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

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

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

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

Systematic_PerspektivAnnonce_Sep2017_215x220_V02.indd   1 12/09/2017   17.40
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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv
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www.eurobib.dk

Har du fortjent en julegave i år?

Baddy holder øje med alle de gode tilbud, 
som du ikke vil gå glip af her sidst på året. 
Måske er der tidlige julegaver at hente?
Du finder baddy på www.eurobib.dk.
Du kan selvfølgelig også købe Baddy med hjem til biblioteket.
Han er god til at skabe hyggelig stemning i de mørke vintermåneder. 

Julen står for døren, året nærmer sig sin afslutning og vi ønsker alle et Godt Nytår!

BADDY LIGHT

KULTURLIV I FÆLLES DIGITAL FORMIDLING 

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

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

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

   bibliotekets mange samarbejdspartnere: kulturhuse, musiksteder, museer, 

   arkiver, biografer, borgerservice, turistkontorer og meget mere.

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

   personale til at besvare spørgsmål

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

   for museerne

• En fleksibel løsning - åben for specielle ønsker fra biblioteket

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

 

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

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

Perspektiv_TouchWall_april17.indd   1 06-04-2017   15:44:46
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Vi bliver mere og mere 
digitale, og derfor skal 
bibliotekerne udvikle 
digitale formidlingstilbud. 
Perspektiv dykker ned i 
tre eksempler, der enten 
skal guide brugerne til det 
gode digitale indhold, skabe 
læselyst eller øge brugen af 
bibliotekets e-ressourcer. 

TEMA:
VEJEN TIL AT 
UDNYTTE DE 
DIGITALE
MULIGHEDER

DEN OVERORDNEDE 
PRÆMIS ER HELT GAL

Den borgerlige tænketank Cepos 
udgav i oktober et arbejdspapir om 

folkebibliotekerne. Perspektiv har bedt 
lektor Henrik Jochumsen kommentere på 

en række af Cepos’ påstande.

24

Over 60 studerende fra IVA og SDU deltog i 
konferencen Den Digitale Humanist. 

HVIS BARE FLERE HUMANISTER VILLE 
INTERESSERE SIG FOR TEKNOLOGI

20
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Hvordan fik I ideen?
- Vi sad en dag efter undervisning på læsesalen og diskuterede 
de mange muligheder, der er på en uddannelse udover bare at 
deltage i undervisningen. Der er netværk, forskning, lokaler og 
kontakt til andre fag. Vi er nysgerrige og vil gerne lære faget 
at kende på vores egne præmisser ved at skabe oplevelser, der 
kombinerer det faglige og sociale.
   Desuden er oplevelser en trend – biblioteker og museer skal 
levere oplevelser, og vi vil gerne blive klogere på, hvad det er, 
oplevelser kan for eksempel i forbindelse at skabe kontakt til 
andre fag. 

Hvorfor har I valgt at kalde jer Center for Signifikante
Oplevelser? 
- Vi vil skabe signifikante oplevelser, der betyder noget for 
den enkelte. Vi vil gerne være med til at starte samtaler og 
dialog, der kan udvikle vores fag. Gennem fælles oplevelser vil 
vi hjælpe studerende til at sætte ord på faglige problematikker 
og tale om dem.  
   Nogle har sagt, at navnet lyder meget alvorligt, og det er 
måske rigtigt. Vi er alvorlige og vil noget med det her, men vi er 
også ydmyge, for vi er ikke noget, uden at andre vil være med. 

Hvad er det for oplevelser, I laver eller har på tegnebrættet?  
- Den 2. november holder vi en paneldebat om, hvad det digita-
le gør ved kunsten og vores oplevelse af kunst. Vi viser filmen 
#Artoffline og har inviteret seniorrådgiver fra Statens Museum 
for Kunst Marianne Sanderhoff, lektor Henrik Jochumsen og 
de to udøvende billedkunstenere Mille Kalsmose og Pernille 
Egeskov. Til februar har vi fået Nationalmuseets direktør Rane 
Willerslev til at komme til en workshop om at skabe magisk 
formidling, inspireret af et interview med ham i Perspektiv. Der 
vil vi også invitere en shaman, der kan skabe en fysisk ople-
velse først, for vores ide er, at man gennem oplevelser styrker 
den teoretiske snak efterfølgende. 
   I samarbejde med BF er vi desuden ved at arrangere en 
weekendtur for studerende, hvor vi skal besøge forskellige 
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Et fag skal også opleves 

kulturinstitutioner og public art spaces, der slut-
ter med en middag med studerende fra Informa-
tionsvidenskab og Æstetik og Kultur på Aarhus 
Universitet. 

Hvem henvender I jer til?  
 - Studerende på alle fag og årgange. Man kan 
følge os gennem vores facebookside (Center for 
Signifikante Oplevelser, red.) og vi hænger lø-
bende plakater op om vores events på KU, Kunst-
akademiet, Aalborg Universitet og så videre. 
Oplevelserne kan relatere sig til alle dele af vores 
fag på IVA fra kultur og litteratur til teknologi og 
informationsvidenskab. Det er dér, hvor felterne 
mødes, at vi synes det bliver interessant. 

Hvorfor er der brug for Center for Signifikante 
Oplevelser på IVA?   
- Vi gør det, fordi vi har lyst og selv er nysgerrige 
på faget, men IVA er et lille institut i en stor orga-
nisation. Uddannelsen på IVA står også over for at 
skifte karakter, og vi vil gerne indgå i en dialog om 
hvordan. Vi er ikke ude i en ny ungdomsrevoluti-
on, men det er vigtigt at aktivere de studerende, 
så de kan sætte ord på, hvad de synes er interes-
sant, og hvor de mener, faget skal hen. 
   Der er også behov for, at vi som fag viser os 
frem og italesætter, hvad vi kan, og hvad for-
skerne på IVA laver. Vi er jo et bredt tværfagligt 
studie, der har meget tilfælles med andre fag 
både på KU og andre uddannelsesinstitutioner, og 
det skal vi favne, ligesom vi meget gerne vil ind-
drage folk, der arbejder med faget i praksis. Der 
har også været stor opbakning fra underviserne 
og IVA til vores idé, hvilket vi er meget taknem-
melige for.

Seks førsteårsstuderende på IVA har oprettet Center for Signi-
fikante Oplevelser. Målet er at skabe oplevelser, der åbner faget 
på nye måder og starte samtaler om, hvor faget er på vej hen, 
fortæller to af de studerende Thore Davies og Julien Faure.    
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De seks IVA-studerende bag Center 
for Signifikante Oplevelser. Julien 
Faure, Thore Davies, Emilie Johansen, 
Camilla Nordvig, Maria Møller, Astrid 
Jessen og bagest i midten Miki Skak, 
der er fra Det Kongelige Danske 
Kunstakademi.



    

Biblioteker – en ideologisk
kamp er startet 
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eg har skrevet det før på denne plads. 
Bibliotekernes effekt bør måles på mere og 
andet end udlån og besøgstal. I min optik 
bør biblioteker måles ud fra deres formål; at 

fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivi-
tet, som det står i bibliotekslovens § 1. 
   Det handler om, at bibliotekerne er med til skabe 
læsere, fremme uddannelse og borgernes kritiske 
refleksion, understøtte aktivt medborgerskab og 
bidrage til integration – både kulturelt og socialt.   
Det handler om folkeoplysning i bred forstand, 
hvilket ikke kan overlades til private aktører, der 
opererer efter markedsvilkår med et kommercielt 
sigte. Bibliotekets opgave er at være det mod-
satte, nemlig uafhængig, uforpligtende og ikke-
kommerciel – idealet er fri og lige adgang for alle. 
   CEPOS indtræder nu i debatten om folkebib-
liotekerne og har udgivet et arbejdspapir, der 
med udgangspunkt i diverse udlånsstatistikker 
konkluderer, at det er uvist, om der overhovedet 
vil være behov for folkebiblioteker. Arbejdspapi-
ret blev præsenteret ved et debatarrangement i 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

oktober 2017. Her blev det tydeligt, at når biblioteks-
kritikere ser på biblioteksområdet, er det ud fra en 
meget snæver betragtning omkring bibliotekernes 
udlån. Samtidig krydres kritikken med eksempler på 
såkaldt »opgavetyveri« i form af udlån af bageudstyr 
og værktøj. Eksempler, som jeg på sin vis godt kan 
forstå vækker undren i forhold til folkebiblioteker-
nes kerneopgaver, men som også er enkeltstående 
eksempler, der i en kontekst har passet ind i et 
biblioteks arbejde for at nå en bestemt målgruppe og 
derfor ikke bør gøres til genstand for en generalise-
ring. Med CEPOS’ indtræden bliver vi introduceret for 
et liberalt ideologisk opgør med bibliotekstanken, og 
det er et opgør, vi skal tage alvorligt. 
   Bibliotekssektoren skal være tydeligere i bud-
skaberne omkring, at bibliotekernes opgave er at 
fremme uddannelse, oplysning og kulturel aktivitet, 
så debatten ikke får det snævre fokus om krise med 
udgangspunkt i faldende udlånstal. Biblioteker og 
medarbejdernes arbejde er nemlig meget mere end 
det, og brugernes behov er i høj grad defineret af 
forskellige behov og livsfaser, om det er som barn, 
forælder, elev, studerende eller forsker – behov der 
ikke kun dækkes af folkebiblioteket, men hvor det 
brede biblioteksbegreb skal tænkes ind. 
   Så lad os tale visioner for det samarbejdende 
biblioteksvæsen – på tværs af folke-, forsknings- og 
uddannelsesbiblioteker. Det hyldes fra tid til anden, 
men kan til tider være svært at se på grund af de 
mange forandringer, der sker strukturelt og organi-
satorisk. 
   Når det kommer til den aktuelle debat om folke-
bibliotekerne, håber jeg, at kommunerne kommer på 
banen. Jeg møder ofte kommunalpolitikere med en 
klar forståelse for, hvordan biblioteket er en stra-
tegisk løftestang for kommunens opgaver omkring 
uddannelse, bosætning, kultur- og erhvervsliv. Den 
betydning, bibliotekerne har i kommunen ser jeg ger-
ne, at politikerne går ud med i de generelle debatter.  
Så endnu engang herfra en opfordring til, at vi lader 
debatten om bibliotekerne udspringe af idealerne om 
oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. 

· Perspektiv · November 20176
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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.

helside annonce perspektiv 1.indd   1 13/10/17   10.05
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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

10. oktober  

Danskernes opfattelse af nyheder og aktualitet
skal undersøges

Slots- og Kulturstyrelsen vil belyse, hvordan forskellige befolk-
ningsgrupper i Danmark opfatter nyheder, og hvad der er aktuelt 
stof for dem.

Projektet, der skal udføres af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, 
skal afdække, hvilken rolle nyheder og aktualitet spiller for den enkel-
te borger, og hvordan det har ændret sig i takt med medieudviklingen.
I den sammenhæng skal projektet også beskæftige sig med, hvordan 
forskellige medietyper – også de typer, der måske ikke ligger inden for 
de traditionelle nyheds- og aktualitetsgenrer – kan være en ressource, 
der giver borgerne muligheder for at følge med.
   Projektet er et led i Slots- og Kulturstyrelsens »Rapportering om 
mediernes udvikling i Danmark« og forventes afsluttet i 2019.

Mønsted 

25. oktober   

Storbritanniens nationale bibliotekssystem smuldrer

»Det er rent held om dit lokale bibliotek er en biblioteksservice eller 
reelt består af frivillige, der passer på en håndfuld donerede bøger«, 
skriver Laura Swaffield fra the Library Campaign i et indlæg i avisen 
The Guardian, 19. oktober.

Indtil for nylig var alle lokalbiblioteker i Storbritannien dele af et natio-
nalt netværk, der sikrede biblioteket de mest basale services som bø-
ger, computere og fagligt personale, der kunne hjælpe med adgangen 
til de nationale databaser. Sådan er det langt fra i dag, skriver Laura 
Swaffield, der repræsenterer The Library Campaign i Storbritannien.
»Hele pointen var at give en national standardservice på bibliote-
kerne. Men det er slut nu«, skriver hun.
   Baggrunden for hendes indlæg er, at hundredevis af lokalbiblioteker 
siden 2010 er blevet overdraget til frivillige. Hendes estimat er, at 500 
ud af Storbritanniens 3.850 biblioteker i dag drives af frivillige, og hun 
mener, at der mange steder har været tale om et ultimatum overfor 
lokalsamfundet på grund af nedskæringer: »Overtag jeres bibliotek 
eller vi lukker det«, selv om det fra politisk side er blevet pakket ind i 
ideen om brugerinvolvering.  
   En officiel rapport, udarbejdet for at vise bæredygtighed og effekti-
vitet af de frivillige biblioteker, giver da heller ikke et entydigt billede. 
Det er meget forskelligt, hvordan de frivillige biblioteker fungerer i 
forhold til bemanding, tilbud, økonomi, samling og udstyr, og om de 
får lidt hjælp af en faglig bibliotekar. 

Mønsted

7. oktober

Cepos i Berlingske: Afskaf biblioteksloven

Der er ikke længere brug for en bibliotekslov. Det er budskabet
fra Cepos' forskningschef Henrik Christoffersen i en artikel i
Berlingske den 7. oktober. 

Når borgerne i stigende grad kan købe og streame e-bøger under-
graves folkebibliotekerne. I stedet har bibliotekerne øget deres 
aktiviteter på områder som strikkeklubber og fiskegrej, og dermed 
konkurrerer de med private aktører. Det ser Cepos' forskningschef 
Henrik Christoffersen som argumenter for at afskaffe biblioteks-
loven, siger han i artiklen Hvad gør åben systue, lån af fiskegrej og 
babymassage på et bibliotek? den 7. oktober til Berlingske. Han vil 
starte en debat om bibliotekernes public service-funktion på linje 
med den, vi i dag ser om DR.
   - Hvor vi de senere år har diskuteret DR voldsomt, har der ikke væ-
ret synderlig debat om, at bibliotekerne går fra at være deleøkonomi 
til at være markedsgoder af individuel karakter, siger han blandt 
andet i artiklen.
   I artiklen udtaler Danmarks Biblioteksforenings direktør Michél 
Steen-Hansen sig også. Han er enig i, at bibliotekerne danner ram-
men for mange forskellige aktiviteter. Men han understreger, at 
mange af de aktiviteter, som Cepos fremhæver som problemati-
ske og konkurrenceforvridende, ofte er arrangeret af private eller 
foreninger. Derfor genkender han ikke Cepos' billede af en unfair 
konkurrence.

 Lerche
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30. oktober

Vi bygger ikke biblioteker for at opbevare bøger

Også i Norge debatteres det, hvad der skal ske på bibliotekerne. 
Formand for den norske Biblioteksforening Mariann Schjeide 
skriver i et indlæg, at mange brugere ikke kommer på biblioteket 
for at låne bøger – og det er heller ikke vigtigt.

»Vi bygger ikke biblioteker for at opbevare bøger«, skriver Mariann 
Schjeide i et svar til chefredaktøren på den norske Nettavisen, der 
sætter spørgsmålstegn ved, at politikerne i Oslo har prioriteret at 
bygge et 23.500 kvadratmeter stort, nyt hovedbibliotek. 
   Hun understreger, at 29 procent af brugere af bybiblioteker er 
mellem 19 og 29 år, og de kommer ikke primært for at låne bøger. Og 
det er heller ikke vigtigt. Besøgstal er langt vigtigere end udlånstal, 
mener Mariann Schjeide. 
    »Biblioteker er det eneste mødested i samfundet, der er gratis. 
Vi bruger biblioteket både til at møde andre, men også for at dække 
et behov for at være alene sammen med andre«, skriver hun og 
nævner, at Oslos hovedbibliotek har haft en stigning i besøg på 14 
procent i forhold til sidste år.
   Udover at være et frit mødested, så er læring og formidling 
vigtigere end nogensinde, og det er ligegyldigt, om det sker gennem 
fysiske eller elektroniske materialer, foredrag, debatter og så videre. 
»Form har i det hele taget aldrig været vigtigt for os som arbejder i 
og med biblioteker«, skriver hun.

Mønsted

1.november 

Fang fortællingen i hele Danmark

Hvordan kan bibliotekerne udvikle formidling til børn?
Det skal projektet Fang Fortællingen være med til at besvare. 

