og helst i en vis fart. Arbejdsmarkedet, som på så 
mange måder regulerer vores adfærd i forvejen, er gået fri. 
Det skal vi have lavet om på. Det er ikke nok at spare lidt på 
strømmen og sætte et flueben i det etiske regnskab. Vi skal 
ind og have fat der, hvor det kan mærkes, siger Rasmus Willig. 

GÅ TIL STÅLET

Hvis vi kan have arbejdspladser, som blander sig i medarbej-
dernes motion, søvn og rygning – ting, som man efter hans 
mening burde blande sig udenom – hvorfor kan vi så ikke have 
et arbejdsmarked, der går mere radikalt ind i miljørigtighed, 
som er det egentlige problem for os alle sammen? spørger han.   
   - Om det så involverer, at halvdelen af medarbejderne begyn-
der at cykle på arbejde eller køre i delebiler, og den anden halv-
del holder op med at spise kød, så skal vi turde gå hinanden på 
klingen på vor tids største etiske udfordring.
   Vi har brug for nogle arbejdspladser og organisationer, der 
begynder at gå til stålet. Hvorfor ikke fravælge at afholde 
lederkurset i Barcelona og holde det herhjemme i stedet? Hvor 
svært kan det være? spørger Rasmus Willig. 
   Værdien af at gøre det ligger ikke bare i den CO2, man i så 
fald undlader at lukke ud i atmosfæren, men også i den mani-
festation, det er, hvis organisationer begynder at agere på den 
måde, pointerer han. 
   - Man kan indføre nye standarder i en arbejdssammenhæng 

T
E

K
S

T
 T

H
O

M
A

S
 D

A
V

ID
S

E
N

 F
O

T
O

 P
E

R
-A

N
D

R
E

 H
O

F
F

M
A

N
N

/P
O

L
F

O
T

O



· Perspektiv · Oktober 201736

Alle biblioteker skal da 
have en klimaambassadør
Bibliotekar på HvidovreBibliotekerne Claus Rosenblad er én af de 
50 klimaambassadører, kommunen har udpeget. De informerer 
om og påvirker kollegaerne til at tænke på miljøet ved eksempel-
vis at spare på strøm, vand eller printerpapir.

- Vi kan også søge kommunens klimapulje om midler til ek-
straordinære tiltag. Eksempelvis fik vi installeret vandbesparende 
haner på biblioteket og hele rådhusgrunden sidste år, siger Claus 
Rosenblad.

- Min fortolkning af rollen er at gå lidt længere end til det at 
påvirke mine kollegaer. På biblioteket har vi direkte kontakt til 
borgerne, så jeg har også mulighed for at lave arrangementer og 
udstillinger målrettet dem. Jeg mener, at der er potentiale for, at 
vi som bibliotekarer kan spille en større rolle på klimaoplysnings-
området, såsom ved globale kampagner som Earth Hour, hvor alle 
slukker lyset i en time. Man kan også sagtens forestille sig, at vi 
kunne arbejde med at skabe en bevidsthed om klimaet blandt 
de yngste, lige som vi arbejder med en tidlig læseindsats, siger 
Claus Rosenblad, der opfordrer til, at alle biblioteker udpeger en 
klimaambassadør.
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med et snuptag. Privatsfæren er meget svæ-
rere at kontrollere. Det bedste, der kunne ske, 
var, at arbejdspladserne puster liv i medarbej-
dernes motivation til at tage hjem og diskute-
re med partneren, om man ikke skulle springe 
udlandsrejsen over og bare blive i Danmark i år. 
Og i øvrigt inspireres man til at tage snakken 
med børnene om, hvorfor familien nu begyn-
der at leve lidt anderledes. 
   For nu føler man sig ikke isoleret og hand-
lingslammet længere. Nu er man en del af en 
større bevægelse, som faktisk gør en forskel, 
siger Rasmus Willig. 

KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSER

Som arbejdsplads burde det ikke være svært 
at få idéer til at komme ind i kampen, mener 
han. 
   - I stedet for at måle løs på medarbejder-
nes arbejdspræstationer, som bare forpester 
arbejdsmiljøet, så mål på det vigtige. Lav 
medarbejder- og medlemsundersøgelser, som 
spørger ind til transport- og forbrugsvaner. 
   Hvordan går det i denne branche, på denne 
arbejdsplads, med miljørigtigheden? Kan vi 
blive bedre? Spiser vi mindre kød end sidste 
år? Den slags tiltag kan være af stor betyd-
ning, for det kan starte diskussionen, pirke til 
klimabevidstheden og skabe ringe i vandet. 
   Afskaf kød i kantinen. Eller afskaf som mini-
mum oksekød, og server kun kyllingekød. 
   Beløn de medarbejdere, der tager cyklen – 
eventuelt med bonus. Hvorfor ikke bare tale i 
så tydeligt et sprog? Vi vil gøre en forskel. 
   Eller tag på stranden en lørdag formid-
dag hele arbejdspladsen og saml skrald op, 
fotografer seancen og læg billeder op på de 
sociale medier. Og se stort på det ubehag, det 
kan vække i andre, som ikke har ressourcerne 
eller lysten til at gøre det samme. Gør det ikke 
med moralsk ophøjethed, men snarere med 
en følelse af at være aktivist i en sag, der ikke 
kunne være vigtigere. 
   Det er den nerve, vi skal have vakt, og kun 
fantasien sætter grænser for, hvilke tiltag 
man kunne iværksætte, hvis først de positive 
kræfter bliver sluppet løs, siger Rasmus Willig. 

TAG DEN UBEHAGELIGE SAMTALE

Hvis du sidder til frokost sammen med 10 kol-
legaer og åbner emnet, om I kunne gøre noget 
for klimaet – spise mindre kød, køre flere i 
samme bil frem og tilbage på arbejde – så 
har du startet en rigtig ubehagelig samtale, 
pointerer Rasmus Willig. 