Ti udstillinger bygget op om ti litterære værker til børn skal på turné 
i Danmark for at skabe nysgerrighed og læselyst. Første bibliotek 
– Herlev Bibliotek – åbnede udstillingen Heltemod & Hamskiftere, 
baseret på Josefine Ottesens Vikingesagn, lørdag før efterårsferien.   
Målgruppen for udstillingen er folkeskolens mellemtrin, og alle 4. og 
5. klasser i kommunen er inviteret til at få en introduktion til udstil-
lingen og fortællingen. De ni andre udstillinger i projekt Fang Fortæl-
lingen er baseret på værker af andre danske børnebogsforfattere og 
projektets målgruppe er børn fra 2-16 år.
   Tanken er, at udstillingerne skal vandre fra bibliotek til bibliotek. I 
Herlev har man netop haft den første klasse igennem udstillingen. 
   - Det er tydeligt, at eleverne bliver tiltrukket af den fysiske aktivitet 
og de sanseindtryk, som udstillingen tilbyder. Vi har udviklet et 
dialogskabende formidlingsmateriale, som børnene har taget godt 
imod. Vi arbejder hele tiden på, at børnene kan forholde oplevelserne 
i værket til deres eget liv, forklarer projektleder Sandra Paldrup fra 
Herlev Bibliotek. Hun understreger, at det ikke er et krav, at børnene 
har læst bogen, inden de besøger udstillingen.
   - Vores håb er at vække nysgerrighed og læselyst, og den første 
klasse vi havde igennem havde ikke læst bogen på forhånd, men her 
ville læreren arbejde videre med den efterfølgende.

Udstillingen Heltemod & Hamskiftere skal fra 1. januar 2018 på turné 
i resten af Danmark.

Lerche

24. oktober

Ændringer i BF’s forsikringsordning hos Tryg

I løbet af november vil BF’s medlemmer, der har tegnet forsikringer 
hos Tryg, modtage et brev om en række ændringer i forsikringspro-
dukterne.

I løbet af november vil de af BF’s medlemmer, der har tegnet forsikrin-
ger hos Tryg modtage et brev om en konvertering af deres forsikrings-
produkter. Dermed sørger Tryg for, at BF’s medlemmers forsikringer 
er fremtidssikrede, og at medlemmerne kan gøre brug af Trygs 
selvbetjeningsløsninger.
   Konverteringerne vil for nogle medlemmer betyde, at priserne falder 
en smule, mens det for andre vil betyde små prisstigninger, men i 
forhandlingerne mellem Tryg og Service2, der er et selskab bestående 
af blandt andet BF, Kommunikation og Sprog og Dansk Journalist-
forbund, er der lagt vægt på, at ændringerne for medlemmerne skal 
betyde så små prisstigninger som muligt. Eksempelvis omlægges 
børneulykkesforsikringen, så den ikke længere tegnes som en fælles 
forsikring, men fremover skal tegnes pr. barn. Det vil for nogle med-
lemmer betyde billigere forsikringer, mens prisen for andre vil stige en 
smule, alt efter hvor mange børn, man har.
   Et andet eksempel på en ændring er ved bilforsikringen, hvor med-
lemmerne vil opnå fri skade på blandt andet bilruder.
   Hvordan forsikringerne for det enkelte medlem ændrer sig, vil Tryg 
oplyse om i personlige breve til samtlige berørte medlemmer i løbet 
af november.

Bibliotekarforbundet
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Arbejdsklimaet i
Høje-Taastrup er forbedret
Et betændt arbejdsklima og mistillid til ledelsen på Høje-Taastrup Kommunes biblioteker førte i foråret 
2017 til et undersøgelsespåbud fra Arbejdstilsynet. I sommer stoppede bibliotekschefen, og i dag er der ikke 
længere nogen, der har ondt i maven af at komme på arbejde, fortæller tillidsrepræsentant Stine Vangdrup.

ARBEJDSMILJØ

I juni 2017 fik Hovedbiblioteket i Høje-Taastrup Kommune et undersøgel-
sespåbud fra Arbejdstilsynet. Der var »konkret mistanke om, at der på 
biblioteket var problemer med det psykiske arbejdsmiljø, fordi mobning/
chikane og uklare krav i arbejdet ikke var forebygget tilstrækkeligt«, lød 
begrundelsen. 
   Inden undersøgelsen kom i gang, stoppede den daværende biblioteks-
chef, og fra 1. august blev Peter Mark Lundberg, leder af kulturhusene 
og teatret i Høje-Taastrup, konstitueret leder af bibliotekerne i Høje-
Taastrup. Tre uger efter – den 22. august – blev undersøgelsen sat i 
gang med et opstartsmøde mellem den psykolog, der skulle udarbejde 
undersøgelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne, tillidsrepræsentanterne 
og ledelsen.
   - Den nye leder var meget positiv og mente, at hele personalet burde 
høres, selv om påbuddet kun omfattede Taastrup Bibliotek, så psykologen 
har haft gruppesamtaler med alle medarbejdere, hvilket vi har været rigtig 
glade for, fortæller tillidsrepræsentant Stine Vangdrup om forløbet. 
   Psykologens rapport blev afleveret til Arbejdstilsynet i uge 41, og 
indholdet er blevet diskuteret på et personalemøde. Det var vigtigt, at 
personalet kunne tale om rapporten, for at opleve en slags afslutning på 
et meget svært forløb, mener Stine Vangdrup.
   - Arbejdstilsynet har desuden sendt os en vejledning i, hvordan vi kan 
forbedre arbejdsklimaet. Rigtig meget er jo løst ved, at vores biblioteks-
chef er stoppet, men der er stadig et kæmpe oprydningsarbejde, hvor 
psykologen har beskrevet, hvordan personalet er i alarmberedskab og 
reagerer på uklar kommunikation, siger Stine Vangdrup, der vurderer, at 
arbejdsklimaet er markant forbedret allerede. - Der er ikke nogen, der får 
ondt i maven, når de kommer på arbejde længere, siger hun og roser den 
konstituerede leder, Peter Mark Lundberg.
   - Han har været rigtig god. Han har for eksempel holdt én-til-én-sam-
taler med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter for at 
lave klare aftaler om, hvordan samarbejdet skal være. Han er lyttende og 
reagerer på det, han hører. 

Mange udvalg og flertydige betegnelser
Peter Mark Lundberg er positiv omkring forløbet, som for ham startede 
den 1. august, hvor han blev konstitueret bibliotekschef. Han er i forvejen 
chef for kulturhusene og teatret i Høje-Taastrup Kommune. Han fortæller, 
at der er to spor i rapporten om arbejdsklimaet.
   Det første handler om, hvordan man taler pænt i forholdet mellem med-

Tekst Anette Lerche

arbejdere og ledelse. Det andet handler om tydelighed i arbejdsopgaverne. 
Han understreger, at der fremover skal være mindre fokus på projekter og 
mere anerkendelse af, at biblioteket er en driftstung organisation, som det 
kræver ressourcer at holde åbent. 
   - Brugerundersøgelser viser, at 97 procent af brugerne er tilfredse. Det er 
flot og skyldes, at vi har dygtige medarbejdere. Det skal man huske at sige 
tydeligt og anerkende i forandringsprocesser.
   Som noget af det første har Peter Mark Lundberg skåret flere arbejdsop-
gaver væk og lavet en klar prioritering af de tilbageværende.
   - Biblioteket var blevet en vildtvoksende projektorganisation med mange 
udvalg, der havde flertydige betegnelser, der ikke gav mening i hverdagen. 
Det måtte helt naturligt føre til forvirrede medarbejdere, siger han. 
De udvalg er væk nu, og der er kun tværgående teams omkring børn og 
unge, voksne og materialevalg tilbage, fordi de giver mening i forhold til 
driften. 
   Samtidig understreger han, at der fremadrettet skal være en åben dialog 
mellem personale og ledelse.
    - Jeg har stor respekt for de dygtige medarbejdere, der er på biblioteket. 
Lige nu synes de i virkeligheden nok, at jeg er lidt kedelig, fordi jeg har 
skåret så meget fra. Jeg oplever, at de tager fat i mig og siger, skal vi ikke 
også lige lave det her. Men her er det klare råd fra undersøgelsen, at vi skal 
give organisationen tid til at vende tilbage til normalen, inden vi sætter nyt 
i gang.
   Peter Mark Lundberg fremhæver desuden, at biblioteket er blevet anbe-
falet at gøre tingene mere simple, at ledelsen skal være klar i arbejdsbe-
skrivelserne, og at man skal skrue ned for ambitionsniveauet. Biblioteks-
chefen skal fungere som et bolværk mod det konstante forandringspres. 
Desuden skal der mere fokus på driften, så der er hyret ekstra vikarer ind 
for at løfte opgaven.
   Peter Mark Lundberg ser opgaven som konstitueret bibliotekschef som et 
drømmejob, og han har en klar holdning til bibliotekerne, med stor respekt 
for, at han ikke selv er uddannet bibliotekar.
   - Jeg kunne på bibliotekernes vegne godt ønske mig en diskussion af fag-
ligheden på bibliotekerne, så vi ikke kun taler udlånstal, men om kvaliteten 
af udlånene. Og ikke kun har fokus på besøgstal, men på hvad det er, vi vil 
med vores brugere. Den diskussion håber jeg, at vi kommer til at få, og den 
vil jeg gerne som leder være med til at dyrke.

Stillingen som bibliotekschef er endnu ikke slået op, og forventningen er, at 
det først sker efter det kommende kommunalvalg.
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Vejen til at udnytte 
de digitale muligheder 
»Bibliotekerne er langt fra at udnytte de digitale 
muligheder i formidlingen,« sagde lektor på IVA 
Lennart Björneborn i sidste nummer af Perspektiv. 
Men rundt om i landet bliver 
der eksperimenteret på livet 
løs. For eksempel med vir-
tuel formidling af det klas-
siske biblioteksindhold og 
bibliotekarisk formidling af 
alt muligt andet digitalt ind-
hold såsom blogs og artikler. 

TEKST ANETTE LERCHE OG SABRINE MØNSTED ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH 

Læs med i dette tema om et udpluk af 
bibliotekernes digitale eksperimenter. 

à
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Hvordan falder man over alt det gode indhold på nettet, som man 
ikke ved findes? Det spørgsmål har Vejle, København, Slagelse, 
Køge, Roskilde, Greve og Ballerup Biblioteker sat sig for at løse, 
fortæller projektleder Arendse Ørding fra Ballerup Bibliotek.

Porten til det
gode indhold på nettet

n Content Discovery App – eller fordansket – en 
indholdsopdagelsestjeneste. Det er på tegne-
brættet i et samarbejde mellem en række bib-
lioteker med Ballerup og Roskilde Bibliotekerne i 
spidsen som projektledere. 
   Tanken bag initiativet er at skabe en tjeneste, 

hvor man som bruger kan finde det gode indhold såsom blogs, 
podcasts, e-magasiner og Youtube-videoer, som man ikke lige 
kan google sig til.
   - Jeg tror, alle har oplevet, at nogen fortæller om noget fan-
tastisk fra nettet, som man aldrig selv er stødt på. Virkelighe-
den er, at folk sidder med hver deres telefon, og de har svært 
ved at dele det gode indhold med hinanden, siger Arendse 
Ørding, der er digital udvikler på Ballerup Bibliotek.

E
   Hun sammenligner den måde, brugerne i dag 
skal finde frem til det gode indhold på nettet på 
med et gammeldags bibliotek med en skranke, 
hvor borgerne kom og bad om en bestemt bog 
eller materialer om et særligt emne, og så gik 
bibliotekaren ind bagved og hentede det ønskede 
til dem. De begrænsninger, der lå i, at brugeren 
på forhånd skulle formulere et ønske om at få 
indhold uden at se mangfoldigheden i indholdet, 
kan sidestilles med brugernes oplevelser på net-
tet i dag.
   - Gatekeeper-funktionen på det fysiske biblio-
tek forsvandt, da bibliotekerne fik åbne reoler, 
hvor borgerne kunne græsse, og hvor begrebet 

Hvordan formidler vi digitalt? Og hvordan formidler
vi det digitale indhold til brugerne? 
Perspektiv sætter i tre artikler fokus på en række
projekter, hvor de biblioteksfaglige kompetencer
sættes i spil for at nå brugerne digitalt. 

Digital
formidling
à
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serendipitet opstod. Det er det, vi vil overføre til det digitale; at 
man kan falde over noget overraskende, som man ikke vidste, 
at man gerne ville vide noget om. For reelt set er nettet, som 
det fungerer i dag, faktisk ret lukket.

INDHOLD TIL VENTEVÆRELSET

Indtil videre er projektet udformet som et såkaldt »Proof of 
concept«, en test, der viser, at tankerne om en indholdsopda-
gelsestjeneste kan lade sig gøre og vil give mening for borger-
ne. At udvikle selve tjenesten vil først ske senere.
   - Min tanke er, at det er en tjeneste, som folk kan bruge, når 
de venter hos lægen, eller når de pendler. Dér sidder folk med 
telefonen, og når de har tjekket Facebook og nyheder, hvad skal 
de så med deres telefoner? Der opstår en rastløshed, fordi folk 
gerne vil bruge tiden på noget fedt indhold, men de ved ikke, 
hvor de finder det. Det er altså ikke en tjeneste, du skal bruge i 
timevis, men noget, du kan bruge, når du er på farten.
   Rent praktisk vil tjenesten fungere lidt ligesom infoskærme 
med en præsentation af seks til otte emner, eksempelvis om 
Roskilde Festivalen, Avantegarde Jazz eller Nordic Cooking. Hvis 
ingen af emnerne interesserer dig, kan du scrolle, og så kommer 
der seks eller otte nye emner. Er et emne noget for dig, trykker 
du og kommer så til en artikel, en lydfil eller en video, og i alt er 
tre artikler koblet til et bestemt emne. Herefter ender man som 
bruger igen i emneoversigten.
   - Indholdet er nøje kurateret, så indholdskvaliteten er høj. Vi 
har testet det på 40 brugere og 82,5 procent var meget posi-
tive og ser tjenesten som noget, de mangler. De roser, at der 
hverken er login, reklamer eller clickbaits, samt at man bliver 
præsenteret for emner, man ikke kendte eller selv søgte efter.

KUNSTIG INTELLIGENS

I processen har det vist sig, at der er stor forskel på at ud-
vælge indhold fra nettet i forhold til det fysiske materiale-
valg, for hvordan finder man de gode bloggere, der har indsigt 
i eksempelvis russisk politik eller fiskekvoter? Det kræver 

kompetenceudvikling af bibliotekets ansatte i forhold til digi-
talt materialevalg, og det er meget tidskrævende at udvælge 
indholdet.
   - Vi skal udvikle noget, vi har råd til i bibliotekssektoren. Hvis 
indholdet udelukkende er menneskeligt kurateret, vil det blive 
meget driftstungt og dyrt. Derfor skal vi se på, hvordan kun-
stig intelligens kan automatisere dele af processen og arbejde 
sammen med bibliotekarer.
   Netop i samspillet mellem kunstig intelligens og den men-
neskelige kuratering regner Arendse Ørding med at undgå, at 
udvælgelsen af indholdet trækker i retning af egne interesser 
og holdninger og skaber bias.
    - I opbygningen af databasen bag tjenesten er ønsket også 
at sikre, at indholdet aldrig snævres ind og skaber filterbobler. 
Formålet er at udvide brugerens horisont. Samtidig skal de for-
skellige artikler inden for et givent emne opleves som relevante 
for brugeren. Derfor bliver databasen ikke hierarkisk opdelt, 
hvor hovedkategorien eksempelvis kunne være et køretøj, som 
herefter havde underkategorier såsom traktorer, biler, bilmær-
ker med mere. I stedet skal databasen være en grafdatabase, 
hvor grupperne dannes omkring emneordene, der så danner 
emnets overskrift, siger hun.

DIGITAL KOMPETENCEUDVIKLING

I projektet er det blevet tydeligt, at det langtfra er alle bib-
lioteker, der er lige vidt med et digitalt mindset. I Ballerup er 
man langt, men generelt er billedet, at bibliotekerne er meget 
siloopdelte, og at den digitale udvikling ikke sker i sammen-
hæng med den øvrige biblioteksdrift. Derfor er der også meget 
viden og perspektiv for hele sektoren i at deltage i de digitale 
projekter, mener Arendse Ørding.
    - Hvis vi ser på vores ønske om at træne en kunstig intelli-
gens, så vil vi i det udviklingsarbejde få en masse erfaring, som 
kan bruges bredt i sektoren, for eksempel i forhold til Brønden 
og BPI’en, hvor den analoge emne-tagging kræver uanede med-
arbejderresurser i dag.

”I opbygningen af databasen bag 
tjenesten er ønsket også at sikre, 
at indholdet aldrig snævres ind og 

skaber filterbobler.”
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Udviklingen af et digitalt dialogværktøj, der giver skønlitterære 
anbefalinger er godt i gang. Målet er at fremme læselyst.