   - Den, der tager emnet op, skal være klar til at aflægge regn-
skab. For var du måske ikke selv ude og flyve? Hvem er du, der 
skal belære os? 
   Det er lige præcis den hurdle, vi bliver nødt til at sætte os ud 
over. Emnet er for vigtigt til, at det kan strande i et sorteper-
spil, hvor vi på ene side står og kigger på, at der ikke sker noget, 
og på den anden side holder hinanden i skak ved at sige »hov 
hov, kammerat, hvem er du til at snakke« til den, der råber vagt 
i gevær, siger Rasmus Willig.  
   Man skal være klar over, og have passende respekt for, at man 
er inde og pirke til noget ømtåleligt, når man starter diskus-
sionen, er hans erfaring. 
   - Jeg plejer at starte med at fortælle, hvor elendig jeg selv er, 
hvis mit mål var at være helt perfekt og CO2 fri, når jeg er ude 
og tale om det her. Jeg laver nogle personlige livsstilsændringer, 
som jeg lykkes med, og kommer ikke i mål med andre. 
   Det er ikke perfektion, vi skal kræve af hinanden. Vi skal 
have vendt den positivt i retning af et ansvarligt respons på 
problemets alvor. 
   Og her er der ingen vej udenom. Vi er inde og røre ved et af de 
helt store tabuer i vores kultur: »Ingen skal forhindre mig i at 
gøre, hvad jeg vil, når jeg vil det, hvis bare det ikke går ud over 
andre«.  
   Den form for frihed er blevet en religion for os, og på mange 
måder har den været frisættende. Men her kommer vores 
frihedsopfattelse til kort, for vi har bragt os i en situation, hvor 
selv det at forholde sig passivt rent faktisk går ud over andre. 
Og dem, det går mest ud over, er vores egne børn, siger Rasmus 
Willig. 



Om BITA
BITA er en faggruppe, der arbejder for udvikling og fremme af biblioteks-
betjening af etniske og sproglige minoriteter i det danske biblioteksvæsen. 
BITA arbejder for at være en stemme i det internationale netværk og derigen-
nem være med til at skabe en kvalificeret debat omkring aktuelle emner.

Find faggruppen på Facebook: Faggruppen BITA. 

Sådan bliver du medlem af BITA: Send en mail til ruaf@halsnaes.dk 

Hvad koster det: Dit medlemsgebyr på 120 kroner vil blive opkrævet via dit 
BF-kontingent, hvis du er medlem, ellers får du tilsendt en faktura.
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»Det er det vigtigste, der er sket i mit arbejdsliv«. Sådan 
beskriver Charlotte Brandt-Møller sin beslutning om at blive en 
del af faggruppen BITA. Med BITA har hun fået det netværk og 
den viden, der gør, at hun – selvom hun er alene om at være den 
udfarende kraft i AssensBibliotekernes integrationsindsats – 
kan tilføre organisationen vigtig ny viden ved at trække på både 
danske og internationale erfaringer.

Netværk giver viden 
TEKST ANETTE LERCHE

Charlotte Brandt-Møllers drøm var at 
arbejde med integration på bibliotek-
erne, og da AssensBibliotekerne fik 
integration som indsatsområde, opsøgte 
hun straks viden på området ved at 
tilmelde sig en konference. Det viste sig, 
at det var BF’s faggruppe BITA, Biblio-
tekarer i Tværkulturelt Arbejde, der var 
arrangør, og inden dagen var omme, var 

hun blevet en del af BITA’s bestyrelse.
   - Jeg tænkte, »de her mennesker har jeg manglet i mit ar-
bejdsliv«. Jeg blev grebet af det og valgt ind i bestyrelsen. Da 
jeg kom hjem, måtte jeg sige til min chef, at jeg havde involve-
ret mig i lidt mere end planlagt, men heldigvis er han enig i, at 
mit arbejde i faggruppen giver en masse viden til organisation-
en, siger Charlotte Brandt-Møller.
   Så fra at arbejde meget alene med integration i Assens har 
Charlotte Brandt-Møller via BITA nu fået et netværk bestående 
af kollegaer med mange års erfaring, som hun er i kontakt med 
på ugentlig basis.
   - Jeg kan altid tage fat i dem med spørgsmål. Hvordan laver 
man arrangementer til den målgruppe? Hvem kan man arbejde 
sammen med i kommunen? Hvordan dyrker man det tværkul-
turelle? 

DANSKE OG INTERNATIONALE ERFARINGER

Eksempelvis fik hun ideen til samarbejdet mellem sundheds-
plejerskerne og biblioteket om sprogstimulering via et arran-
gement i Vejle. Men BITA har ikke kun givet danske erfaringer. 
Charlotte Brandt-Møller tog til Berlin og deltog i IFLA Satellite 
Conference i sektionen Library Services to Multicultural Popu-
lations med temaet »From Refugee to Citizen-Integration: Poli-
cies and Actions of Cultural Institutions« som BITA’s repræsen-
tant og fik input fra hele verden med hjem.
   - På konferencen hørte jeg blandt andet et oplæg om et sam-
arbejde mellem USA og Tyskland. Deres pointe var, at vi skilter 

os til døde i bibliotekerne, og at vi gør det med 
ord, fordi vi forventer, at vores brugere er læsere. 
Men i forhold til indvandrere, flygtninge og andre 
målgrupper kan det være en god ide at tænke på 
en mere visuel formidling i biblioteksrummet. Det 
er jo indlysende og helt simpelt at tage med hjem 
og bruge. 
   En anden forelæsning på konferencen, der 
gjorde indtryk, var et svensk oplæg om, hvordan 
modtageprogrammet for nye borgere i Skåne 
fokuserede på mental sundhed og inkluderede 
biblioteker og museer i dette fokus og samtidig 
målte på brugernes tilfredshed, hvor netop biblio-
tekerne scorede højt. Projektet hedder »Welcome 
to Skåne«.
    - Som ny i BITA har jeg haft let ved at føle mig 
som en del af bestyrelsen, fordi vi ikke er en fag-
gruppe med en formand eller en sekretær, men et 
sted, hvor alle byder ind. Mit håb er, at BITA kom-
mer til at vokse, så vi opfordrer alle til at melde 
sig ind, hvis de arbejder med området eller har 
interesse for det. 
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DELDINVIDEN
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DELDINVIDEN
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.DK

Tekst Mette Rygaard Poulsen, Guldborgsund-bibliotekerne

FabLab på skoleskemaet

Forløbet er blevet udtænkt, udarbejdet og endda testet på 
to pilotklasser med stor succes. Den 19. september oprandt 
den store dag, hvor projektet for alvor gik i gang. De næste tre 
måneders tid skal samtlige 5. klasser i Guldborgsund Kommune 
gennem et skræddersyet forløb med fokus på design, inno-
vation og entreprenørskab. Forløbet starter ude på skolerne, 
hvor eleverne forbereder sig, inden de skal prøve kræfter med 
den nyeste teknologi i FabLab Guldborgsund, beliggende på 

Hovedbiblioteket i Nykøbing. FabLab’et åbnede i foråret 2017, 
og det giver god mening, at fabrikationslaboratoriet er placeret 
på netop biblioteket.
   - Biblioteket har altid sikret ligelig adgang til information. Da 
internettet var nyt, tilbød biblioteket netadgang og undervis-
ning i it. Nu er det 3D-printere, laserskærere og CNC-fræsere, 
der udgør den nyeste teknologi, og derfor er det en naturlig del 
af vores kerneopgave at stille disse teknologier til rådighed, 
forklarer Stine Kjær Schmidt, som er bibliotekar og koordinator 
i FabLab Guldborgsund.  
   I efteråret 2016 blev det besluttet, at alle 5. klasser i kommu-
nen skal prøve kræfter med det nye fabrikationslaboratorium, 
FabLab Guldborgsund. Siden da er der blevet arbejdet indgå-
ende med forløbet, som er et samarbejde med Guldborgsund-
bibliotekerne, Center for Børn & Læring og Rasmus Fangel 
Vestergaard, som er koordinator for Københavns FabLab. 