Digital dialog skal 
fremme læselyst

an et digitalt dialogværktøj styrke læselysten  
ved at give anbefalinger til skønlitteratur, der 
er lige så gode som de anbefalinger, man får på 
biblioteket? 
   Kan det aktivere hele bagkataloget, spørge ind 
til, hvilken skønlitteratur du har læst og synes 

godt om og endda tage højde for, hvor erfaren en læser du er, 
når det anbefaler dig nye læseoplevelser? 
   Ja, mener Sarah Hvidberg fra Hillerød Bibliotekerne, der er 
projektleder på »Læsekompasset«, hvor Danskernes Digitale 
Bibliotek, DBC, og en række biblioteker er gået sammen om at 
udvikle et digitalt dialogværktøj.
   - Hele udgangspunktet for projektet er, at vi vil gøre det aller-
bedste for brugerne – også dem, der har forladt bibliotekerne 
– og inddrage al den forskning og alle de brugerundersøgelser, 
der er på området. Formålet med projektet er ikke at generere 
lån, men at skabe læselyst, så hvis nogle ender med at købe 
bogen hos boghandleren, er det også helt fint, siger Sarah 
Hvidberg. 
   Den digitale dialog skal heller ikke erstatte mødet i det 
fysiske bibliotek, den skal ses som et naturligt supplement til 
brugerne, når de søger litteratur hjemmefra, hvad enten det er 
på bibliotekets hjemmeside eller eReolen. 

INFORMATIONSBEHOV OG LÆSELYST

I dag fungerer søgefunktionerne på bibliotekernes hjemmesi-
der bedst, hvis man som bruger har et konkret informationsbe-
hov såsom spørgsmål om bøger af en bestemt forfatter eller 
om et bestemt emne. Men hvis du er på jagt efter skønlitte-
ratur – en bog, der skal være lige så tankevækkende og godt 
skrevet som den forrige historiske og rørende roman, du har 
læst – så er det den viden, bibliotekspersonalet har, der gør, at 
folk får det rigtige med hjem. 

K
- Det stod meget klart for os praktikere, at det 
var det, vi på en eller anden måde skulle gøre 
digitalt. For så kan folk også få bibliotekarisk 
faglig hjælp digitalt, når de hjemmefra går på 
bibliotekets hjemmeside eller eReolen, siger 
Sarah Hvidberg.  
   Projektet skal derfor munde ud i et digitalt 
dialogværktøj, der både skal stille spørgsmål 

Baggrunden for projektet er Danmark 
Læser-kampagnen, hvor man både 
på Hillerød Bibliotekerne (med projekt 
»Læsekompasset«) og Rødovre 
Bibliotekerne (med projekt »BookBrother«) 
eksperimenterede med at udvikle digitale 
dialogværktøjer, der kunne skabe læselyst. 
Tilbagemeldingerne fra brugerne var positive 
og tydede på, at man kunne udvikle et 
værktøj til at gøre dialogen mellem bruger 
og bibliotekspersonale digital. Projektet 
blev videreudviklet i samarbejde med 
Gentofte Centralbibliotek og er finansieret 
af DDB og DBC. Biblioteker fra hele 
landet og litteratursiden.dk bidrager med 
medarbejderressourcer og den fortsatte 
projektudvikling. Følg med: 
centralbibliotek.dk/laesekompasset

Baggrund



Oktober 2017 · Perspektiv · 17

Læsekompasset

Leg og selvrefleksion

Hvordan opdager jeg nye ting som 

udfordrer min smag... lidt?
C7 Du kan opdage nye 

bøger ved at navigere efter 

stemning
Du kan vælge stemninger og 

få vist de bøger, som passer.

Du kan vælge flere 

stemninger. De bøger der 

passer med de fleste af dine 

valg bliver vist først.

Systemet fortæller dig, hvad 

du plejer at læse og hvilke 

stemninger du ikke så ofte 

(eller aldrig) er i berøring med.

C8 Du kan vælge stemninger og se bøger du har 

allerede læst og finde nye bøger, der passer til 

stemningen
Du kan også vælge nye stemninger og se hvilke 

bøger du kan læse, for at få helt nye kort på 

hånden.

”Formålet med projektet er ikke at genere lån, 
men at skabe læselyst.”
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til brugerne og udvikle metadata, der gør det 
muligt at komme med de rette anbefalinger.  
   - Hvis man sammenligner med Goodreads, 
der er en hjemmeside, som også kommer med 
anbefalinger til skønlitteratur, så skal man som 
bruger her først indtaste sine tyve favoritvær-
ker, før man kan få anbefalinger til nye læseople-
velser. Det kan man hurtigt gå død i, så vi satser 
i stedet på at spørge til færre værker, men 
samtidig at gå mere i dybden for at finde ud af, 
hvad brugeren godt kunne lide ved værket. Var 
det tonen, var det, at bogen handlede om Anden 
Verdenskrig og så videre.

UD AF BOBLEN

For at kunne udnytte de informationer, som bru-
gerne kommer med, skal der skabes metadata, 
der beskriver værkerne oplevelsesorienteret, så 
søgningerne kan kombineres på tværs af emner 
og genrer. 
   - Værkerne skal beskrives med oplevelsesord, 
så man kan finde links på tværs af genrer. På 
den måde undgår vi at skabe et værktøj, der 
fastholder brugerne i den samme boble, hvor de 
blot får anbefalinger, der er mere af det, de al-
lerede har læst. Vi vil gerne udfordre dem også. 
   Rent praktisk betyder det, at man i projektet 
har udviklet et vokabular til 400 værker, der skal 
implementeres i værkernes metadata for at 
afprøve mulighederne inden for området.
   - Og i sådan et arbejde skal vi for eksempel 
tage højde for, at en bog, du kalder trist, vil jeg 
måske kalde sørgelig, siger Sarah Hvidberg.
   Et andet tiltag, der skal udvide læsernes 
horisont handler om at få bagkataloget i spil 
og gøre brug af personalets evne til at udvælge 
bestemte værker. 
   - Der er så meget god litteratur, der bare står 
og sander til. Men hvis vi lærer brugerne at ken-
de, vil vi bedre kunne inddrage bagkataloget, så 
vi får samlingen i spil. Det er jo fedt at få nogen 
til at læse noget, der er mere end et år gammelt. 
   Et andet element i Læsekompasset kunne 
derfor være at tilføje kuraterede værker, så 
udvalgte værker fremhæves over for brugerne. 
Også her kommer den viden, bibliotekets per-
sonale har bedre i spil digitalt, forklarer Sarah 
Hvidberg.
   - Det er alle de bibliotekariske kompetencer, 
der er i spil i det projekt, bare digitalt. Vi arbejder 
med metadata, indeksering og brugerkontakt. 

- Jeg har fulgt projektet tæt, fordi Rødovre var med i 
en forløber for projektet. Det er fascinerende at se, hvor 
meget der er sket fra de fik en god idé i Hillerød, som vi i 
Rødovre videreudviklede på til nu. Det her projekt viser, 
hvad vi kan, når vi løfter i flok. 
   Et af de spændende perspektiver er de personlige 
anbefalinger, der er tilpasset brugerens interesser. Det 
er et digitalt projekt, men det kommer også til at gøre 
gavn i det fysiske udlån, fordi vi får en ny måde at tale 
med brugerne om bøgerne på. Vi får alle spørgsmålet 
Kan du anbefale en god bog, og her kan mikrotagging med 
oplevelsesord give os et fælles sprog om læseoplevelser, 
så vi bedre kan hjælpe brugerne. 
   - Det er også spændende, at Læsekompasset kan 
komme til at indeholde eksempelvis en læsedagbog 
eller en graf over, hvad der er blevet læst i de sidste par 
måneder. Det vil give brugerne et godt overblik. 

- Det er et vildt spændende projekt. Jeg er selv 
bognørd, så personligt vil jeg da meget gerne have en 
god »online-anbefaler«. Rent fagligt tiltaler det mig, at 
anbefaleren ikke bare er en simpel algoritme, men at der 
er bibliotekarisk arbejde bag, hvor vi laver vokabular og 
mikrogenrer og bruger andre tags, end man normalt gør. 
Det vil bringe brugerne ud af filterboblen, at vi fokuserer 
på læseoplevelsen og det vil betyde, at de kan blive 
overraskede og navigere på tværs af genrer.
   - Der er mange, der ikke har mulighed for at komme på 
biblioteket, når vi er der, og nu får de et online-værktøj, 
der kan hjælpe dem. Det vil også være en fordel for den 
gruppe brugere, der foretrækker at klare sig selv med 
f.eks. Goodreads eller Amazon som inspirationskilder. 

Sanna Stagaard Gade, 
materialevalgsansvarlig på 
Rødovre Bibliotek og deltager 
i Læsekompas-workshop

Ulla Stangerup, bibliotekar på 
Egedal Bibliotekerne og deltager 
i Læsekompas-workshop

Med på sidelinjen
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Det digitale bibliotek kræver lige så mange ressourcer og tid 
som det fysiske, siger Pernille Schaltz, bibliotekschef i Herning, 
der lancerede et virtuelt bibliotek i juni. Ambitionen er, at 99,9 
procent af borgerne skal kende bibliotekets digitale tilbud.  

Tag det digitale bibliotek lige 
så seriøst som det fysiske 

Herning er afdelingen for det digitale bibliotek vok-
set   til ni medarbejdere i erkendelsen af, at det kræver 
samme store indsats at skabe og drive det virtuelle 
bibliotek som det fysiske. 
   - Vi havde bygget et nyt, flot bibliotek midt i Herning 
med stigende besøgstal, men kunne samtidig konsta-

tere, at brugerne hverken brugte eller kendte vores mange 
digitale tilbud, siger Pernille Schaltz. Derfor blev ambitionen 
om et virtuelt bibliotek med de samme elementer som det fy-
siske, hvor man bliver klogere, inspireret, kan få hjælp og indgå 
i aktiviteter skudt i gang i december 2015.

DIGITALT MINDSET NØDVENDIGT

- Det var en klar ledelsesmæssig prioritering, og vi var klar over, 
at det var en længere proces at få skabt et digitalt mindset 
hos medarbejderne og blive gode til at være biblioteksansatte 
»derinde«, så alle bidrager med indhold. Et virtuelt bibliotek er 
ikke bare en hjemmeside eller et lager, hvor man lægger noget 
ud. Det er levende og spiller sammen med det fysiske bibliotek, 
som for eksempel servicen online book en bibliotekar eller kom-
munikationen på de sociale medier. 
   Processen startede derfor med en kick-off dag med inspira-
tion fra digitale konsulenter, grafiske designere og konceptud-
viklere. Den inspiration blev gjort jordnær i 11 projektgrupper i 

I
biblioteket, der arbejdede under hver deres overskrift såsom 
digital formidling i det fysiske bibliotek, ny hjemmeside eller 
digitalt værtskab. 
    - Arbejdet i grupperne mundede ud i meget konkrete bud 
på nye services i det virtuelle bibliotek. For eksempel abon-
nementspakker, hvor man efter interesse får tilsendt en pakke 
hver 14. dag med inspiration og materialer til weekenden. Det 
kan være link til opskrifter, bud på en god krimi eller en film, 
der linker til vores digitale ressourcer som Filmstriben, eReolen 
og så videre. Det er kurateret indhold og bibliotekarisk arbejde 
blot på en ny platform, siger projektleder Lise Nørskov-Thom-
sen. 
    Alle bibliotekets medarbejdere bidrager med indhold, mens 
afdelingen for det digitale bibliotek sørger for, at informationer 
havner de rigtige steder, og at indholdet versioneres i forhold 
til, hvad der skal ud på en sms, på hjemmesiden, på sociale 
medier, til presse og så videre.  

DDB SKELET MED LOKAL ENERGI

Udgangspunktet for Hernings virtuelle bibliotek er DDB’s CMS, 
men stort set alt er forandret, så kun skelettet er tilbage. 
   - Vi har ikke gjort noget, som andre programmørbiblioteker 
ikke også ville kunne gøre. Og det er jo tanken i DDB, at det er 
en skabelon, for der sker kun for alvor noget med det digitale 
bibliotek, hvis man lokalt tager ansvar og putter ressourcer 
ind i det, siger Pernille Schaltz. I Herning har udviklingen indtil 
videre kostet en halv million kroner og masser af tid. 
   Herning overvejede ikke at gå sammen med andre biblioteker 
om projektet, selv om det måske kunne synes oplagt.
   - Vi valgte at være egoistiske og gøre det til et kommunalt 
projekt, fordi vi havde gejsten og energien til at køre på, men 
vi deler gerne vores viden og holder oplæg om processen og 
resultatet. Det kunne for eksempel være oplagt at gøre de di-
gitale abonnementspakker til et nationalt tilbud, siger Pernille 
Schaltz, der på spørgsmålet om, hvad udfordringerne i proces-
sen har været, svarer:
   - At holde fast i, at det er dén vej, vi skal, og inspirere med-
arbejderne internt. De digitale kompetencer er vigtige, og 
bibliotekerne er nødt til at bruge krudt og penge på det. 
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60 studerende fra IVA, SDU og Aalborg var samlet i Kødbyen i 
København til BF’s konference Den Digitale Humanist. Her gav 
forfatter og journalist Dorte Toft, DR redaktør på Troldspejlet 
Jakob Stegelmann, professor David Budtz Pedersen, digital 
rådgiver Katrine Emme Thielke og institutleder på IVA 
Jens-Erik Mai deres bud på, hvad det vil sige at være digital 
humanist og det arbejdsmarked, der venter forude. 

Hvis bare flere humanister 
ville interessere sig
for teknologi

TEKST SABRINE MØNSTED  FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN 

- Jeg har brugt meget tid 
på ikke at være bekymret. I 
60’erne var der biblioteker, 
der ikke ville have tegneserier, 
fordi det ville korrumpere 
børns læsning. Og jeg 
har gennem årerne måtte 
sige til mange forældre, at 
det er ok at være bleg og 
spille computer i kælderen. 
Beroligelse er en stor del af 
min indsats. Jeg er lalleglad 
i forhold til teknologi, og jeg 
ser fantastiske muligheder, 
sagde Jakob Stegelmann, der 
siden 1980’erne har stået bag 
tv-programmet Troldspejlet, 
der anmelder computerspil 
og film. Han var ordstyrer på 
konferencen for de studerende 
28. oktober. 
   - Digital humanist er et fedt 
ord. Hvis nogle fremover kalder 
mig nørd, vil jeg sige, nej jeg er 
digital humanist. 

Jakob Stegelmann,
redaktør i DR
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- Der udspiller sig lige nu kampe om, hvad der er relevant 
forskning og uddannelse til det arbejdsmarked, I skal ud på. 
Vi oplever forsigtighedsprincippet overfor innovations-
princippet, for skal vi vente med at udvikle og bruge 
teknologien, til vi kender mere til risici? Og disruption versus 
stabilitet, for alt skal jo ikke disruptes. Vi har brug for faste 
værdier, fortællinger og institutioner i udviklingen.  

- Vi er midt i den digitale udvikling. Det 
er guldgraverland, så alt, hvad vi alle 
sammen gør og skaber, vil påvirke den 
retning, udviklingen går.    
Katrine Emme Thielke, digital rådgiver 

David Budtz Pedersen, professor ved Aalborg Universitet
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Navn: Jeppe Hansen 
Alder: 43 år
1. semester på kandidaten
Studiested: IVA, København 

Hvad får du ud af at være med i et 
fagligt fællesskab som BF?
- Jeg får god sparring og et overblik 
over karrieremulighederne i faget, fordi 
BF og dem jeg møder derigennem ken-
der fagområdet og har masser erfa-
ring, som jeg ikke selv har. Jeg tænker, 
det øger mine chancer for at få et job 
efterfølgende, som jeg synes er inte-
ressant, fordi jeg kender landskaber og 
har fået indsigt i, hvor der i fremtiden 
er brug for vores uddannelse. Jeg star-
tede for eksempel med at ville arbejde 
i folkebibliotekerne, men er begyndt at 
overveje det private – eksempelvis er 
medicinalindustrien et område, jeg ikke 
tidligere var opmærksom på.       

Hvorfor er du med i dag?    
- Det lød som et interessant og sjovt 
program, der handler om, hvordan man 
skaber værdi som digital humanist. 
Mange gange er der fokus på det 
teknologiske og det tekniske, men 
det interessante er jo, hvad vi bruger 
teknologien til, og hvad det gør ved 
vores adfærd.     
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Kig til Kina, hvis du vil vide, i hvilken 
retning udviklingen med robotter og 
kunstig intelligens går, og hvis du 
vil se, hvordan man kan misbruge 
kunstig intelligens. De er for eksempel 
begyndt at identificere kriminelle ud 
fra ansigtstræk. 
Dorte Toft, journalist og forfatter
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Navn: Alia Tornak
Alder: 24 år
3. semester  
Studiested: IVA, København

Hvad får du ud af at være med i et 
fagligt fællesskab som BF?
- Jeg er ret nyt medlem i BF, og er også 
blevet studenterambassadør for BF. 
Det er fedt, at BF både er en fagfor-
ening, som er der, når du kommer ud 
på arbejdsmarkedet og at du under-
vejs i studiet kan komme til relevante 
arrangementer. Det hjælper én helt 
vildt at kende udviklingen i faget, og 
hvordan arbejdsmarkedet ser ud og 
også at kunne få kurser i mere konkrete 
værktøjer. Det er lærerigt og man kan 
få stort udbytte af at være medlem.    