ELEVER BLIVER TIL SKAKBRIKKER

Kort fortalt går forløbet ud på, at alle 5. klasserne skal lave de-
res eget skakspil. Simpelt lyder det, men det er ikke et hvilket 

I løbet af efteråret får Guldborgsund-
bibliotekernes FabLab besøg af samtlige 
5. klasser i Guldborgsund Kommune.  
Eleverne skal alle gennem et forløb om 
design, innovation og entreprenørskab, 
og her spiller FabLab Guldborgsund en 
stor rolle.

Anders Peetz-Schou 
Nielsen fra FabLab 
briefer eleverne fra 
Eskilstrup Skole, 
som er testklasse på 
projektet.

Eleverne scanner hinanden. Scanningen skal der designes videre på, så den 
kan bruges til at lave skakbrikker af elevernes ansigter på 3D-printeren.
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som helst skakspil. Alle dele er nemlig fabrikeret i FabLab’et, 
hvor eleverne hver især skal lave deres egen brik med deres 
eget ansigt på. Om man bliver bonde, konge eller tårn er nu 
ikke så afgørende. Det er mere processen og samspillet mel-
lem idé, tanke og handling frem til et færdigt produkt, der er i 
fokus, samt evnen til at anvende ny teknologi. 
   - Eleverne stifter i forløbet bekendtskab med en hel del tek-
nologier. Blandt andet skal de lære flere forskellige open source 
programmer, som de skal bruge undervejs i designprocessen, 
fortæller Stine Kjær Schmidt. 
   En af øvelserne er blandt andet, at eleverne skal scanne 
hinandens ansigter. Eleverne arbejder derefter videre med fi-
lerne, som bliver en del af skakbrikken. Når brikken er designet 
færdig, printer eleverne brikkerne på 3D-printere i skolernes 
egne makerspaces. Slutresultatet bliver et fuldendt skakspil 
med brikker af alle elever i klassen. 
   Forløbene foregår resten af september, oktober og november 
to til tre gange om ugen i FabLab Guldborgsund, hvor 23 
5. klasser allerede har tilmeldt sig forløbet, som hører under 
faget Håndværk og design.  

OM FABLAB GULDBORGSUND 

FabLab Guldborgsund åbnede i foråret 2017 og er åbent for of-
fentligheden mandage og torsdage kl. 14 til 18. Derudover holder 
biblioteket arrangementer – både åbne, hvor der er tilmelding, 
og lukkede for skoleklasser. Det er bibliotekets personale, der 
driver lab’et. Teamet tæller otte medarbejdere, der sideløbende 
med deres andre ansvarsområder på biblioteket skiftes til at 
have forløb og vagter. Alle har de været på et intensivt kursus i 
de forskellige teknologier, og softwaren er meget selvlært. Der 
bruges kun open source software, så alle brugere i FabLab’et i 
princippet kan downloade programmerne derhjemme og arbejde 
videre der. FabLab Guldborgsund tæller mange forskellige 
teknologier. Blandt andet 3D-printere, CNC-fræser, laserskærer, 
folieskærer og varmepresser. 

Du kan læse mere om FabLab’et på
www.fablabguldborgsund.dk og på
 Guldborgsund-bibliotekernes hjemmeside.

Ingo Planke 
fra FabLab 
gør klar til at 
printe i 3D. 

Der arbejdes 
videre på 
modelleringen 
af skakbrikken. 
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Peter Bangs Vej 30
T: 38882233
E: bf@bf.dk
www.bf.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
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Beskæftigelsesministeren har varslet lovændringer, så det fremover bliver lettere 
at gribe ind over for dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

Arbejdstilsynet vil få mulighed for at gennemføre uovervågede samtaler med de 
ansatte, hvis det fagligt kan begrundes, at det er nødvendigt. Hidtil har chefen 
kunnet forlange at være til stede under en samtale om psykisk arbejdsmiljø mellem 
Arbejdstilsynet og de enkelte medarbejdere. Hvis problemerne var meget store, 
kunne det hindre medarbejderne i at tale frit, men det bliver der nu ændret på.  

Arbejdstilsynet skal også fremover kunne træffe afgørelser om krænkende hand-
linger, når disse foregår blandt de ansatte, og lederen har forsømt at bruge sin 
handlepligt, og leder og/eller arbejdsmiljøorganisation har haft kendskab til sagen. 
Det kan være ydmygelse, mistænkeliggørelse, forhånelse, trusler om vold eller fy-
siske overgreb, der udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. I dag kan 
Arbejdstilsynet alene træffe afgørelsen, hvis sagen har karakter af mobning.

Når loven er vedtaget, vil der blive orienteret om det.  
Lone Rosendal

Arbejdstilsynets ret til at 
tale frit med ansatte om 
det psykiske arbejdsmiljø 

Der er snart valg til tillidsrepræsentant og suppleant på det statslige 
område.

Som TR får du indsigt og formel kompetence til at påvirke forhold på din 
arbejdsplads. Du bliver talerør for dine kollegaer, og du får indsigt i, hvor-
dan din arbejdsplads fungerer organisatorisk på lokalt og centralt niveau. 
Du kommer eventuelt til at sidde i SU (samarbejdsudvalget) og indgår i 
netværk med andre tillidsrepræsentanter. Du oparbejder kompetencer i 
blandt andet forhandling, kommunikation, strategi, jura og økonomi, og du 
får uddannelse og kurser arrangeret af BF, så du er godt rustet til opgaven. 

Det er den siddende tillidsrepræsentant, der igangsætter valget, og det 
skal ske i november eller december, så en ny TR eller TR-suppleant kan 
træde i funktion fra årsskiftet. 

Fristerne for valgproceduren og for at stille op som kandidat er blevet æn-
dret. Nu skal valghandlingen kun varsles tre uger mod seks uger tidligere, 
og kandidaterne skal blot være kendt en uge før valghandlingen i stedet 
for tre uger, som det var tidligere.  
 
Overvejer du at stille op som TR, og vil du gerne vide mere, er du 
velkommen til at kontakte BF.

Ulla Thorborg

TR-valg på det statslige område
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En regnskabsmedarbejder fik ved byretten medhold i, at en for-
øgelse af den daglige transporttid til arbejde med 183 kilometer 
var en væsentlig vilkårsændring, men dommen er nu anket.
   Sagen opstod i forbindelse med udflytningen af 3900 statslige 
arbejdspladser. En regnskabsmedarbejder i Statens Administra-
tion i Viborg fik at vide, at hendes arbejdsplads skulle flytte til 
Hjørring, hvilket indebar en øget daglig transport på 183 kilome-
ter. HK gjorde gældende, at flytningen udgjorde en »væsentlig 
vilkårsændring«, og at flytningen derfor skulle behandles efter 
reglerne om opsigelse. Arbejdsgiver mente derimod, at HK’eren 
selv måtte opsige sin stilling, hvis hun ikke ville flytte med til 
Hjørring. I ansættelsesbrevet var hendes ansættelsesområde 
angivet til »Finansministeriet med tilhørende institutioner, p.t. 
Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens 
IT og Statens Administration«. Med dette brede ansættelsesom-
råde mente Statens Administration, at regnskabsmedarbejderen 
var forpligtet til at følge med arbejdspladsen uanset forøgelsen 
af transporttiden.
   Byretten i Randers var enig i HK’s synspunkt. Retten udtalte, 
at »det afhænger af en konkret vurdering, om ændringen af ar-
bejdssted kan anses for væsentlig, og denne vurdering må også 
antages at skulle foretages uanset det ansættelsesområde, der 
er beskrevet i ansættelsesaftalen«. Retten konkluderede, at der 
efter en samlet vurdering af de konkrete forhold forelå en sådan 
væsentlig ændring af arbejdsvilkårene, at regnskabsmedarbej-
deren ikke var forpligtet til at møde i Hjørring. 

Statens Administration/Moderniseringsstyrelsen har efter-
følgende valgt at anke afgørelsen til Vestre Landsret, så det 
endelige punktum er (desværre) ikke sat i denne sag.

Karin V. Madsen

183 km længere i
daglig transport

Ikke lovligt at 
trække syg
medarbejder i løn
I sommerferien fastslog byretten i Vordingborg, 
at Vordingborg Kommune ikke kunne trække en 
sygemeldt medarbejder i løn, fordi hun ikke inden 
for fristen havde fået udfyldt sit sygedagpenge-
kort, der lå i hendes e-boks. Det fik den konse-
kvens, at Vordingborg Kommune ikke kunne få 
sygedagpenge fra staten som refusion. Derfor 
modregnede Vordingborg Kommune, der også var 
arbejdsgiver, den manglende refusion i hendes 
løn. Byretten kom dog frem til, at det var ulovligt, 
og medarbejderen skulle have sine penge tilbage. 

Vordingborg Kommune og KL var ikke enige i 
afgørelsen, og sagen er derfor anket til Østre 
Landsret. Når der falder dom, vil resultatet blive 
offentliggjort. Men husk altid at læse indkommen 
post i e-boks. 

Lone Rosendal

? Kære BF  Jeg har tidligere været tjenestemandsansat og har derfor en opsat tjenestemandspension. Jeg er fra 1957, så jeg 
bliver 60 år den 1. november og kan så få pensionen udbetalt. Hvordan er det nu med efterløn og modregning?

 

SVAR En opsat tjenestemandspension kan udbetales, fra du er 60 år, mod et livsvarigt fradrag i tjenestemandspensionen, som for din 
årgang er på 10 procent. Hvis du venter med at få din tjenestemandspension udbetalt, vil fradraget blive mindre, jo tættere du kommer 
folkepensionsalderen. Når du når din folkepensionsalder, kan din opsatte tjenestemandspension ikke blive højere. 

Med efterlønsreformen fra 2011 og hermed kortere efterlønsperiode er der nogle nye fradragsprincipper for efterlønnen, der betyder, 
at det i mindre grad kan betale sig at få en opsat tjenestemandspension udbetalt, fra du er 60 år, såfremt du er født efter den 1. januar 
1956.

Du kan kontakte din a-kasse, som kan beregne, hvad det præcist vil indebære for dig. 

Hvis du ikke satser på at gå på efterløn, men derimod ønsker at optjene den skattefri bonus, kan det være en god idé at få den opsatte 
tjenestemandspension udbetalt. Der er dog nogle forhold, der skal afklares først, hvis du lige nu er overenskomstansat. Jeg vil i det 
tilfælde råde dig til først at kontakte BF’s forhandlingsafdeling for nærmere rådgivning.

                                                                                                                             Helle Fridberg
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TEKST JO BRAND ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH 

1. Overvej, hvilken forandring du står overfor
Forandringer er kommet for at blive. Og der 
kommer flere til. Sådan er det. Ifølge Anette 
Prehn gælder det om at få det bedste ud af 
hver enkelt situation.
   – Overvej, hvilke forandringer du kan gøre 
noget ved, og hvilke du ikke kan gøre noget 
ved. Jeg er tilhænger af, at man lægger alle 
kræfter ind på at gøre et godt stykke arbejde, 
når man står overfor en ændring, man har 
mulighed for at påvirke. Men faktum er, at 
man specielt i det offentlige oplever, at der 
bliver truffet vilkårlige beslutninger, som man 
ikke har nogen indflydelse på, og der må man 
sige til sig selv: »Nu er det sket«, og »hvad gør 
vi så?«
   – Det handler om at være proaktiv og finde 
ud af, om du reelt har mulighed for at påvirke 
situationen, eller om du i stedet skal vælge en 
copingstrategi, hvor du for eksempel fokuserer 
på, hvad forandringen kan give. Nogle gange 
er det småbitte skru, der kan gøre den store 
forskel. 