Hvilken retning inden for faget er mest 
spændende?    
- Jeg har skiftet mening mange gange. 
Jeg startede med at ville være informa-
tionsspecialist, men er blevet inspireret 
mere mod kulturformidling. Jeg har 
medstuderende, der er kulturskribenter 
ved siden af studiet, og kulturjournali-
stikken lyder også spændende. Kurator-
delen på museer er også spændende, 
så jeg kan se mange retninger og kan 
nå at skifte mening mange gange 
endnu. 

Navn: Astrid Vestergaard
Alder: 22 år 
3. semester  
Studiested: SDU, Kolding 

Hvad får du ud af at være med i et 
fagligt fællesskab som BF?
- Mange ting. BF kan hjælpe, hvis jeg 
skal søge job, eller hvis der er proble-
mer på ens arbejde. Jeg har ikke selv 
brugt det endnu, men har veninder, der 
for eksempel har sendt deres jobansøg-
ning forbi BF, før de søgte job. Og så er 
der arrangementerne.  

Hvorfor er du med i dag?    
- Det her er det første arrangement, 
jeg er med til, og jeg er glad for at være 
med, fordi det kan give mig en ide om, 
hvor jeg kan tage min uddannelse hen. 
Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil, men det 
kunne godt være et arbejde inden for 
digitale medier, da det er et spændende 
område.    
   Fremover vil jeg klart holde mere øje 
med relevante arrangementer for mig 
i BF.    

Hvilken retning inden for faget er mest 
spændende?    
- Digitale medier og kommunikation. 
Jeg kan lide at lære om, hvordan 
vi kommunikerer med hinanden, og 
hvordan vi for eksempel bruger sociale 
medier. 

Navn: Simon Lauge Pedersen
Alder: 28 år
5. semester
Studiested: IVA, Aalborg 

Hvad får du ud af at være med i et 
fagligt fællesskab som BF?
- Jeg har deltaget i mange arrange-
menter for eksempel musikbibliote-
karernes konference, SoMe-kurser, 
BF’s generalforsamling og Fagligt 
Landsmøde. Det giver mig indsigt i 
fagets jobmuligheder, og jeg får en 
forståelse af, hvilke opgaver det inde-
bærer, og hvordan det er at være på 
arbejdsmarkedet. Og jeg kan gennem 
BF få suppleret min faglige viden. 
Sociale medier er for eksempel noget, 
vi ikke bliver undervist så konkret i på 
IVA, men det er jo meget relevant for 
os som studerende.    

Hvorfor er du med i dag?  
- Det handler jo om fremtidens 
arbejdsmarked, så det er meget 
relevant at deltage i. 

Hvilken retning inden for faget synes 
du er mest spændende?    
- Jeg vil gerne være bibliotekar. 
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Cepos forveksler bibliotekernes mål og middel i et nyt
arbejdspapir om folkebibliotekerne, mener Henrik 
Jochumsen, lektor på Københavns Universitet. Derfor 
er konklusionen om, at bibliotekernes formål er ved at 
forsvinde også helt hen i vejret, mener han.

Den overordnede 
præmis er helt gal
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oktober inviterede den borgerlige-
liberale tænketank Cepos til debat om 
folkebibliotekerne. Panelet bestod 
af forskningschef hos Cepos Henrik 
Christoffersen, biblioteksdebattør Ole 
Münster og kulturordfører for Dansk 

Folkeparti Alex Ahrendtsen, mens tilhørerne 
især var ansatte fra bibliotekerne. Henrik 
Christoffersen mente blandt andet, at biblio-
tekerne på grund af et faldende udlånstal har 
kastet sig over andre opgaver, hvor de kon-
kurrerer unfair med for eksempel aftenskoler, 
forsamlingshuse og private spillesteder. Alex 
Ahrendtsen sagde, at bibliotekerne – nu hvor 
streamingtjenester tilbyder litteratur – kun 
skal satse på det smalle og på kulturarven. 
Og Ole Münster mente, at bibliotekernes 
primære opgave er litteraturen.
   I ugerne efter debatten udgav Cepos et 
arbejdspapir – en analyse, der grundlæggende 
konkluderer, at bibliotekernes formål er at 
udlåne bøger, og at det faldende udlånstal 
nødvendiggør en diskussion af folkebibliote-
kernes fremtid. Her kunne tænketanken reelt 
ikke se nogen.
   Arbejdspapirets forfatter, forskningschef 

I
i Cepos, Henrik Christoffersen udtalte sig til Berlingske den 
7. oktober i artiklen »Hvad gør åben systue, lån af fiskegrej og 
babymassage på et bibliotek?« og argumenterede for, at der 
ikke bør være en bibliotekslov, og at bibliotekernes aktiviteter 
er konkurrenceforvridende. 
   Perspektiv har bedt lektor ved Det Informationsvidenskabe-
lige Akademi, Københavns Universitet, Henrik Jochumsen se 
nærmere på rapporten. Helt overordnet ser han papiret som et 
politisk indlæg.
   - Cepos er en nyliberal lobbyvirksomhed. Det kan man læse 
meget kraftigt ud af deres arbejdspapir. Der er i forvejen en 
tendens til en lidt konservativ tilgang til biblioteker i sam-
fundsdebatten, som siger, at de skal være en samling og først 
og fremmest af bøger. Den holdning tages til gidsel i Cepos’ 
nyliberale diskurs. Deres udgangspunkt er, at der helst ikke skal 
være nogen offentlige udgifter til biblioteker, og at biblioteket 
som institution med en særlig lov ikke skal konkurrere med 
private udbydere, siger Henrik Jochumsen. I denne artikel kom-
menterer han på en række af påstande, Cepos fremhæver i 
arbejdspapiret.

CEPOS PÅSTAND 1: BIBLIOTEKERNES MÅL ER UDLÅN

I arbejdspapiret står »Loven om folkebiblioteker fastslår, at fol-
kebibliotekerne har til formål at stille bøger og andre egnende 
materialer til rådighed samt at formidle offentlig information«.
- Her forveksler Cepos mål og midler, når de skriver, at formålet 
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”At man argumen-
terer for, at et
ords betydning 
fra oldgræsk skal 
være definerende 
for, hvilke aktivi-
teter en institution 
må have i 2017 er 
grotesk og giver 
slet ikke mening.”

med bibliotekerne er udlån af bøger. Det er efter min opfattelse 
ikke målet med biblioteksloven. Det overordnede formål er 
oplysning og dannelse. Midlet har historisk set været bundet op 
på udlån af bøger og senere også andre materialer. Biblioteker-
nes raison d’être er altså oplysning og dannelse. Ikke udlån af 
bøger. Cepos’ overordnede præmis er helt galt efter min opfat-
telse, og derfor går det også galt i resten af det arbejdspapir, 
siger Henrik Jochumsen. 

OLDGRÆSK ORD SKAL IKKE DEFINERE 2017

Cepos har regnet på, hvad det koster at udlåne en bog og er 
nået frem til, at udgiften pr. bogudlån er stigende. Det er ikke 
nogen overraskelse, mener Henrik Jochumsen.
- Det er naturligt, at bibliotekerne med et faldende udlån 
vender blikket andre steder hen for at opfylde sit formål om 
oplysning og dannelse og i højere grad tænker formidling som 
det væsentligste, og at formidling tænkes bredt som både 
formidling af materialer, litteratur og andre aktiviteter, som 
kan være relevante. 
   Ulempen for bibliotekerne er desværre, at disse aktiviteter er 
sværere at måle på end udlån af materialer. Derfor opfordrer 
Henrik Jochumsen til, at man arbejder for at finde nye måder at 
måle biblioteksvirksomhed på. Selv har han været med til en 
række kvalitativt baserede undersøgelser af bibliotekerne, og 
i disse undersøgelser viser det sig, at der er mange forskellige 
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Du finder Cepos’ arbejdspapir
Folkebiblioteker, bøger og
andet godt på cepos.dk.

CEPOS PÅSTAND 4: DET STIGENDE BESØGSTAL

ER USIKKERT

Cepos peger på, at det er problematisk, at man ikke nøjagtig 
kan beskrive, hvad det stigende besøgstal på bibliotekerne 
skyldes. Henrik Jochumsen er enig i, at der er nogen usik-
kerhed forbundet med besøgstallene, fordi man tæller på 
forskellige måder på forskellige biblioteker. 
   - Men grundlæggende viser det stigende besøgstal, at bib-
liotekerne er en relevant institution. Måske kommer brugerne 
for andre ting end at låne bøger. De er til arrangementer, de 
studerer, de møder andre mennesker og så videre, men det 
gør ikke biblioteket mindre relevant i min optik. Det gør det 
mere relevant.

CEPOS PÅSTAND 5: BIBLIOTEKERNE SKAL IKKE OG

VIL IKKE KOMME TIL AT SPILLE ROLLEN SOM LOKAL

FORANKRING AF VIDEN OG UDDANNELSESUNDER-

STØTTELSE

- Jeg kan ikke se logikken i den konklusion. Det er jo netop en 
opgave, som bibliotekerne virkelig skal tage på sig og også er 
godt i gang med. Løsningen af den opgave skal ikke kædes 
sammen med bogudlån, for det kan ske på mange måder, 
hvilket hele debatten om fake news, hvordan vi agerer på 
nettet og styrkelsen af vores kildekritik og tilegnelse af infor-
mation viser. Det er efter min mening netop svaret på, hvad 
et bibliotek skal i 2017.

CEPOS PÅSTAND 5: BIBLIOTEKERNES FALDENDE

UDLÅN BØR BETYDE EN AFSKAFFELSE AF

BIBLIOTEKSLOVEN

Cepos mener, at fordi udlånet falder, og bibliotekerne tilbyder 
arrangementer, der konkurrerer med private aktører, skal 
biblioteksloven afskaffes. 
   - Som oplysnings- og dannelsesinstitution er det naturligt, 
at der skal være en samlet lov om biblioteksvirksomhed. Men 
det vil være fornuftigt at debattere, om der brug for en ny 
lov.  Det gode ved den nuværende lov er, at den er så bred. I 
den optik kan man se en ændring som en fare for reduktion 
af bibliotekernes manøvrerum eller en risiko for at få bruger-
betaling på e-bøger, der så kan føre til mere brugerbetaling 
på sigt. Omvendt kan en mere markant understregning af 
bibliotekets nye rolle – i form af en ny lov, som vi har set det 
i Sverige og Norge – medvirke til at give bibliotekets aktivi-
teter mere tydelig legitimitet og dermed stille bibliotekerne 
bedre i forhold til diskussionerne af deres berettigelse.

måder at bruge biblioteket på, og at den værdi bibliotekerne 
har i dag som kulturhus ikke kan gøres op i bogudlån alene.
   - Så man kan ikke som Cepos konkluderer sige, at når bogud-
lånet falder, bliver biblioteket som fysisk sted mindre betyd-
ningsfuldt.
   Henrik Jochumsen undrer sig over, at Cepos trækker den op-
rindelige betydning af ordet bibliotek – som stammer fra old-
græsk og betyder samling af bogruller – frem, når tænketanken 
skal argumentere for, at målet med biblioteker er bogudlån.
   - At man argumenterer for, at et ords betydning fra oldgræsk 
skal være definerende for, hvilke aktiviteter en institution må 
have i 2017 er grotesk og giver slet ikke mening. 

CEPOS PÅSTAND 2: BIBLIOTEKERNE ER KONKURRENCE-

FORVRIDENDE

Cepos mener, at bibliotekerne med eksempelvis caféer, 
demokratiske debatter og musikarrangementer er på såkaldt 
»opgavetyveri«. 
   Debatten om konkurrenceforvridning havde man også, 
da bibliotekerne fik sin udbredelse, og forfattere, forlag og 
boghandlere følte sig truede. Dengang blev det løst ved en 
kompensation i form af biblioteksafgiften, og i dag er hold-
ningen generelt, at bibliotekerne er vigtige for den kulturelle 
fødekæde, hvor bibliotekernes formidling betyder generel dan-
nelse, oplysning og stigende læselyst. Og den logik kan også 
overføres til eksempelvis musikken, hvor det, at biblioteket har 
koncerter med ny dansk musik også har en positiv effekt på 
den kulturelle fødekæde, mener Henrik Jochumsen.
   - Cepos’ eksempler på det, de kalder »opgavetyveri« er ab-
surde. Jeg kender ikke mange biblioteker, der selv driver caféer.   
Det er private udbydere, der driver caféerne på bibliotekerne. 
Bibliotekernes demokratiske debatter er heller ikke i konkur-
rence med politiske partier. Demokratisk debat på bibliotekerne 
må jo netop styrke interessen for politik.

CEPOS PÅSTAND 3: BIBLIOTEKERNE BØR KUN SATSE

PÅ DET SMALLE

Cepos mener, at bibliotekernes mange aktiviteter er konkur-
renceforvridende, og at de derfor kun bør udbyde det, man ikke 
kan finde på det kommercielle marked. Henrik Jochumsen er 
lodret uenig.
   - Det ville blive institutionens død. Den aktivitet er der et 
meget lille publikum til. Bibliotekerne har ikke museale forplig-
telser. Bibliotekerne skal formidle en levende samling ud fra 
blandt andet aktualitet, siger han. 

- Grundlæggende viser 
det stigende besøgstal, at 
bibliotekerne er en relevant 
institution, mener Henrik 
Jochumsen.
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debatten på
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Deltag i debatten
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fagmagasinet-
perspektiv

Kommentarer til nyheden »Cepos-debat om bibliotekernes 

fremtid« bragt på Perspektivs hjemmeside den 6. oktober.

Bibliotekernes fremtid skal på dagsordenen 

Fint, at der kommer fokus på bibliotekernes fremtid. Lidt 

ærgerligt, at det risikerer at blive en lidt lukket forestilling, 

hvis ikke et bredere politisk spektrum begynder at tage 

diskussionen op. Vi må sætte vor lid til kulturministerens 

varslede strategiarbejde, startende primo 2018.

                                                                             

Rolf Hapel, den 11. oktober.     

Tal til politikere og forskere 

Kære BF, tak for en velgørende artikel i Perspektiv i sep-

tember med interviewet af professor Hans Lund om nytten 

ved bibliotekarer. Men synspunktet skal jo formidles videre 

til politikere og forskere – kan I ikke foranledige en artikel i 

fx Politiken eller Information? 

                                                                             

Dorte Bertram, den 11. oktober.                              

Væk med røgsløret 

Man kan håbe på, at sektoren forholder sig til reelle ud-

fordringer, som man står med og ikke kaster røgslør over 

situationen ved for eksempel at udgive fagligt underlødige 

rapporter, der bilder befolkningen ind, at bibliotekerne giver 

et overskud på 6 mia. kr. om året, eller ved at du, Rolf Ha-

pel, fremlægger en politik for bibliotekerne i Århus og ikke 

nævner de faldende udlånstal med et eneste ord. 

                                                                             

Ole Münster, den 11. oktober.       

· Perspektiv · November 201728

Troen på teknologiens store overtagelse er naiv 

Jeg glæder mig over at både Ole og Alex ønsker at styrke lit-

teraturen og bibliotekets arbejde med at styrke formidlingen 

af den! Men billedet Ole giver af den nuværende situation er 

nu noget fortegnet! 

   Ifølge den viden om statistik jeg har, er det et underlødigt 

skridt at tage ikke at starte statistiske kurver med nul! Det 

kan jo netop give den uvidende læser indtrykket, at kurven 

når nul, når den i realiteten rammer for eksempel 2 millioner, 

som det er med musikudlån, eller 27 millioner, når vi taler 

udlån af bøger! 

    Der synes også at være konsensus om, at det at fremskrive 

en given udvikling blot 5 år ud i fremtiden er forbundet med 

en voldsom usikkerhed, men Ole fremskriver 25 år, »I rest my 

case«! 

    Men så er der dog lige sammenligningen mellem Netflix og 

bibliotekernes fysiske samling af film. Ole skriver: »I 2016 var 

situationen den, at det var de private streamingtjenester, der 

sikrede fri og lige adgang til den digitale musik og de digitale 

film og bøger – ikke bibliotekerne.« Dette er i bedste fald er 

en misforståelse! Ole nævner i en anden sammenhæng at 

Netflix er et bedre tilbud, omend filmstriben kun har ca. 3000 

film hvoraf en hel del er noget underlødigt ragelse, mens man 

på biblioteket har adgang til over 10 gange flere film, som 

generelt netop er kvalitetsfilm. 

    Her på Lolland hvor jeg er bibliotekar, findes der masser af 

borgere der ikke har adgang til streamingstjenester, netop 

fordi streamingstjenesterne jo ikke er frie! 

    Og Oles forudsigelse af at »artificial intelligence« vil 

overtage 40 procent af bibliotekarernes arbejde er i bedste 

fald udtryk for en naiv tro på en overopreklameret teknologi 

der slet ikke er så moden som mange tror! Og nu vi taler om 

naiv tro på teknologien, så er kapitler om algoritmer og hvad 

de kan gøre for formidling af materialerne også ret meget 

ved siden af – det er allerhøjest en gimmick som kan supplere 

med indspark til materialer. 

    Og så har vi til sidst et interessant problem: Elever på 

samtlige institutioner i landet lærer af deres lære at Google 

ikke er en troværdig leverandør af viden til deres opgaver! 

De mennesker der har en naiv tro på internettets gloværdig-

heder ville altså ikke kunne få en opgave skrevet til 7. klasse 

godkendt, Ole! 

                                                                     

John Holm Olsen, den 19. oktober.



Kommentar til Del Din Viden-artiklen

»Hvad skal man med biblioteker?

Hvis man gav folk nogle hundrede kroner 

hver, kunne de købe mange bøger henne

i genbrugsbutikken…«

bragt på Perspektivs hjemmeside den

11. oktober.

De unge har brug for bibliotekerne

Tak for en fin artikel om bibliotekernes 

udfordringer. Jeg arbejder på et gymnasium, 

og her ser jeg hver dag, hvad det betyder 

for eleverne, at de har fri og lige adgang til 

viden. Både i form af hjælp til at fremfinde 

den relevante viden og i form af materia-

ler om alverdens faglige emner. Der er i 

forvejen stor forskel på, om de kommer fra 

en familie og et miljø, hvor uddannelse og 

dannelse er i fokus, eller om de er mønster-

brydere i et miljø, hvor indkøb og hjælp til at 

finde viden ikke er en del af hverdagen. Til 

de store opgaver i gymnasiet (og senere på 

universitet) har de brug for et samlet biblio-

teksvæsen at trække på med alle de bøger 

og databaser, der er til rådighed her.

                                                                              

Maja Ellegaard-Petersen, 12. oktober                                

Kommentar til nyheden »Cepos i Berlingske: 

Afskaf biblioteksloven« bragt på Perspektivs 

hjemmeside den 7. oktober.

Ultraliberalistisk vrøvl

Cepos - Den ultraliberale tænketank hvor 

blandt andre Mads Lundby Hansen forsker 

og fortæller om skattelettelser og »trickle 

down effect«. Cepos’ tilhængere er det 

private erhvervsliv og folk i den øvre mid-

delklasse og op. Beskær det offentlige, 

og fyr så mange som muligt indenfor det 

offentlige. Ultraliberalistisk vrøvl i stil med 

den som hele Europa kører for tiden.

                                                                              

Niels Sørensen, 12. oktober                                
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Kommentar til nyheden »#dkbib: National kampagne skal

huske danskerne på alt det, biblioteket kan« bragt på

Perspektivs hjemmeside den 25. september.

Prioritér biblioteket og styrk demokratiet

»Bibliotekerne kan mere, end de fleste ved«. Et meget mere beskedent motto 

end det, som Danmarks Biblioteksforening valgte til sin bibliotekskampagne i 

1963.

   Dengang hed det på plakater og i annoncer: »Tag telefonen og SPØRG - BIBLIO-

TEKET har svar på alt hvad bøger kan svare på«. Man lovede meget mere, end 

bibliotekerne dengang kunne, men sloganet blev husket i årevis og brugt af folk 

mod bibliotekerne, når de ikke helt kunne så meget, som der engang var blevet 

lovet offentligt. Og i løbet af de efterfølgende årtier blev bibliotekerne meget 

bedre til at imødekomme borgernes ønsker. 

    I den gamle kampagne opfordrede man borgerne til at stille krav til biblioteker-

ne. Den nye kampagne beder borgerne om at sætte sig ind i endnu noget mere, 

som samfundet mener, de bør vide noget om. Samtidig er årets tema demo-

krati, men hvor befinder bibliotekerne sig i forhold til sine demokratisk valgte 

arbejdsgivere? Er bibliotekerne stadig på borgernes side, og fremskaffer de ting, 

borgerne har brug for? Hjælper de stadig med at kigge magthaverne i kortene? 

   Hvorfor er bibliotekerne faldet ud af den principielle oplysnings- og mediedebat, 

og hvorfor er det hele blevet noget med venlig omtale af arrangementer og nye 

bygninger? I den debat om principper og grænser, der tidligere kørte, nok vold-

sommest i 1970’erne, var det ikke bare Danmarks Radio, der fik høvl. BF endte 

også som en part i retten i Thisted-sagen. 

    Da Politiken i sommer i sin reportage fra Københavns Hovedbibliotek konsta-

terede, at der var ingen, der græssede langs de mange bogreoler eller rodede i 

kasserne i musikafdelingen, var det ikke begyndelsen til en debat om folkebiblio-

tekernes forhold. Det eneste officielle svar var et arrogant indlæg om, at bibliote-

kernes kerneopgave aldrig havde været at udlåne bøger fra en storkøbenhavnsk 

bibliotekschef. 

   Det havde ellers været stedet for at indrømme, at materialesamlingerne i de 

danske folkebiblioteker ikke alle steder har det lige godt. Nu mærkes resultatet af 

mange års faldende materialeindkøb og utilstrækkelige materialepleje. Samlin-

gerne har mistet aktualiteten og udgør ikke mere et sammenhængende hele. Der 

suppleres kun i ringe grad med norsk, svensk eller anden udenlandsk litteratur.    

Hylderne er fyldte med flere eksemplarer af det, der tidligere var efterspurgt, 

men der er for lidt af det nye og af klassikerne. Der er slet ikke nogen grund til at 

undre sig over, at udlånet i Danmark falder mere end i de øvrige nordiske lande. 

Kig blot på, hvor spændende udlånshylderne er de forskellige steder. 

   Jeg er godt klar over, at de danske folkebiblioteker har brugt deres sparsomme 

midler på, ud over arrangementsvirksomheden, at udvide det informationsom-

råde, man kan stille til rådighed med alt det nye. Man har også indført nye fælles 

EDB-systemer, der ovenikøbet altid har virket fra første dag, noget usædvanligt 

for offentlige EDB-systemer. Og derfor har de heller aldrig givet overskrifter. 

   Det er rigtigt nok, at vi lånere ikke ved, hvad bibliotekerne kan i dag. Vi ved 

heller ikke, om det de kan, også er det vi ønsker, at de skal kunne. Det eneste vi 

ved, er det Politiken skrev om, at vi som lånere godt kunne tænke os, at der var 

lidt mere liv og aktualitet i materialesamlingerne. Få politikerne til at prioritere 

kulturen og bibliotekerne næste gang. Det ville være godt for demokratiet.

                                                                

Grete Munch, 5. oktober.                                
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The Internet Library i San 
Francisco samarbejder med 
biblioteker rundt på kloden 
om lagring af bøger, web-
sider og andre publicerede 
værker, så de alle kan tilgås 
digitalt. Blandt udfordring-
erne er ophavsrettigheder, 
betalingsmure, privilegeret 
adgang og fake news.

Hele
verdens
internetbibliotek



De otte korintiske søjler og den meget brede 
trappe får den tidligere kirke til at ligne et tem-
pel. Bygningen huser The Internet Library og lig-
ger i det nordvestlige San Francisco. Bibliotekets 
bagmand, Brewster Kahle, tager imod og forklarer 
med et skævt smil, at valget faldt på denne byg-
ning tilbage i 1996, fordi den af udseende svarede 
til bibliotekets logo, som signalerer sammenknyt-
ning af fortid, nutid og fremtid.
   - Ideen er at bringe alt publiceret materiale 
online og gøre det tilgængeligt for alle. Det er ikke 
kun unge, der tilgår viden digitalt. Resten af os er 
også ved at vænne sig til at bruge materiale digi-
talt via smartphones og tablets, siger Brewster 
Kahle.
- Som bibliotekarer bør vi være modige med hen-
syn til at løse vores opgave i en digital virkelighed, 
siger Kahle, som på sit visitkort kalder sig digital 
bibliotekar.
  Bygningens centrale sal er et broget landskab af 
computerstationer, skriveborde og bløde sofaer. 
Her arbejder en del af de cirka 150 ansatte og 
frivillige, der er involveret i The Internet Archive.
  l et lokale ovenpå står computerserverne op 
ad bagvæggen som mere end mandshøje, sorte 
klodser med bittesmå blinkende lys. Kapaciteten 
er enorm og bliver målt i petabytes (det vil sige: 
millioner gigabytes). Eksempelvis optager al tekst 
i alle bøger i Library of Congress, hvad der svarer 
til blot én tomme i højden.
  San Francisco ligger i et jordskælvsbælte, og der 
er delvise kopier på servere i Alexandria i Egypten 
og i Amsterdam. Der er en plan om en fuldstæn-
dig backup i Canada, og planen er, antyder han, 
fremskyndet af valget af Trump til præsident i 
USA og risikoen for politisk chikane.
  
PARTNERSKAB MED BIBLIOTEKER

The Internet Archives aktiviteter gennemføres i 
et tæt samarbejde med biblioteker og til gensidig 
fordel. Stedet har aftale med foreløbig cirka 500 
biblioteker verden over om at digitalisere bøger og 
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andet skriftligt materiale. Det foregår ved at placere en skan-
ner på et deltagende bibliotek eller oprette en regional skan-
ningscentral. Prisen er i øjeblikket på 10 cent pr. side (= 63 øre).
  Bøgerne indgår i The Internet Archives såkaldte Open Library, 
og desuden får deltagende biblioteker udleveret en digital kopi, 
så de altid kan tilbyde både en trykt bog og en e-bog. De nyere 
digitale bøger kan udlånes ét eksemplar ad gangen. Mekanis-
men er en del af ordningen.
  - Vi har foreløbig digitaliseret tre millioner bøger. Det svarer til 
bogsamlingen på et stort offentligt bibliotek i Boston eller Los 
Angeles. Hertil kommer andre tekster. Vi vil gerne føre det 20. 
århundrede ind i det 21. århundrede, siger Brewster Kahle og 
opfordrer danske biblioteker og bibliotekarer til at være med. 
Som en yderligere tilskyndelse nævner han, at The Internet 
Archive er i forhandlinger med det islandske kulturministerium 
om at digitalisere samtlige 50.000 islandsksprogede bøger.

LØBENDE LAGRING AF WEBSIDER

The Internet Archive er unik ved at have gemt websider fra in-
ternettet, lige siden World Wide Web blev opfundet. Det skøn-
nes, at en webside har en gennemsnitlig levetid på 100 dage. 
Derfor bliver der hver anden måned taget et snapshot af hver 
webside gennem det såkaldte Archive It-program i samarbejde 
med biblioteker, som betaler en abonnementsafgift. Bibliote-
kerne kan råde over de gemte websider, som automatisk bliver 
en del af The Internet Archives samling.
   - Det går rigtig godt. Vi elsker det, siger Brewster Kahle og 
slår en latter op, som han hyppigt gør. 
   Archive It omfatter også The Wayback Machine, der giver of-
fentligheden mulighed for at søge på gamle hjemmesider. Der 
er adgang til over 300 milliarder websider, og 600.000 brugere 
tilgår dagligt søgemaskinen.
   - Vi har ingen anelse om, hvem der bruger søgemaskinen – og 
til hvad. Måske er det for at nå materiale, som i Wikipedia og 
andre steder er blevet til døde links. Måske er det for at afsløre, 
hvad nogen sagde engang og nu benægter at have sagt. Det er 
nyttigt til dokumentation, siger Brewster Kahle.
  
KÆMP MOD BEGRÆNSNINGER

The Internet Archive har rigeligt med udfordringer i bestræ-
belserne på at opbygge en digital samling, der foruden bøger, 
andre tekster og websider indeholder billeder, film, video, tv 
og musik, og hvor seneste tilføjelse er computerspil. Brewster 
Kahle demonstrerer, hvordan det er muligt at pirre nostalgien 
med det elskede MS-DOS-spil Prince of Persia via portalen.
   Mest besvær giver spørgsmålet om ophavsrettigheder, som 
er gammelkendt. Her beder The Internet Archive de deltagende 
biblioteker om at sørge for aftaler med hensyn til deres egne 

Samlingen i tal

304 milliarder websider
14 millioner bøger og tekster
3,5 millioner film og videoer
1,4 millioner tv-nyhedsudsendelser
3,6 millioner lydoptagelser
180.000 live-koncerter
1,5 millioner billeder
189.000 softwareprogrammer

The Internet Archive har til 
huse i en tidligere kirke, der 
udefra ligner et tempel.Om The Internet Archive

The Internet Archive er et nonprofit-
bibliotek, der ligger i San Francisco. Driften 
støttes af fonde. Stedet samler offentlig-
gjorte værker fra hele verden og gør dem 
tilgængelige i digitale formater. Værkerne er 
bøger, aviser, blade, film, tv, billeder, musik, 
computerspil og websider, men samlingen 
har et særligt fokus på bøger og websider.

The Internet Archive samarbejder med tusin-
der af biblioteker og andre partnere verden 
over om at gemme kopier af bøger og andre 
værker. Over 1.000 bøger bliver skannet ind 
hver dag rundt om på kloden. Brugere af The 
Internet Archive kan frit downloade bøger 
fra før 1923. Brugere kan låne hundredtusin-
der af nyere bøger gennem bibliotekets Open 
Library-site.

The Internet Archive blev etableret i 1996 
– omtrent samtidig med fremkomsten af 
World Wide Web på internettet – og be-
gyndte straks at gemme websider løbende. 
The Internet Archives samling af websider 
udbygges i samarbejde med flere hundrede 
biblioteker og andre partnere. Det sker 
gennem Archive It-programmet, der hjælper 
til at finde frem til websider, der skønnes 
vigtige for eftertiden. Cirka én milliard 
websider bliver gemt hver uge. Brugere kan 
finde websider op til 20 år tilbage gennem 
den såkaldte Wayback Machine.

https://archive.org/
https://openlibrary.org/
https://archive-it.org/
https://web.archive.org/
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Om
Brewster
Kahle

56-årige Brewster Kahle 
stiftede The Internet 
Archive i 1996 og har 
været primus motor gen-
nem årene. Han har en 
bachelorgrad i datalogi fra 
Massachusetts Institute 
of Technology og har 
studeret biblioteksviden-
skab på Simmons College 
i Boston. Han begyndte 
som internetiværksætter 
og var medstifter af to 
firmaer, som udviklede 
en forløber til World Wide 
Web og lavede analyser 
af webtrafik. Begge 
firmaer blev solgt for 
betydelige millionbeløb 
midt i 1990'erne – det ene 
til AOL (America Online) 
og det andet til Amazon. 
Siden har Kahle været 
internetaktivist og digital 
bibliotekar.

udlån. Selv benytter The Internet Archive en 
»opt out-fremgangsmåde«.
   - Vi oplyser om fraskrivelse af ansvar, for 
vi har ikke adgang til advokater. Kun hvis der 
kommer berettiget indsigelse, bliver et værk 
fjernet fra arkivet, siger han. 
  Brewster Kahle gør ophævelser over nye for-
hindringer, der er dukket op med internettet, 
nemlig betalingsmure og privilegeret adgang. 
Han opfordrer specifikt bibliotekerne til at 
gå til kamp mod abonnementstjenester, for 
eksempel Elsevier, som formidler forsknings-
artikler.
  - Det er et usundt kredsløb. Bibliotekerne bur-
de kun bruge penge på medier, som forpligter 
sig på at være tilgængelig for alle, siger han. 
Hvis pengene blev anvendt fornuftigt, ville der 
ifølge hans udregning også være midler til en 
ordentlig betaling til forfatterne.
  Brewster Kahle langer også ud efter indekse-
ringerne, som de dominerende søgemaskiner 
på internettet benytter, og begrænsningerne, 
som Apple og Google lægger ind i smartpho-
ne-apps.
  - Vi skal gøre den åbne verden bedre end 
den lukkede verden. Vi forsøger at yde vores 
bidrag, siger Brewster Kahle.