veje til en
forandringsparat
hjerne7 Forandringer på arbejds-

pladsen er et faktum. Nogle 
af dem kan vi gøre noget ved, 
andre kan vi ikke. Men når det 
gælder dem, vi ikke kan gøre 
noget ved, kan vi prøve at få 
det bedste ud af dem. Vi har 
spurgt sociolog og forfatter til 
flere bøger om hjernen Anette 
Prehn, hvordan du gør hjernen 
forandringsparat.
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Bzzfhhfgvrb FORANDRINGER
dnrgfjnvfjvvb NYE TILTAG cjkddv

vjirjv fdvfvbnjf bngjbnjkrbnf jnb vfj
ANDERLEDES dchfdh fvheuhv vihh 
NYT gurhvf RADIKALE ÆNDRINGER 

fvhrubv vfhfbhvfuhvj figfbh 

2. Kend din amygdala
Den del af din hjerne, der reagerer med stress 
og frygt på forandringer, er amygdala, og det 
er den, Anette Prehn råder til, at du går i dia-
log med, når de forandringer, du står overfor, 
synes overvældende og upåvirkelige.
   – Amygdala tager sig af mønstergenken-
delse og scanner konstant omgivelserne. Hvis 
den oplever et mønster, der falder ved siden 
af, vil den opfatte det som en potentielt farlig 
situation.
   – Hjernen forudsiger hele tiden, hvad der 
sker om lidt, og tjekker så løbende, om det er 
rigtigt. Og hvis der sker noget andet end det, 
du troede, føles det ofte ubehageligt. Bare 
tænk på, hvordan det opleves, hvis du tager 
en tår af et glas med hyldeblomstsaft, men 
så finder ud af, at der er vand i glasset, siger 
Anette Prehn. 
   Det lyder umiddelbart ikke særlig smart, at 
vores hjerne reagerer så voldsomt på foran-
dringer, men der er en mening med galskaben. 
Anette Prehn forklarer, at det, at amygdala 
reagerer på den måde, er årsagen til, at vi kan 
sætte vores sanseindtryk på pause, for den 
holder jo vagt, og så kan vi slappe af imens 
og gøre de ting, vi plejer, uden at tage alle 
sanseindtryk ind.
   Problemet er, at vores amygdala ikke er 
fulgt med tiden. 
   – Amygdala har sikret vores overlevelse, 
men i dag reagerer den også på ting, der ikke 
er livstruende, for eksempel hvis der er æn-
dringer i ens organisation, siger Anette Prehn 
og fortæller, at når amygdala ryger i vejret, 
så dæmpes aktiviteten i pandelapperne – det 
vil sige den del af hjernen, der er analytisk, 
tænkende og perspektiverende, og som kan 
mane til besindelse.
   – Du kan se det som en vippe, hvor du 
forestiller dig, at når amygdala ryger op, så 
svækkes din evne til at se tingene i et større 
perspektiv, og du lader dig lettere rive med af 
frygt og negative tanker.
   Og hvad gør du så? 
   En ting, der ifølge Anette Prehn virker, er at 
gå i dialog med sin amygdala og forsøge at 
berolige den a la »Kom du der amygdala. Det 
er okay. Jeg skal nok klare det«.
   – Bliv bevidst om, at amygdala er der. Bliv 
ven med den. Og tal med den. Forskning har 
vist, at det at tale til sig selv i tredje person 

ental virker, fordi det er med til at eksternali-
sere problemet, i stedet for at man selv bliver 
til problemet.

3. Fremtidstågen skal lettes
En af de ting, der kan sætte fut i amygdala, 
kalder Anette Prehn for »fremtidståge«. Det 
er det, der kan opstå i hovedet på medarbej-
derne, når en chef fortæller, at der skal ske 
forandringer på arbejdspladsen, men ikke 
kommer nærmere ind på, hvad det vil få af 
konsekvenser for den enkelte.
– Den slags beskeder kan sætte tanker i gang 
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om, hvorvidt man risikerer at miste sit arbejde, el-
ler om man ryger ned i statushierarkiet, siger hun 
og fortæller, at amygdala ikke bryder sig om den 
slags. Som hun siger:
   – Det er vigtigt for hjernen, at vi føler os respek-
terede og anerkendte.
   Derfor er det ifølge hende også afgørende, at 
forandringer bliver ledsaget med så klare og tyde-
lige beskeder som muligt, så usikkerhed om, hvad 
fremtiden byder på, minimeres. Og får chefen det 
ikke formuleret tilfredsstillende, råder Anette 
Prehn til, at man selv forsøger at få fremtidstå-
gen til at lette ved at bede ham eller hende om at 
forklare, hvad der skal ske.

4. Bemærk forandringer før og nu
En måde at berolige amygdala, når der er foran-
dringer i sigte, er at huske sine tidligere succeser.
   – Tænk på tidligere forandringer, som du har 
klaret godt, for eksempel fusioner eller lederskift, 
råder Anette Prehn.
   –Bibliotekarer, der har været på arbejdsmar-
kedet i en årrække, rummer masser af erfaringer 
med, at det er lykkedes at omstille deres faglig-
hed. Og de ressourcer og erfaringer kan bruges til 
at holde amygdala i ro, så nye forandringer ikke 
fører til tankemylder, og at man ikke kan sove om 
natten.
   – En anden ting, man kan gøre, er at lægge 
mærke til og anerkende de forandringer, der sker 
omkring os hver dag, og som vi vænner os til. 
Butikker åbner og lukker, lokalmiljøet forandres, 
børnene bliver ældre, og det samme bliver vi.    
Forandringer er en fuldstændig integreret del af 
livet. Men vi kan hurtigt blive fanget af illusionen 
om, at »fra nu af lever vi lykkeligt til vores dages 
ende«, og at tingene bliver ved med at være 
status quo. Men sådan er det kun i eventyrerne, 
siger Anette Prehn og kommer med et ekstra råd 
til dem, der har det svært med forandringer: 
   – Det kan i øvrigt være en rigtig vigtig evne at 
træne op i livet: At værdsætte dét, der er, mens 
det er der. I stedet for at opøve sig i at føle tab, 
afmagt og frustration, når det ændrer sig, 

5. Tænk situationen anderledes
En anden måde at dæmpe en urolig amygdala 
på kan være at se anderledes på forandringen. 
Metoden kaldes »reframing«.
   – Det handler om at omfortolke situationen. 
I stedet for udelukkende at se en forandring på 
arbejdspladsen som en trussel, så tag nogle andre 
briller på. Det kan for eksempel være, at man kan 
tænke, »det kan måske være med til at vække 

os, så der ikke gror mos på os«, eller »det her er en invitation 
til at løfte i flok«, siger Anette Prehn, der har udarbejdet en 
række spørgsmål, der kan hjælpe til at se forandringerne eller 
problemet fra andre vinkler. For eksempel:
   – Hvordan ville en vis person (én af dine rollemodeller) kigge 
på situationen?
   – Hvordan skulle din fortolkning være, for at du ville føle dig 
snydt eller skuffet, hvis situationen ikke var i dit liv?
   – Hvad vil meningen med situationen mon være om 10, 20, 
30 år: Hvad vil være din læring? 
   – Hvad nu, hvis situationen ikke var en ulempe, men en 
fordel? Hvilke fordele giver den (til organisationen, teamet, 
borgerne, kunderne, dig)?
   – Hvordan opfatter en person, der elsker forandringer, mon 
situationen?