GOOGLE-SØGNINGER RÆKKER IKKE

Fænomenet fake news og muligheden for 
lynhurtigt at sprede falske nyheder via sociale 

medier berører The Internet Archive som så 
mange andre. Også her støtter stedet sig 
til fagligheden hos tusinder af bibliotekarer 
på deltagende biblioteker. Der foregår en 
vurdering, både af materialets validitet og 
af dets egnethed for eftertiden (»og det er 
svært at gætte, hvad der er værdifuldt om 
20 og 50 år«).
- Der er meget mere materiale nu, hvor 
alle kan publicere. Der er også mere, der 
er tyndt funderet. Vi elsker princippet i 
World Wide Web om, at alle kan være med. 
Men vi ser på den anden side gerne, at 
materialet bliver håndteret ansvarligt, og 
vi har mekanismer, både teknologiske og 
henvendelser fra brugere, der hjælper os til 
at fjerne direkte løgnagtigt og injurierende 
stof, siger Brewster Kahle.
  Han tilføjer, at The Internet Archive yder-
mere opbygger særlige samlinger af fake 
news, så brugere kan studere fænomenet 
og lære af det.
- Der er mennesker, som ønsker at leve i en 
boble af løgne, men de fleste efterspørger 
reelle informationer, og de bruger internet-
tet. Med The Internet Archive vil vi gerne 
hjælpe dem til at finde frem til oplysnin-
gerne. At bruge Google alene – det rækker 
ikke, fastslår Brewster Kahle.

”Ville det ikke være skønt, hvis alle 78’ere i Danmark blev digitaliseret,” 
spørger Brewster Kahle entusiastisk. Også musik på dette medie bliver 
gemt af The Internet Archive.
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Hvad sker der, hvis man ansætter en forfatter
på et folkebibliotek for at understøtte lokale

skribenter? Det har bibliotekerne i Esbjerg, Hillerød
og Odense gjort i Forfatternes Forhal. Forfatter

Jo Hermann har som konsulent fulgt og evalueret 
projektet og skriver om mødet mellem forfattere

og biblioteker i denne artikel. 
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- Min ambition er, at man skal kunne gå til skrivning på biblio-
teket, ligesom man kan deltage i en læsekreds, siger biblio-
tekar og litteraturkonsulent Michael Linde Larsen fra Odense 
Centralbibliotek. 
   - Der skal være et miljø om det at skrive, man skal kunne 
knytte kontakter til ligesindede, for bibliotekerne kan samle 
interesserede, som måske ikke i forvejen er en del af et lit-
terært miljø.
   Med inspiration fra blandt andet Litteraturhuset i Oslo var han 
initiativtager til udviklingsprojektet Forfatternes Forhal, hvor 
tre biblioteker ansatte en forfatter i tre til seks måneder mel-
lem september 2016 og april 2017. Bibliotekerne greb projektet 
an på hver deres måde, men alle tre steder blev forfatterne 
bedt om at give respons på deltagernes tekster.

TEKSTEN OG MENNESKET BAG

- Noget af det, man kan, når man er uddannet tekstlæser, er 
at finde ud af, hvordan man kan lægge det kritiske snit, uden 
at det enten bliver til rygklapperi eller kritik, der ødelægger et 
andet menneskes selvværd, siger forfatteren Peder Frederik 
Jensen, der blev ansat på hovedbiblioteket i Hillerød. For ham 
var det vigtigste at gøre deltagerne til mere bevidste læsere 
og dermed klogere på, hvilke virkemidler en skribent kan 
arbejde med.
   På biblioteket fik han frie hænder til at tilrettelægge master 
classes, hvor kendte forfattere delte ud af deres erfaringer til 
en udvalgt gruppe af skrivende, efter at de først havde delta-
get i et mere traditionelt forfatterarrangement, som var åbent 
for alle.
   Spørgsmålet om udvælgelse er netop et af de punkter, 
hvor forfattere og bibliotekarer ser forskelligt på tingene. 

Forfatterne forholder sig først og fremmest til tekstens lit-
terære kvalitet, mens bibliotekarerne fokuserer på at gøre 
litteraturen tilgængelig for flere og inddrage nye brugergrup-
per. I Hillerød var søgningen så stor, at løsningen blev at lave to 
grupper: et intensivt forløb for en udvalgt gruppe, der mødtes 
med Peder Frederik Jensen, og en åben gruppe med en anden 
forfatter, som kørte ved siden af projektet. Begge grupper blev 
inviteret med til de fire master classes.
   For Thorbjørn Zeuthen Tirsted kom netværksdannelse 
hurtigt til at stå i centrum for projektet: netværk mellem 
forfatterne og deres læsere, mellem forfatterne indbyrdes og 
bibliotekerne imellem. I forlængelse af projektet har Hillerød 
Bibliotekerne taget initiativ til et samarbejde med bibliote-
kerne i det tidligere Frederiksborg Amt. Her er det blandt andet 
tanken, at bibliotekerne skal støtte det lokale forfattermiljø 
ved at skabe en lokalt forankret litteraturformidling. I et pilot-
projekt for samarbejdet opretter bibliotekerne en læsekreds, 
der læser lokale forfattere, hvor forfatteren også inviteres 
med. Andre skitser til samarbejde involverer en kortlægning af 
den nordsjællandske litteratur og etablering af faste café-
møder for både professionelle forfattere og det skrivende 
vækstlag.

ORDENES MAGT

I Esbjerg havde biblioteket mulighed for at indrette en stue 
til Forfatternes Forhal med sofagruppe og skrivepladser i 
retrostil. Men biblioteket løb ind i en uventet sproglig bar-
riere. Selv om der var et stort banner på bygningen og pjecer i 
receptionen, som inviterede alle skrivende indenfor, viste det 
sig, at ord som forfatterspire og tekstlæsning i sig selv afholdt 
flere fra at deltage.

Biblioteket 
som lokal 
skriveinspiration
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I begyndelsen var der også uklarhed om, 
hvilken rolle Bjørn Themsen, der blev ansat 
som såkaldt forfatterkonsulent, skulle spille.   
For hvad er en konsulent egentlig? Er det en 
rådgiver eller en underviser eller noget helt 
tredje? Ordet er en nydannelse, som Michael 
Linde Larsen skrev ind i projektansøgningen, 
fordi der ikke findes nogen stillingsbetegnelse 
for en forfatter, der er ansat på et bibliotek til 
at hjælpe og vejlede andre skrivende.
   Esbjergs fortolkning blev dels at tilbyde 
skriveværksteder og dels at invitere til arran-
gementer om udgivelsesprocessen. Det kunne 
lade sig gøre, fordi Bjørn Themsen ikke kun 
har erfaring med at undervise i at skrive, men 
også med at udgive bøger. Samtidig blev en 
række lokale forfattere inviteret til at fortælle 
om deres arbejdsproces.
   - Vi ændrede formatet fra at være elitært til 
at være mere jordnært, fortæller Kiera Conboy, 
der var lokal projektleder. Der kom stadig ikke 
nær så mange deltagere som i Hillerød, men til 
gengæld var flere af dem meget dedikerede, 
og skrivegruppen fortsætter nu med frivillige 
som drivkraft, hvor biblioteket er tovholder på 
det praktiske.

FORFATTEREN SOM KONTAKTPUNKT

Odense gik en helt tredje vej: Rasmus Dahl-
berg blev ansat som forfatterkonsulent og 
fik fast træffetid på biblioteket med eget 
skrivebord. Her kunne folk komme ind fra 
gaden og få respons på en tekst og gode råd 
til at komme videre. Han stod samtidig for en 
række aftenarrangementer og et par skri-
veworkshops.
   Rasmus Dahlberg mener selv, at bibliote-
kerne får mest ud af sådan et tilbud, hvis det 
kombineres med andre. 
   - Jeg ser meget forfatterkonsulentens rolle 
som et point of contact – at være det der 
punkt, hvor folk kommer hen og får noget 
rådgivning, men så skal de også gå videre. De 
kan ikke blive hos mig.
   En af dem sendte han direkte videre til et 
forlag, der udgav debutromanen i foråret og 
har endnu en bog af samme forfatter under 
udgivelse.

ET UUDNYTTET POTENTIALE

Forfatternes Forhal har gjort det tydeligere, at 
bibliotekarer og forfattere kommer med hver 

deres faglighed. Forfatterne ønsker at hjælpe andre til at skrive 
de bedst mulige tekster. Bibliotekarerne fokuserer derimod på 
de mennesker, der deltager.    Men disse to forskellige perspek-
tiver kan godt forenes, for som Michael Linde Larsen siger: Det, 
der virkelig tænder folk er at få feedback på deres tekster, hvad 
enten det sker som sparring med en konsulent eller i tekstlæs-
ningsgrupper.
    Alt i alt ser der ud til at være et uudnyttet potentiale i 
forholdet mellem forfattere og biblioteker. Thorbjørn Zeuthen 
Tirsted siger: 
   - Jeg har haft interessen i at se, hvordan jeg selv kunne ud-
vikle mig, ved at der var en forfatter ansat. Det har jeg så også 
set som et formål hos mine medborgere. Når vi har haft læse-
gruppe med Peder, har jeg især været opmærksom på, om de 
andre fik god feedback på deres tekster. Jeg bliver selvfølgelig 
glad, når jeg ser, at de bliver dygtigere, men det, der er vigtigt 
for mig er ikke, om nogen skriver noget af værdi, men om de 
har det godt og kan bruge hinanden.
   Evalueringerne viser, at den ambition er indfriet. Fra den 
yngste på 17 år til den ældste på over 70 år lyder der nærmest 
kun ros. En af deltagerne har sammenfattet det i disse få ord: 
»Inspiration. Mere viden. Gode bekendtskaber.«

Mere info: www.projektbank.dk/forfatternes-forhal

Forfatterværksted i Esbjerg. På billedet 
ses Teddy Vork og Pia Holch Hansen.
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Orakelmaskinen – få svar på (næsten) alt

Af Biblioteket Frederiksberg
20.oktober

Som besøgende på kultur- og bevægelseshuset KU.BE kan du nu få svar på alle livets store 
spørgsmål. Biblioteket Frederiksberg har udviklet en »Orakelmaskine«, der kan forudsige 
fremtiden og give svar på alt det, der går ud over den menneskelige forstand. Orakelmaskinen 
henter sin viden og skønne citater fra bibliotekets mange værker og inviterer den besøgende 
til at møde litteraturen på en ny, sjov og legende måde. Formålet er at skabe interesse for lit-
teraturen – gerne for dem, der ikke normalt bruger biblioteket.

Innovationspraktik
– det virker, prøv det…

Af Rebekka Elmquist Nielsen
og Trine Fjordback Søndergaard
Bibliotekarer ved Solrød Bibliotek
og Det Administrative Bibliotek
20. oktober

Netværksdannelse, faglig sparring 
og innovation samlet i ét koncept: 
Som en del af den offentlige inno-
vationspraktik tilbragte folkebibli-
otekar Rebekka Elmquist Nielsen 
fra Solrød Bibliotek to dage på Det 
Administrative Bibliotek (DAB). Her 
fortæller både praktikant og prak-
tikvært Trine Fjordback Søndergaard 
om praktikopholdet.

”Hvad skal man med biblioteker? Hvis man gav folk nogle 
hundrede kroner hver, kunne de købe mange bøger henne i 
genbrugsbutikken…”

Af Mona Madsen 
Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune 
11. oktober 

Man tror næsten ikke sine egne ører. Men Martin Ågerup, direktør for den 
borgerlig-liberale organisation ved navn CEPOS, er helt sikker i sin sag: Hvis 
folkebibliotekerne ikke findes, vil andre entreprenører udfylde tomrummet.   
Der vil blive plads til både frivillige og kommercielle virksomheder, som under 
de nuværende forhold – det vil sige med unfair konkurrence fra de offentligt 
finansierede folkebiblioteker – ikke har tilstrækkeligt albuerum til at kunne 
operere rentabelt.med. Derfor indgik biblioteket en samskabelsesproces med 
asylcenteret, hvor kvalificerede tilbud til målgruppen skulle udvikles.
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Tekst Mona Madsen. Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune

”Hvad skal man      med biblioteker?” 

Jeg har været til debatmøde om biblioteker-
nes fremtid i CEPOS, og her var de tre invi-
terede oplægsholdere Ole Münster, forfatter 
til bogen Bibliotekernes krise, Henrik Christof-
fersen, forskningschef i CEPOS, og folketings-
medlem Alex Ahrendtsen, kultur- og skole-
ordfører for Dansk Folkeparti. De malede hver 
især skræmmende billeder af den brændende 
platform, folkebibliotekerne i dag hviler på: 
Udlånet falder, og besøgstallene er upålidelige 
og afspejler mange steder aktiviteter, som 
ikke indgår i folkebibliotekets kerneydelser. 
Indkøbet af fysiske materialer falder vold-
somt, vores tilbud på digitale materialer er 
nærmest til grin, og hvordan hænger det nu 
sammen med Bibliotekslovens formålspara-
graf, som tydeligvis lægger vægt på, at vi skal 
stille materialer til rådighed?
   Ole Münster tegnede et billede af et fag i 
fornægtelse. En indspist branche, hvor de cen-
trale aktører »kaster røgslør over bibliotekernes 
situation ved at forholde offentligheden meget 

væsentlige oplysninger, udsende fagligt underlødige rapporter og 
manipulere med upålidelig statistik.«
   Henrik Christoffersen supplerede med statistikker, der peger 
på, at biblioteksbenyttelse i mange tilfælde har været knyt-
tet til høj uddannelse, men at nyere tal peger på, at »eliten« i 
stigende grad vender sig mod digitale materialer, altså et opgør 
med biblioteket som fysisk institution. Hans kritiske pointe var 
også, at i takt med udtyndingen af folkebibliotekernes oprinde-
lige rationale er vi kommet ud i en vanskelig eftersøgning efter 
ny meningsfuldhed ved at påtage os »nye aktiviteter, som kun 
kan få plads ved at tage konkurrencen op med allerede bestående 
aktiviteter i andet kommunalt regi, i civilsamfundet eller i privat 
og markedsbaseret regi.«

DEN BRÆNDENDE PLATFORM – SET FRA SIDELINJEN

Bibliotekarernes ophøjede ekspertstatus er smuldret, ikke bare 
fordi søgesystemerne er gode, eller fordi folk tror, at de selv er 
søgeeksperter, men også fordi lederne mange steder har skudt 
faget i egen fod ved – i effektiviseringens hellige navn – at fjer-
ne det faglige fundament, som aktiv deltagelse i materialeval-
get var. Det er måske især vigtigt på børneområdet. Hvordan 
kan du finde den rigtige bog til et barn uden at have indgående 

Man tror næsten ikke sine egne 
ører. Men Martin Ågerup, direktør 
for den borgerlig-liberale organisa-
tion ved navn CEPOS, er helt sikker 
i sin sag: Hvis folkebibliotekerne 
ikke findes, vil andre entreprenører 
udfylde tomrummet. 

– Vi bliver nødt
til at tage diskussionen 
om, hvad det ellers 
er, bibliotekerne skal, 
mener Mona Madsen, 
forhenværende
bibliotekschef
i Solrød.
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”Hvad skal man      med biblioteker?” 
kendskab til bøgernes indhold, sværhedsgrad, sprogtone og så 
videre? 
   For nylig har jeg læst alarmerende artikler om, at børn læser 
meget mindre, og at evnen til at fordybe sig over længere tid 
risikerer at gå tabt for unge, som konstant er på de sociale 
mediers konstante dopamin-fix. En børnebibliotekar, jeg ken-
der, blev engang spurgt af en dreng: »Har du ikke en bog, der 
starter lige med det samme?« Og selvfølgelig har vi det, men 
konkurrencen til den blinkende og bippende nyhedsstrøm er 
svær og bliver ikke nemmere af, at mange kommuner plastrer 
ungerne til med iPads lige fra en tidlig alder. 

FUGL FØNIX PÅ VEJ?

Hvad skal vi stille op med den brændende platform?  Skal vi 
slukke branden og prøve at restaurere stumperne? Eller skal vi 
lade hele skidtet brænde ned i håbet om, at en ny Fugl Fønix 
vil rejse sig af asken?  Ja, hvis man spørger Martin Ågerup, som 
jeg gjorde efter mødet i CEPOS, så vil samfundet have bedst 
af, at vi skrotter hele den forældede bibliotekslov, gør op med 
bibliotekernes unfair konkurrence og lader markedet overtage.
   Og den unge liberalist, som jeg fulgtes med efter mødet, 
var helt enig: Hvis bibliotekerne ikke er der, vil nye løsninger i 
løbet af kort tid erstatte dem. »Hvorfor skulle lige præcis udlån 
af bøger være en undtagelse fra den generelle regel om, at 
markedet bedre kan tilfredsstille forbrugernes præferencer?« 
spurgte han.