6. Skriv dine tanker ned
Tankemylder er en af de ting, der ifølge Anette Prehn også 
kan fyre godt op under amygdala. Og vi er da heller ikke eg-
nede til at have gang i for mange tanker på en gang.
   – Når det kommer til arbejdshukommelsen, kan vi kun 
rumme fire større ting ad gangen, hvis vi skal kunne huske 
beskeder, og hvad det er, vi er i gang med. Derfor er det også 
vigtigt, at vi får tømt ud i arbejdshukommelsen, siger hun, der 
i den anledning råder os til at skrive alt det ned, som falder os 
ind af bekymringer og tanker, men som det ikke er hensigts-
mæssigt at reagere på i øjeblikket. På den måde ved amygda-
la, at der er styr på det. 

7. Ikke, sig ikke
Du kender sikkert eksemplet: Du får at vide, at du ikke må 
tænke på en lyserød elefant, og straks tænker du på en lyse-
rød elefant. Forklaringen? Hjernen ignorerer ofte ordet ikke, 
fordi det er abstrakt. 
   – Hvis en leder står og siger, at »der ikke skal ske fyringer«, 
så hører medarbejdernes hjerner kun fyringer, forklarer Anette 
Prehn og pointerer, hvor vigtigt det er at fremhæve det, man 
ønsker at styrke.
   – Hjernen er konstant formbar, og ligesom stier i skoven 
bliver de forbindelser, vi bruger og lyser op, stærkere, mens 
andre gror til. 
   – Hvis man vil have sine medarbejderes hjerner som med-
spillere, så må man sige: »Jeg er glad for at fortælle, at der 
fortsat er job til alle. Og at det allermeste af det, vi gør i dag, 
er noget, vi skal blive ved med at gøre!« Det handler om at 
lyse det op, man kan stå ved.

Kort om Anette Prehn
Sociolog, foredragsholder og forfatter til fem bøger om 
hjernens spilleregler. Blandt andet Hjernesmart ledelse 
og Hjernesmarte børn. Se mere på Hjernesmart.dk
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Del Din VidenDel Din Viden er et forum for videndeling.

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

Nørdernes bibliotek: Nye brugerskabte oplevelser og
videndelingsaktiviteter

Af Anne Sofie True, Finn Petersen, Kjetil Sandvik & Thea Storm Pedersen
12byer, Københavns Hovedbibliotek, Københavns Universitet
25. september

Figur-rollespilsentusiaster, amatørfotografer og kapitalismekritikere. Umiddelbart har Slagelse 
Figur- og Hobbyforening, Herlev Fotoklub og David Harvey-læseklubben på Københavns Hoved-
bibliotek ikke mange fællestræk. Men i projektet VoksenNørd har alle tre brugergrupper været 
med til at udvikle og udfolde nye aktiviteter på bibliotekerne.

FabLab på skoleskemaet

Af Mette Rygaard Poulsen, Guldborgsund-bibliotekerne                                                                                                    
25. september 

I løbet af efteråret får Guldborgsund-bibliotekernes FabLab besøg 
af samtlige 5. klasser i Guldborgsund Kommune. Eleverne skal alle 
gennem et forløb om design, innovation og entreprenørskab, og her 
spiller FabLab Guldborgsund en stor rolle.

Biblioteket: samlingssted i det 
hyperkomplekse samfund

Af Louise Eltved Krogsgård
Brønderslev Forfatterskole                                                                                                     
6. oktober

Brønderslev Bibliotek fik for to år siden 
en ny nabo, da et tidligere ældrecenter 
blev konverteret til asylcenter. På 
samme tid blev det tidligere sygehus i 
Dronninglund også lavet til asylcenter. 
Denne borgergruppe var ny i Brønderslev 
Kommune. Som i så mange andre mindre 
landkommuner blev asylansøgere en ny 
målgruppe, som der ikke var erfaringer 
med. Derfor indgik biblioteket en sam-
skabelsesproces med asylcenteret, hvor 
kvalificerede tilbud til målgruppen skulle 
udvikles.

•	 Mandag	den	13.	november	2017	kl.	16-19	i	Vejle
•	 Tirsdag	den	14.	november	2017	kl.	16-19	i	Aalborg
•	 Mandag	den	20.	november	2017	kl.	16-19	i	København

Hvordan	har	vores	indivi-	
duelle	personlighedstræk	
betydning	for,	hvordan	
vi	bruger	sociale	medier?
BF inviterer til gå-hjem-
møderne ”Få	mere	ud	af	
(den	tid	du	spilder	på)	
sociale	medier” med 
Trine-Maria	Kristensen, 
forfatter, foredragsholder 
og social media ekspert.

Lær du at forstå din egen adfærd - men måske især at forstå, hvorfor andre deler ting, du måske ikke altid 
synes er relevante. Lær også, hvordan du kan eliminere det værste tidsspilde og få mere ud af den tid, du 
selv bruger på sociale medier - hvad enten det er fritid eller arbejdstid.

Alle medlemmer af BF er velkomne. Der er gratis adgang for medlemmer.

•	 Tilmeld	dig	på	bf.dk/arrangementer
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Ambitiøs leder til
AssensBibliotekerne

Strategisk og motiverende 
BIBLIOTEKSFAGLIG LEDER til 
KøgeBibliotekerne

Vil du stå i spidsen for AssensBibliotekerne, i en
tid, hvor bibliotekets rolle som et borgervendt
kultur- og mødested er i udvikling?  

Er du ambitiøs på bibliotekets vegne, og har du
talent for ledelse? Så er stillingen som leder for
AssensBibliotekerne noget for dig!

Læs stillingsopslaget og søg stillingen på
www.assens.dk/job eller www.assensbib.dk.

Du vil forfølge mulighederne i Køge Kommunes
Biblioteksstrategi og Kulturstrategi.

Resultaterne vil du skabe gennem samarbejdet med de 
dygtige medarbejde i dine tre selvstyrende grupper og
i dine projekter.

Du vil kæmpe for medarbejdernes succes, mens du med 
strategisk tæft har fokus på tilpasning af biblioteket til 
omverdenens behov.
 