EN HJERNEVASKET SOVJETBORGERS BEKENDELSER

Den unge liberalist mærkede min tydelige skepsis og forkla-
rede mig pædagogisk, at jeg og de andre biblioteksfolk kan 
sammenlignes med borgerne i en lukket diktaturstat, som er 
opdraget til at se staten som den eneste store beskytter. 
   I mit nuværende, begrænsede udsyn er folkeoplysningsi-
deen og samfundsansvaret kernen i vores folkebiblioteks-
system. Men hvis jeg foreslog Martin Ågerup, at han i stedet 
for at læse aviser nøjedes med at følge nyhedsstrømmen på 
Facebook, ville han nok alligevel give mig ret i, at der er forskel 

på bare at tage det lettest tilgængelige frem for bevidst at 
udvælge kvalitativt.
   Men altså: Med udgangspunkt i folkeoplysningstanken 
mener jeg, at folkebibliotekerne er vigtige elementer i 
samfundets public service, og at den frie og lige adgang til 
materialesamlingerne skal bevares (her har vi så et problem 
med de digitale materialer og licenser, som skal løses, og 
jeg mener ikke, vi kommer uden om at overveje nationale 
løsninger). Men vi bliver også nødt til at tage diskussionerne 
om, hvad det ellers er, bibliotekerne skal. Hvorfor er det for 
eksempel biblioteker, der skal stå for at producere lydaviser?   
Har vi brug for de fysiske rum, hvis materialer i stigende 
grad bestilles over nettet? 
   Ja, for bibliotekerne er også vigtige som sociale mødeste-
der, lyder svaret. Men så er vi tilbage ved spørgsmålet om, 
hvorfor der så ikke er lovgivning om medborgerhuse? Er det 
bibliotekerne, som skal være den førende arrangements-
virksomhed i kommunerne? Ja, vil mange sige og henvise til 
bibliotekslovens formålsparagraf, som taler om at »fremme 
kulturel aktivitet«, men hvis man nærlæser lovteksten, hen-
vises der stadig til, at det er noget, vi skal gøre ved at stille 
materialer til rådighed, ikke ved selv at skabe den kulturelle 
aktivitet. Og jeg er sådan set enig i kritikernes påpegning af, 
at de kulturelle tilbud sikkert lige så godt kunne arrangeres 
af frivillige, naturligvis gerne i samarbejde med biblioteker-
ne, men altså uden, at vi bruger lønnet personale til det. 
   For mig er det helt fint at samtænke biblioteket med 
andre aktiviteter: turistinformation, borgerservice, egns-
teater, biograf, medborgerhus, cafeer, lektiehjælp. Vi skal 
bare gøre os klart, at det ikke er biblioteksvirksomhed, men 
samarbejdende funktioner, der i mange tilfælde kræver 
andre former for personale. Til gengæld skal vi sørge for at 
have det rigtige personale til biblioteksfunktionen, nemlig 
servicemindede, it-kompetente personer med stort materia-
lekendskab. Og vi skal udvide samarbejdet med børneinsti-
tutioner og skoler for at fremme læselyst og læseevner lige 
fra barndommen.   

Læs hele artiklen på Del Din Viden
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Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
T: 38882233
E: bf@bf.dk
www.bf.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

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

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

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

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

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

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

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

Fra 1. januar 2018 bliver det muligt for kommende fædre og medmødre at tilret-
telægge deres to ugers fædre-/medmødreorlov i forbindelse med fødslen/modta-
gelse af barnet mere fleksibelt. 
   I dag er det sådan, at disse to uger skal afholdes i sammenhæng. Det bliver 
fremover muligt at afholde dem mere fleksibelt, så far/medmor for eksempel kan 
tage én eller flere dage i forbindelse med fødslen, og så igen én eller flere dage 
i for eksempel uge fem og seks efter fødslen/modtagelsen. Kravet er blot, at 
dagene skal holdes inden for de første 14 uger. Far/medmor kan fortsat fremrykke 
forældreorlov inden for mors 14 ugers barselsorlov. Har du spørgsmål til dine 
barselsplaner, så kontakt BF. 

Lone Rosendal

Mere fleksibilitet til
kommende fædre/medmødre

VIDSTE
DU AT...
... du altid kan finde aktuelle 
tal for løn- og prisudviklingen 
på bf.dk? 

Under Løn og ansættelse/løn-
statistik/det private arbejds-
marked kan du finde »Prognose 
for løn- og prisstigning«.  Du 
kan her se oversigter over tid-
ligere års løn- og prisudvikling, 
samt forventet fremtidig løn- 
og prisudvikling.  Papiret udar-
bejdes og ajourføres løbende af 
Akademikerne.

Skal du til lønforhandling, 
kan du således på forhånd 
undersøge, om din løn er fulgt 
med prisudviklingen og den 
generelle lønudvikling på det 
private arbejdsmarked. Du kan 
også se, hvordan prisudvik-
lingen forventes at blive det 
kommende år, så du ved, hvad 
du skal have i lønstigning for at 
opretholde din realløn.

Karin V. Madsen

Den 24.12 og 31.12 er ikke helligdage, så 
det beror på reglerne i overenskomster og 
aftaler, om disse dage er fridage med løn.
   I kommunerne »tilkommer der de ansatte 
fridage efter de regler, der gælder for an-
sættelsesmyndighedens tjenestemænd«. 
Det fortolkes således, at bibliotekarer har 
ret til frihed efter de samme regler, som 
gælder for den personalegruppe, som de 
arbejder sammen med - kontorpersonalet. 
Den gruppe har i deres overenskomst ret 
til fravær den 24. december og den 31. 
december, hvorfor det også gælder biblio-
tekarerne. 
   I regionerne har en voldgiftsag afgjort, at 
tilsvarende ikke er gældende. Tjek derfor 
om der lokalt skulle være en aftale, som al-
ligevel gør, at der kan holdes fri de omtalte 
dage.
   I staten vil de omtalte dage på de fleste 
arbejdspladser være fridage, men det er 
ikke en ret efter centrale aftaler. 
   I det private afhænger det af, hvad der 
står i kontrakten eller personalehånd-
bogen, da disse dage ikke automatisk er 
fridage. 

Tvungen ferie mellem jul og nytår? 
Har din arbejdsplads ferielukket mellem 
jul og nytår – og er du i tvivl om, hvordan 
feriereglerne er i den sammenhæng?
Så klik ind på bf.dk/
LoenOgAnsaettelse/RaadgivningA-Z/
Ferie og læs nærmere.

Karin V. Madsen

Fridage omkring julen
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Ombudsmanden kritiserer Frederiksbergs kommu-
nes indkaldelse af hjemmesygeplejerske til samtale 
efter et kritisk opslag på Facebook.

En hjemmesygeplejerske skrev på Facebook, at en 
af hendes gode kolleger havde sagt op, og at i alt tre 
kolleger havde sagt op på mindre end to måneder. 
Hun gav udtryk for, at tre store omstruktureringer 
var hovedårsagerne til opsigelserne. Hun kritiserede 
processerne, og udtrykte ærgrelse over at nogen 
stadig ikke havde forstået, at arbejdsmiljøet influerer 
direkte på de ydelser, medarbejderne leverer.
   Tre dage efter opslaget blev hjemmesygeplejer-
sken – med 13 minutters varsel – indkaldt til møde på 
chefens kontor.  I mødet deltog to ledere og tillidsre-
præsentanten.
   Sagen blev efterfølgende omtalt i fagbladet 
Sygeplejersken, og her udtalte hjemmesygeplejer-
sken, at hun på mødet havde fået at vide, at det hun 
skrev, var helt forkert, og hun beskrev mødet som at 
komme til »skole-hjem-samtale«.
   Artiklen i Sygeplejersken fik Folketingets Om-
budsmand til at gå ind i sagen. Han henvendte sig 
til Frederiksberg kommune og bad om en udtalelse 
om sagen, herunder om indkaldelsen og indholdet 
af samtalen var i overensstemmelse med offentligt 
ansattes ytringsfrihed.
   Frederiksberg kommune erkendte og beklagede i 
svaret til ombudsmanden, at mødeformen, deltager-
kredsen og det korte varsel kan have medvirket til at 
hjemmesygeplejersken oplevede mødet anderledes, 
end det var meningen. 
   Ombudsmanden noterede sig kommunens bekla-
gelse og bemærkede derudover, at også dele af mø-
dets indhold – i sammenhæng med de forhold som 
kommunen beklagede – var egnet til at give indtryk 
af, at ledelsen kunne have til hensigt at få hjemme-
sygeplejersken til at afholde sig fra at ytre sig i den 
offentlige debat fremover.
   Ombudsmanden udtalte, at i en situation som 
denne havde kommunen et særligt ansvar for at 
sikre, at kontakten foregik på en sådan måde, at den 
ikke medførte risiko for, at medarbejderen fremover 
ville afholde sig fra at ytre sig. Det var kommunens 
ansvar, at mødet foregik i fuld respekt for og med 
anerkendelse af hjemmesygeplejerskens ytringsfri-
hed som offentligt ansat.

Karin V. Madsen

Indkaldt til samtale 
efter opslag på
Facebook

Om tjenestemands-
pensionen og ændringer i 2019
Tjenestemandspension kan udbetales fra dit 60. år og er en livsvarig 
pensionsydelse, der udbetales forud (ligesom lønnen), når du fratræ-
der din tjenestemandsstilling. 

Pensionen beregnes ud fra tre parametre på fratrædelsestidspunk-
tet:

1.  Din alder, da der er fradrag i pensionen, hvis du fratræder før 
folkepensionsalderen

2.  Dit højeste løntrin (mindst trin 38 i staten)
3.  Dit antal pensionsalderår, hvor du maksimalt kan optjene 37 år

Udbetaling af tjenestemandspension inden du har nået din 
folkepensionsalder
Udbetales pensionen før folkepensionsalderen er indtrådt, sker det 
mod et varigt procentnedslag i den livsvarige pension såvel som i 
førtidstillægget (som er et tillæg du får, indtil du når folkepensions-
alderen). 
   Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 blev der aftalt ændringer i 
procentnedslaget gældende fra 2019. Størrelsen af nedslaget afhæn-
ger således af dit fødselsår:

Optjening af engangsbeløb, når man har optjent 37 pensionsalderår 
Fra den 1. januar 2019 kan du optjene bonus af dit højeste løntrin, hvis 
du har optjent 37 pensionsalderår og fortsat arbejder.
   Eksempel: Har du en årsløn på 450.000 kroner, hvoraf 100.000 
kroner er tillæg, beregnes 15 procent af 350.000 kroner, i alt 52.500 
kroner årligt i bonus. Bonus opgøres hvert kvartal, og beløbet er 
skattepligtigt. Aftalen om engangsbeløb/bonus er også en del af KTO 
forliget fra 2011.

Hvor kan jeg få flere oplysninger om min tjenestemandspension?
Hovedreglen for kommuner er Sampension, som kan kontaktes på tlf. 
telefon 77 33 18 77.
   En række kommuner administrerer dog selv tjenestemandspensio-
nen, og her skal du kontakte lønkontoret i kommunen. 
   I staten findes der en selvbetjeningsmulighed på www.tjeneste-
mandspension.dk.  Du kan også altid kontakte forhandlingsafdelingen 
i BF.

Helle Fridberg

Født 1958 eller før

60 år = 10 % nedslag 
61 år =   7 % nedslag
62 år =   4 % nedslag 
63 år =   3 % nedslag 
64 år =   2 % nedslag

Født 1959 -1962 

60 år = 17 % nedslag 
61 år = 14 % nedslag
62 år =   6 % nedslag
63 år =   5 % nedslag 
64 år =  4 % nedslag 
65 år =   3 % nedslag
66 år =   1% nedslag

Er du fra årgang 1963 eller senere, beregnes fradraget analogt 
til ovenstående, men justeret i forhold til hvad der er/bliver 
gældende folkepensionsalder.  
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Arbejdsmarkedet er ikke som det har været. 
De fleste af os kan ikke længere forvente at 
blive på den samme arbejdsplads i 20 år eller 
mere, og hvis vi ikke bare skal lade os rive 
tilfældigt med af omgivelserne, er vi nødt 
til at tænke overordnet over, hvad vi vil med 
vores arbejdsliv, mener Monika Janfelt. Hun er 
selvstændig karriere- og talentudvikler, og så 
er hun netop udkommet med bogen Karriere – 
Kunsten at flytte sig.
   - Samfundet ændrer sig hele tiden, og vi 
kan ikke være sikre på, at vi kan blive på en 
bestemt arbejdsplads. Derfor er det heller 
ikke længere nok at være god til sit job, man 
er også nødt til at være god til at håndtere sit 
arbejdsliv og finde vej på arbejdsmarkedet, 
siger hun.
 
DIT PROJEKT

- Vi har i dag et arbejdsmarked, hvor ens 
karriere er ens individuelle projekt. Du er selv 
ansvarlig for at skabe din karriere, og det giver 
mange muligheder og store frihedsgrader, 
men det er også et stort ansvar at skulle finde 
sin egen vej, siger hun og råder folk til at tage 
det ansvar alvorligt.

   - I dag, hvor arbejdsmarkedet ændrer sig så meget, vil de fle-
ste af os opleve mange forandringer og transitionsprocesser, 
derfor har vi brug for stærke karrierekompetencer, forklarer 
hun. I begrebet »karrierekompetencer« ligger blandt at kende 
sig selv og have personlig indsigt. 
   - Du skal vide, hvad der motiverer dig, hvor dit talent ligger, 
hvordan du prioriterer, og hvilke ambitioner du har. Ligesom du 
skal vide, hvad der er vigtigst for dig på din arbejdsplads og i 
dit arbejde: Er det for eksempel, at du får mulighed for at for-
dybe dig, er det et godt forhold til dine kolleger eller noget helt 
tredje? Hvis ikke du ved det, så er det svært at finde din vej, og 
du risikerer at ende i et job, hvor du mistrives, siger hun.
   Derudover spiller det selvfølgelig også en vigtig rolle, om man 
er god til sit job eller ej.
   - Du skal have en god faglighed, men også vide, hvordan du 
håndterer den, og hvilken efteruddannelse, du har brug for, så 
du udvikler din faglighed. Og du skal kende branchen. Er du bib-
liotekar, skal du for eksempel også have viden om finansiering 
af tiltag på bibliotekerne og have et godt netværk, så du får de 
informationer, du har brug for, siger Monika Janfelt. 

VENT IKKE PÅ KRISEN

Når man på den måde gør sig sit værd, sine værdier og den 
verden, man færdes i klart, kan man også meget bedre styre 
efter det arbejdsliv, man ønsker sig, mener Monika Janfelt, der 
erkender, at det for nogen vil være stressende at skulle tage 

En karriere kan 
også gå til siden
Som arbejdsmarkedet ser ud i dag, bør vi alle tænke over vores 
karriere, og hvad vi vil med den, mener karriererådgiver Monika 
Janfelt. Samtidig er karrierebegrebet udvidet: En karriere behøver 
ikke kun gå opad. Den kan også gå til siden og nedad. 
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så meget hånd om sin egen karriere, mens det 
for andre vil være dejligt, at de på den måde 
kan strikke deres eget arbejdsliv sammen. 
   Men uanset, hvordan man har det, så mener 
hun, at refleksionerne i forhold til vores kar-
riere kommer til os før eller siden. Derfor kan vi 
lige så godt bruge dem til at handle proaktivt 
fremfor reaktivt.
   - Det er ofte, når vi kommer i krise, eller når 
vi bliver ældre og kigger tilbage, at vi ser, hvad 
det var, der styrede os, og hvorfor vi gjorde, 
som vi gjorde. Og det er jo også fint, men 
hvorfor vente til, at der er krise, at vi er blevet 
fyret eller at vi skal på pension? Ved jævnligt 
at tænke over, hvor du har været, hvor du er og 
hvor du gerne vil hen, kan du tage hånd om dit 
arbejdsliv nu og her. 
   - Det er i virkeligheden dybt eksistentielt. 
Det handler om at finde ud af, hvad der er et 
godt arbejdsliv for dig. Nogle har den klare 
prioritering, at børn og familieliv kommer først 
og arbejde som nummer to, for andre er det 
omvendt. For nogle vil en god karriere være 
at kunne klatre op i organisationen og få ind-
flydelse, for andre vil det være at have frihed. 
Sådan er der for eksempel mange selvstæn-
dige, der har det. Så er der nogle, for hvem 
læringsperspektivet er afgørende, og hvor 
det vigtigste er, at de bliver rigtigt dygtige til 
deres job, siger hun.
   Fordi alle er så forskellige, når det kommer 
til at definere, hvad der er en god karriere, er 

der også mange veje 
at gå.
   - Hvis man har en 
klassisk forståelse 
af karriere, handler 
det jo at komme op 
af karrierestigen og 
få mere prestige, 
løn og magt, og det 
er der ikke noget 
forkert i. Det er ikke 
et dårligt valg, men 
man kan også gøre 
det anderledes. Det 
er op til den enkelte, 
hvad man vil med sit 
liv. Nogle starter for 

– Der er mange 
måder at planlægge 
sin karriere på, siger 
karriererådgiver 
Monica Janfelt.