Føler du dig kaldet,
så se stillingsopslaget på
koege.dk/job

Vi glæder os til at modtage din ansøgning
senest den 12. november 2017.
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Nekrolog:
Stig Seidenfaden

Skive Bibliotek har mistet en stor ildsjæl og en dejlig kollega.

Stig Seidenfaden blev ansat på Skive Bibliotek den 1. april 
1977 og har været en utrolig drivkraft og igangsætter. Det 
gælder integrationsarbejdet, men også arrangementer og 
aktiviteter på biblioteket. Integrationsarbejdet med Kultur på 
Tværs, reservebedsteforældre og i de seneste år Kultur- og 
Samtalecaféen gav ham mulighed for at være i kontakt med 
og hjælpe utrolig mange nydanskere. Hos ham mødte de 
forståelse og et stort hjerte. Stig så vigtigheden i at få fortalt 
den gode historie og få budskabet ud, længe før nogen sagde 
»branding«. 

Stig havde planlagt at gå på pension den 30. november 
2017. Det nåede han ikke. At han berørte mange, mærkede 
vi blandt andet ved, at vi ofte fik spørgsmålet: »Er Stig på 
arbejde?«. Det er han ikke længere, og vi vil savne ham.

 
Æret være Stigs minde

På vegne af Skive Bibliotek
Ejvind Mikkelsen 
Kristine Nygaard Ledet

Haderslev Bibliotekerne 
søger pr. 1. januar 2018 

en voksenbibliotekar på fuld tid.

Se nærmere på www.bibliotekarjob.dk

Ansøgningsfrist: 13. november 2017
Samtaler finder sted i uge 47

Henvendelse: 
Bibliotekschef Per Månson 74 34 77 88 eller 

TR Annette Jensen 74 34 77 69.

Personnyt

Thomas Elfing, tidligere IT specialist, Rejseplanen A/S,
er pr 1. juni IT forretningskonsulent hos Dansk Metal 

Susanne Thorsted Münster, nyuddannet kandidat
marts 2017 og informationsspecialist hos Thorsteds
Maskinværksted, nu metadataspecialist DBC.

Christina Madsen, tidligere Ordrup skole, nu
Lyngby Stadsbibliotek.

Franz Ulrich Thomsen, tidligere imusic aps,
nu IT-ansvarlig Hjørring Bibliotekerne. 

Send en mail til perspektiv@bf.dk, når du skifter job, så 
bringer vi en omtale i det følgende nummer af Perspektiv. 
Som arbejdsgiver er du også meget velkommen til at maile 
os, når du ansætter nye medarbejdere.

HOVEDBIBLIOTEKET I DOKK   
SØGER EN NY KOLLEGA TIL 
TEAM VOKSEN

1

SE STILLINGSOPSLAG PÅ
WWW.DOKK1.DK  
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Konference for studerende: 
Den digitale humanist
Hvor er du henne i den frem-
tidige digitale virkelighed? 
Hvordan kan din særlige 
kombination af professions-
kompetencer og generalist-
kompetencer bidrage til at 
opbygge »kulturel intel-
ligens«? 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 individuel-
le personlighedstræk har 
betydning 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

Medlemsmøde i Faggruppen 
for Medicinsk Information
Hør om Covidence, et værktøj 
til det systematiske review, 
og hør om en læges erfaring-
er med udarbejdelsen af 
systematiske reviews.
2. november 2017 i Hillerød

FAGLIGE
ARRANGEMENTER Morgenmøde for ledere:

Ledelse af digitalt indfødte
Er du klar til næste genera-
tion af medarbejdere? Hvis 
ikke, så får du muligheden for 
at blive klogere på generation 
Z, værdier, sociale medier. 
Ikke mindst deres forvent-
ninger og krav til dig som 
leder og arbejdspladsen. Mød 
Marianne Levinsen fra Center 
for Fremtidsforskning. 
9. november 2017
i København
13. november 2017 i Aarhus

Gå-hjem-møde: At arbejde 
som selvstændig konsulent
Går du rundt og drømmer om 
at starte som selvstændig, 
eller har du brug for at lære 
mere om, hvordan du sælger 
dig selv eller skiller dig ud fra 
mængden? Få  indsigt i en 
hverdag som selvstændig 
på Privatgruppens gå-hjem-
møde. 
13. november 2017
i København

Gå-hjem-møde: Statsgrup-
pens julearrangement 
– Besøg på Københavns 
Stadsarkiv
Københavns Stadsarkiv 
passer på københavnernes 
og Københavns historie og 
har en omfattende samling 
af arkivmateriale om byens 
historie. Kom og se det op-
rindelige arkiv med læsesale 
og magasiner på Københavns 
Rådhus. 
7. december 2017 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.   
2. november 2017 i Vejle

Lynkursus: Kom godt
i gang med InDesign
Kom godt fra start og få et 
grundlæggende kendskab til 
InDesigns brugergrænseflade, 
menuer og paletter, og lær 
lidt om de grundlæggende 
grafiske principper. Gratis for 
ledige og studentermedlem-
mer.   
15. november 2017 i Kolding

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

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE
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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 senior-
kurser for 55+ medlemmer. 
Kurset har fokus på det hele 
menneske i forhold til plan-
lægning af senkarrieren og 
optimering af din pensions-
ordning.
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?
7. og 14. november 2017 i 
København

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

TR-tirsdag: 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-uddannelse Modul A 2018
Om BF som forhandlings-
berettiget organisation, om 
TR’s forskellige roller, lokale 
samarbejdsregler, arbejds-
miljøregler m.m.
26.-28. februar 2018
i Middelfart

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

TR-uddannelse Modul C 2018
Omhandler lønforhold, lønpo-
litik, budgetforståelse, for-
handlingsteknik og -træning.
30. maj til 1. juni 2017
i Middelfart

Kursus i udstillingsudvikling
Kunstfaggruppen og MUFA 
inviterer til 2-dages kursus 
med teori, praksis og øvelser 
for dig, som gerne vil blive 
bedre til at lave spændende, 
oplevelsesrige og informative 
udstillinger. 
6. februar og 13. marts 2018 i 
København

2-dages kursus: Auditering 
for informationsspecialister
Auditering er et fantastisk 
værktøj, når man arbejder 
med Information Manage-
ment, Records Management, 
informationssikkerhed og 
IT-systemer generelt. Lær 
at bruge auditteknikkerne i 
praksis.
27.-28. februar 2018 i
København

Digital Manager – Miniud-
dannelse (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

Digital Manager: Start dit 
webprojekt med succes
Hvad skal der til for at igang-
sætte et webprojekt, så det 
bliver succesfuldt?
7. marts 2018 i København