3 råd om karriere
Hvordan du skal tænke karriere og karrierekompetencer
afhænger af, hvor du er i dit arbejdsliv.

Her kommer karriererådgiver Monika Janfelt med et råd til …

… de nyuddannede: Tag træning og udvikling af 
karrierekompetencer alvorligt fra starten.

… dem over 35: Husk, du kan ikke nå alt. Prioriter 
og vær skarp på, hvad der er vigtigt i denne periode af dit 
arbejdsliv.

… dem over 55: Få gjort, afsluttet og fuldendt det, 
du kom for.

eksempel hårdt ud, og så tager de det roligt, mens de har små 
børn, hvorefter de begynder at arbejde hårdt igen.
   Der er også dem, som vælger ledelseskarrieren fra og bevæ-
ger sig på andre måder. Måske vil de gerne lære noget nyt og så 
vælger de i stedet for en karriere, der går til siden, siger Monika 
Janfelt og fortæller, at nogle også vælger et karriereskifte, der 
går nedad – i hvert fald i andres øjne.
   - Det er jo en kulturel ting, hvad det vil sige at gå »nedad«. 
For hvad nogle vil opleve som at gå ned i status kan for andre 
være berigende.
    Men tilbage til start: Hvad er der egentlig galt med bare at 
være dér, hvor man er og så se, hvad man har lyst til, efterhån-
den som mulighederne kommer eller forsvinder?
   - Du kan sagtens flyde med strømmen. Det er helt fint. Men 
der er mange, der længere henne i deres arbejdsliv finder ud af, 
at de gerne vil opnå noget eller gerne vil noget andet, og så må 
man have modet til at gå efter det. Og det er vigtigt at sige, at 
det ikke er sådan, at du bare kan planlægge, hvad du vil og så 
få det, men hellere være styret af egne interesser end andres, 
siger Monika Janfelt og fortæller, at der jo er mange måder at 
planlægge sin karriere på.
   - Nogle gør det meget konkret, mens andre tænker mere i 
helheder. Men uanset hvad: Hvis du har et langsigtet mål, vil 
du også bedre kunne håndtere de tilbud, der opstår. Når du ved, 
hvor du er på vej hen, ved du også, hvordan du skal komme 
derhen.
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Når vi skal debattere rammer for fremtidens bibliotek og måske en ny lov.  

Meld dig derfor ind i Danmarks Biblioteksforening nu!

I DB kan du bidrage til den nødvendige dialog i et netværk af DB’s faglige medlem-

mer og foreningens mange kommunalpolitiske medlemmer.

For kun 300 kr. inkl. moms er du med og får indflydelse. 

Danmarks Biblioteksforening samler alle de faglige og politiske stemmer 

i biblioteksdanmark.  

Arbejder du i en medlemskommune, -institution eller -organisation kan du som 

personligt medlem også stille op til valg til DBs Repræsentantskab.

Opstillingsfrist er den 31. december 2017 for faglige medlemmer.

- Og så får du tidsskriftet Danmarks Biblioteker 6 gange om året med alt om den 

aktuelle biblioteksudvikling.

> www.db.dk/medlem <

Danmarks Biblioteksforening. Farvergade 27D. 1463 København K. Telefon: 33 25 09 35. e-mail: db@db.dk. www.db.dk 

SAMMEN ER VI 
STÆRKEST…

Perspektivann215x270tryk_Layout 1  06/11/17  11.43  Side 1
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stillingsopslag rettes til: DG Media as
Havneholmen 33 · 1561 København V
tlf. 70271155 · fax: 70 27 11 56
Mail: epost@dgmedia.dk
Bemærk venligst, at fristerne nedenfor
kun gælder stillingsannoncerne:

Nr. 11-2017: Udgivelsesdato 15.12
Bestillingsfrist 27.11 kl. 12
Materialefrist 29.11 kl. 12

Nr. 01-2018: Udgivelsesdato 26.01
Bestillingsfrist 10.01 kl. 12
Materialefrist 12.01 kl. 12

Nr. 02-2018: Udgivelsesdato 23.02
Bestillingsfrist 06.02 kl. 12
Materialefrist 08.02 kl. 12

NYE STILLINGER

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

Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv Peter Bangs Vej 30  
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Studentermedhjælp/korrektur og Del Din Viden: Katrine Mølgaard  
Mail: km@bf.dk · Annoncer: DG Media a/s, St. Kongensgade 72 · 
1264 København K · 70 27 11 55 · Fax: 70 27 11 56 · Mail: epost@
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6.800 eksemplarer · Adresseændring og uregelmæssigheder i 
leveringen meddeles til Bibliotekarforbundets medlemsafdeling: 
medlemsafd@bf.dk.

Rådhuspassagen 3 - 6600 Vejen - mail: post@vejen.dk

Job i Vejen KommuneJob i Vejen Kommune

Vi søger ny fast kollega 
ved Vejen kommunes biblioteker

Brørup bibliotek tilbyder en fuldstidsstilling til en 
bibliotekar med lyst til stor medbestemmelse, 
formidling på mange fronter, børn, god fod på 
spilfronten og nyere medier. 

Stillingen er i børneteamet, som arbejder på tværs 
af Vejen kommunes 4 biblioteker. 

Ansøgningsfrist: 11.12.17 kl 12:00, samtaler holdes 
13.12.17

Stillingen er med start 01.01.18 eller snarest 
derefter.

Du kan læse hele stillingsopslaget på Vejen.dk/job

Galten Bibliotek søger 
30-timers bibliotekar
Skanderborg Kommunes Biblioteker søger en bibliotekar på 30 timer om ugen til 
Galten Bibliotek med tiltrædelse 1. februar 2018.

Vi søger en udadvendt og samarbejdsorienteret person med en relevant 
biblioteks-faglig uddannelse og med lyst til at indgå i et team på seks personer, 
hvor vi prioriterer en bæredygtig arbejdskultur med fælles ansvar, arbejdsglæde 
og fleksibilitet.

Du skal være bibliotekets it-superbruger og  have erfaring med Cicero. Vi forven-
ter, at du har lyst til at hjælpe og undervise borgere i bibliotekets Netværksted  og 
til at lave markedsføring og formidling på hjemmeside og sociale medier.

Biblioteket er i gang med at etablere et brugerråd, som du skal kunne gå i dialog 
og samarbejde med, ligesom du  i tæt samarbejde med borgere og lokalsamfund 
kommer til at udvikle, koordinere og afvikle arrangementer.

Stillingen er tilknyttet voksenområdet i forhold til indkøb og pleje af materialer, 
og den indebærer projektorienteret samarbejde på tværs af kommunens biblio-
teker.

Borgerservice er en del af opgaven på Galten Bibliotek, der er en af fire afdelinger 
under Skanderborg Kommunes Biblioteker. 

Ansøgningsfrist 8. december

Se mere på www.bibliotek.skanderborg.dk
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Dit ældre jeg ved om nogen, hvad det er for et liv, du har sparet op 

til med din pension. Men tør du se dig selv i øjnene og høre, hvad dit 

ældre jeg synes om dig? Klik ind på pensionstallet.dk, tag testen og 

få en videohilsen fra dig selv som pensionist med alt hvad der hører 

til af rynker og hårtab.

Hvad synes dit 
ældre jeg om dig? 

Tag testen på pensionstallet.dk

Ann_Pensionstal_215x270mm.indd   1 08/11/2017   15.15
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Gå-hjem-møde: Stats-
gruppens julearrangement 
- Besøg på Københavns 
Stadsarkiv
Københavns Stadsarkiv pas-
ser på københavnernes og 
Københavns historie og har 
en omfattende samling. Kom 
og se det oprindelige arkiv 
med læsesale og magasiner 
på Københavns Rådhus.
7. december 2017
i København

Morgenmøde for ledere: 
Your Big Data Mindset
Big Data er det bedste 
bolværk, som eksisterende 
virksomheder har mod dis-
ruption, men hvordan bruger 
man det? Få konkrete værk-
tøjer, som viser dig, hvordan 
du kan navigere din ledelses-
stil ud fra din nye viden om 
dit eget mentale mindset.
23. januar 2018 i København

Gå-hjem-møde: Stress og 
personlighed – grænselan-
det mellem sårbarhed og 
robusthed
Alle får stress, hvis de over-
belastes, arbejder for meget 
eller sover for lidt. Alle! Men 
forskellen i personlighed har 
betydning for, hvor lille eller 
stor en belastning, der skal 
til, før der udløses en stress-
respons. Gå-hjem-møde 
hvor stressekspert Thomas 
Milsted gør os klogere på 

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

sammenhængen mellem 
stress og personlighed.
26. februar 2018 i København
5. marts 2018 i Aarhus

Morgenmøde for ledere:
360 graders mundtlig leder-
kommunikation
Få værktøjerne til at omsæt-
te de strategiske budskaber 
til den hverdag, I lever i. 
Lær hvordan du bruger din 
mundtlige kommunikation 
til at skabe tillid, mening og 
retning. Få værktøjerne til at 
brænde igennem og kommu-
nikere klart og præcist, når du 
tager ordet. 
8. marts 2018 i København

Workshop for ledere:
Få medarbejderen tilbage 
efter stress
Bliv klædt på til at gribe det 
vigtige ledelsesansvar og 
arbejde med at forebygge 
og håndtere stress blandt 
medarbejderne og hos dig 
selv som leder. Oplæg og 
work-shop med stressforsker 
Malene Friis Andersen. 
14. maj 2018 i København
15. maj 2018 i Aarhus

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

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

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

Webinar: PFA 55+
- Inspiration om senkarri-
ere og pensionsøkonomi
Webinar med fokus på det 
hele mennesker i forhold 
til planlægning af senkar-
rieren og optimering af din 
pensionsordning. Få gode 
råd til, hvordan du planlæg-
ger din økonomi, både før og 
efter du forlader arbejds-
markedet.
12. december 2017 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Webinar: PFA 55+
- Inspiration til trivsel i 
senkarrieren
Webinar med fokus på hvor-
dan du sikrer en god trivsel i 
senkarrieren. Få inspiration 
til hvordan du håndterer de 
sidste år af dit arbejdsliv og 
overgangen til den 3. alder.
13. december 2017 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Som
studentermedlem

kan du også deltage 
gratis i mange af

vores værktøjskurser 
og gå-hjem-møder. 

Følg med i kalenderen 
på bf.dk.

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

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

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 practise«-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 søgema-
skinemarkedsføring, mar-
kedsføring på sociale medier, 
nyhedsbreve med mere.
18. april  2018 i København

TR-uddannelse Modul A 2018
Om BF som forhandlings-
berettiget organisation, om 
TR's forskellige roller, lokale 
samarbejdsregler, arbejds-
miljøregler med mere.
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-OK Landsmøde omkring 
OK-resultatet 2018
Kom og hør om og diskuter 
overenskomstresultatet 
2018, når vi holder TR-OK 
landsmøde.
12. marts 2018 i Middelfart

TR-uddannelse Modul B 2018
Bibliotekarforbundets 
TR-uddannelse - Modul B - 
giver en introduktion til de 
væsentligste emner indenfor 
ansættelsesretten.
17. april 2018 i Horsens
19. april 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
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Navn: Rasmus Riiskjær        
Uddannelse: Bibliotekar DB i juli 2017,
tidligere bachelor i Litteraturhistorie   
Stilling: Bibliotekar på Husum Bibliotek 
fra den 1. september     
Erfaring: Tre år som frivillig kulturarran-
gør på Islands Brygge Bibliotek ved siden 
af studiet     
Alder: 29 år

Vidste du gennem din studietid på IVA, 
at du ville arbejde på et folkebibliotek?
- Ja. Jeg gik målrettet efter at blive 
bibliotekar DB. Jeg har tidligere læst lit-
teraturhistorie, men jeg savnede en mere 
praktisk tilgang til litteraturformidlingen. 
På IVA tog vores projekter og opgaver 
udgangspunkt i reelle problemstillinger, 
og jeg kunne selv præge min uddannelse 
ved at skrive opgaver med udgangspunkt 
i folkebibliotekerne. IVA har en mere ud-
advendt og åben tilgang til formidlingen, 
hvor fokus er at formidle og kommuni-
kere til forskellige målgrupper mere end 
at skrive videnskabelige artikler.  
      
Hvorfor ville du gerne være folke-
bibliotekar? 
- Jeg vil gerne dele glæden ved litteratur 
og musik. Formidlingen på et folkebib-
liotek når meget bredt ud, det er den 
kulturinstitution, der bliver besøgt af 
flest mennesker. Og der er mange nye 
opgaver på biblioteket i dag. Du skal en-
gagere gæsterne i positive og kulturelle 

fællesskaber og skabe mødesteder. Jeg 
har en passion for verdensmusik og lit-
teratur, og i det her område med mange 
forskellige etniciteter kan det være en 
måde at få folk til at mødes på og opleve 
kunst og kultur.  

Hvad bliver dine opgaver på Husum 
Bibliotek? 
- Udover klassiske, biblioteksfaglige 
formidlingsopgaver skal jeg være Husum 
Biblioteks repræsentant i SSP-samarbej-
det. Her skal vi i samarbejde med politi, 
skoler og lokalområdet omgøre nærområ-
det til et mere trygt sted. Derudover skal 
jeg være superbruger i det nye biblioteks-
system FBS i Københavns Kommune, 
og så skal jeg skabe kulturelle arrange-
menter og styrke lokale netværk, gerne i 
dialog med deltagerne.        
      
Hvilke udfordringer har biblioteket?   
- Husum og Tingbjerg biblioteker er lagt 
sammen, og begge områder er socialt 
belastede, så der er generelle sociale 
udfordringer med ringe læsefærdigheder, 
manglende uddannelse og tilknytning 
til erhvervslivet. Særligt kunne jeg godt 
tænke mig at gøre en forskel for de unge i 
lokalområdet og styrke kulturlivet.

Hvad håber du, der kommer til at ske?    
- Jeg håber, at vi kan skabe aktiviteter, 
som de unge har lyst til at deltage i. Ak-
tiviteter, som relaterer sig til bibliotekets 

værdier og muligheder, og som kan styrke 
de unge og give dem et sundt fællesskab, 
hvor de tager ansvar for deres lokalområ-
de. Vi er i dialog med de netværk, de unge 
indgår i såsom institutioner, sagsbehand-
lere og gadeplansarbejdere, for de kender 
dem.   

Hvilke andre opgaver skal du arbejde 
med i Husum?    
- Strategien i Københavns Kommune er 
at tiltrække borgere, som ikke bruger 
biblioteket, så jeg skal samarbejde med 
lokale aktører. Blandt andre EnergiCenter 
Voldparken, hvor der er fællesspisning 
og fælles grøntsagshave. Ved at biblio-
teket er med der, kan vi trække folk over 
på biblioteket og styrke vores position i 
lokalområdet. Målet er at lære beboerne 
og deres behov at kende, så vi kan skabe 
relevante aktiviteter, der understøtter 
deres læring og dannelse.   

Du har i tre år arbejdet som frivillig på
et bibliotek sideløbende med din
uddannelse, hvorfor?   
- Jeg var inviteret til at læse op til et lit-
teraturarrangement på Islands Brygge 
Bibliotek, da jeg skriver digte og er DJ. 
Det udviklede sig til, at jeg blev frivillig 
medarrangør af en ny scene: Bryggekæl-
deren med oplæsninger og koncerter for 
vækstlaget. Det er et godt eksempel på 
samskabelse i folkebibliotekerne. 

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO SIMON 
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Jeg vil dele glæden 
ved litteratur og musik  
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www.eurobib.dk

Har du fortjent en julegave i år?

Baddy holder øje med alle de gode tilbud, 
som du ikke vil gå glip af her sidst på året. 
Måske er der tidlige julegaver at hente?
Du finder baddy på www.eurobib.dk.
Du kan selvfølgelig også købe Baddy med hjem til biblioteket.
Han er god til at skabe hyggelig stemning i de mørke vintermåneder. 

Julen står for døren, året nærmer sig sin afslutning og vi ønsker alle et Godt Nytår!

BADDY LIGHT

KULTURLIV I FÆLLES DIGITAL FORMIDLING 

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

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

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

   bibliotekets mange samarbejdspartnere: kulturhuse, musiksteder, museer, 

   arkiver, biografer, borgerservice, turistkontorer og meget mere.

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

   personale til at besvare spørgsmål

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

   for museerne

• En fleksibel løsning - åben for specielle ønsker fra biblioteket

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

 

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

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

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

Wall/interaktiv

Inspire

Roll-ups Skilte og plakater

Løsblade og flyere

DIGITALE MEDIER

TRYKTE MEDIER

Mediedatabase

Anden
datakilde

Anden
datakilde

Anden
datakilde

DATABASER

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

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

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

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