Digital Manager:
Informationsarkitektur – 
organisering, strukturering 
og labelling
Lær at anvende en række 
»best practice-værktøjer« 
til at organisere information 
og opbygge en funktionel 
navigation.
14. marts 2018 i København

Digital Manager: UX
(User Experience) – at skabe 
gode brugeroplevelser
Få de grundlæggende kom-
petencer til at arbejde med 
brugervenlighed.
21. marts 2018 i København

Digital Manager:
HTML/CSS – grundlaget
for enhver webside
Lær, hvordan HTML/CSS er 
bygget op, og hvordan du 
bruger det i praksis.
4. april 2018 i København

Digital Manager:
Online tekster, der virker 
– lær spillereglerne for at 
skrive til nettet
Lær de særlige kendetegn 
ved digitale tekster og de helt 
specifikke teknikker, der bru-
ges, når du skriver til nettet.
11. april 2018 i København

Digital Manager: Online
markedsføring – at være 
synlig digitalt
Lær at arbejde med søge-
maskinemarkedsføring, mar-
kedsføring på sociale medier, 
nyhedsbreve m.m.
18. april  2018 i København
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Navn: Charlotte Stoltenberg      
Stilling: Biblioteksleder af Varde Bibliotek 
fra 1. maj, kommer fra en stilling som leder 
af Biblioteksservice på Dokk1 i Aarhus.
Uddannelse: Uddannet bibliotekar DB 
med en master i informationsteknologi og 
læring.   
Karriere: 14 år i Aarhus Bibliotekerne, 
biblioteksleder i Trundholm Kommune og 
projektleder på et kulturfondsprojekt.   
Alder: 50 år

Hvorfor søgte du jobbet som biblioteks-
leder af Varde Bibliotek?
- Jeg havde lyst til nye udfordringer, og 
Varde Bibliotek har en interessant strategi 
med fremadrettede perspektiver. De fik i 
2015 Kulturministeriets formidlingspris, de 
er stærke på børneområdet. Jeg havde også 
lyst til at prøve at arbejde i en ny kontekst. 
      
Du har tidligere været leder af Biblioteks-
service på Dokk1 i Aarhus; hvad tager du 
med af erfaring derfra, der kan overføres 
til et mindre bibliotek?
- Transformationen, som alle biblioteker er 
i, hvor vi fokuserer på bibliotekets værdi for 
brugerne, og ikke som tidligere på sam-
lingen og medierne. For mig er biblioteket 
et læringssted bredt forstået, men læring 
sker ikke blot ved at låne en bog, det 
sker også i fællesskaber - undervisning, 
workshops, arrangementer og aktiviteter. 
Brugerne skal være lidt forandrede, når de 
går herfra. 

Hvordan kommer medarbejderne til at 
mærke, at du er leder af Varde Bibliotek?
-Medarbejderne er meget engagerede. Mit 
mål er en arbejdsplads med højt til loftet, 
hvor det er muligt at sætte nye skibe i 
søen, og det er okay at fejle. Vi skal have 
et bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor der er 
balance mellem udvikling og drift. Med-
arbejdere skal gerne have indflydelse på 
bibliotekets kurs og kunne træffe beslut-
ninger selv, de har kompetencerne og er 
forankret i virkeligheden. Jeg går ikke ind 
for topstyring på detaljeniveau, for lederen 
ved ikke altid bedst.        
      
Hvordan kommer brugere til at mærke, at 
du er leder af Varde Bibliotek?  
- Brugerne skal opleve biblioteket som 
åbent for deres behov. De skal være med til 
at definere vores tilbud og selv være enga-
gerede. Vi får ikke flere penge i biblioteker-
ne, så brugerne skal være medproducenter 
af oplevelser og servicetilbud.

Hvordan skal det ske i praksis?   
- Biblioteket er allerede en god samarbejds-
partner for frivillige og foreninger. I Ølgod 
laver den lokale kulturforening for eksem-
pel et årligt kulturprogram på biblioteket, 
som vi aldrig kunne løfte alene. Det kan 
også være Hjerteforeningen, der giver råd-
givning i biblioteket, eller bogbussen, der 
bliver ud- og afleveringssted for Center for 
Velfærdsteknologis produkter.  

Hvad er udfordringerne generelt som 
biblioteksleder i dag?    
- Riget fattes penge, og selvom man siger, 
at New Public Management er på vej ud, så 
oplever jeg stadig et stort dokumentati-
onskrav. Der er en forkærlighed for tal med 
kvantitative mål. Vi skal som bibliotek vise, 
hvor vi gør en forskel i kroner og øre. Det 
er en fælles udfordring i hele biblioteksvæ-
senet. 
   En anden udfordring er de små filialbib-
lioteker, der kan blive så små, at vi når 
smertegrænsen for, om de overhovedet er 
et bibliotek. Men de har stadig en identi-
tetsmæssig betydning i lokalsamfundet, 
og lokalpolitikerne er glade for dem, så 
måske skal vi åbne op for en niveaudeling 
af biblioteker og service og for eksempel 
tale om dem som »minibiblioteker« eller et 
helt nyt begreb? 

Hvad er udfordringen for dig som leder?  
- Udvalgsformanden gav mig en god 
metafor for det, da jeg startede. Som mel-
lemleder i en stor organisation som Dokk1 
var jeg ret specialiseret, mens jeg her er 
øverste leder af en mindre organisation 
og skal tage stilling til mange forskellige 
ting. Hun sagde: »Det er som at gå fra at 
være speciallæge på et sygehus til at blive 
praktiserende læge«, og det er ret godt 
beskrevet. 
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Brugerne skal være 
medproducenter på 
oplevelser 
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Eksklusive og fleksible 
magasinbokse

www.eurobib.dk

Vis seneste magasiner i vippelåget 
og opbevar tidligere udgaver 

bagved. Boksen kan placeres på 
både hylde og væg. 

Findes i flere farver med frostet look 
til forskellige hyldedybder.

LOOK ME UP

”Bibliotekerne er nødt 
til at samarbejde langt 
mere, dele erfaringer og 
se sig selv som enheder 
i ét samlet biblioteks-
væsen, så de har stør-
relsen og styrken til at 
forblive relevante i den 
teknologiske udvikling”
Stifter af Institute of Innovative Thinking 
Susanne Odgaard.

Læs side 12.
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33
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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.

Systematic_PerspektivAnnonce_Sep2017_215x220_V02.indd   1 12/09/2017   17.40

Brug
teknologien 
som genvej 

Biblioteksdidaktik

Ødelæg
en bog med 
et bogstav

Træn
hjernen til 
forandring

TEMA

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv




