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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Få MobilePay på 
din selvbetjenings-
automat
Uanset hvilken selvbetjeningsautomat dit bibliotek 
har, er det nu muligt at få MobilePay til din automat, 
hvis dit bibliotek allerede tilbyder mobilbetaling i 
Biblioteket-app’en.

Læs mere på redia.dk.
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Ringsted Bibliotek er løbende blevet nyindrettet og fremstår som et inspirerende miljø, hvor 
kombinationen af farver, materialer og møbler går op i en højere enhed. Senest er der pustet 
nyt liv i børneafdelingen, hvor en hel by er vokset frem med egen tankstation, butik, læse-
skov og pandekagehus, som sætter rammerne for børnenes frie leg. 

EN BY I BIBLIOTEKET!
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ONLINE LEDELSE, SAMARBEJDE 
OG LÆRING
Virksomheder kan spare tid og rejseomkostninger 
ved at tage den nye teknologi i brug ved fx 
mødeafholdelse. Dette masterfag giver It-ledere, It-
konsulenter m.fl. kompetencer til at håndtere nye 
møde- og samarbejdsformer. Undervisning online samt 
seminarer.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M I T O . E V U . A A U . D K

ORGANISATORISK COACHING  
OG LÆRING 
Giver kompetencer i facilitering af dialogiske lære-
processer på individ- og gruppeniveau. Giver indsigt 
i - og forståelse for - forskellige ledelsesparadigmer. 
Styrker deltagernes kompetencer i tilrettelæggelse og 
ledelse af organisatoriske forandringsprocesser. 

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

M O C . E V U . A A U . D K

LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI 
Giver forskningsbaseret viden om psykologien i 
disciplinen ’ledelse af mennesker og organisationer’. 
Kompetencer inden for ledelse af læring og 
organisationsudvikling, følelser, motivation, 
kreativitet, magt, procesledelse, trivsel, intervention 
og evalueringsprocesser. Fokus på egen faglige og 
personlige udvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

L O O P . E V U . A A U . D K

PÆDAGOGISK LEDELSE 
MPL er for dig, der arbejder med pædagogisk ledelse i 
dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse.
Med denne master kan du bidrage til udviklingen 
af en stærk faglig samarbejdskultur, der styrker 
læringsudbytte og arbejdsglæde på din arbejdsplads. 
Du får kompetencer inden for læringsledelse  
og udvikling af undervisning, medarbejdere og 
institutioner. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M P L . E V U . A A U . D K

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN
Giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med 
de nye kompetencemål om kreativitet, innovation og 
entreprenørskab. Kompetencer til at designe kreative 
og innovative læreprocesser med inddragelse af 
kunstens, sansernes, kroppens og legens virkemidler  
– til gavn for trivsel og inklusion.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

K R E A . E V U . A A U . D K 

LÆREPROCESSER
Styrker den teoretiske ballast inden for læring, 
organisationsudvikling og evaluering. Giver kompe-
tencer til at iværksætte, udvikle og vurdere mange 
slags læreprocesser. Tilfører jobs inden for læring 
mere indhold og kvalitet. Gode muligheder for 
specialisering og enkeltfag. Flere enkeltfag med 
studiestart i september.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

M L P . E V U . A A U . D K

Kom og hør om masteruddannelserne. 

Mød undervisere og studerende. 

Program og tilmelding på 
uddannelsernes hjemmesider.

■ ■ 	 ■ ■ 	
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■

INFORMATIONSMØDER

KØBENHAVN 16/9 kl. 17-18
AAU København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

AALBORG 17/9 kl. 17-18
Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
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 Teknologien skal tilpasses os, siger formand 
 for Dataetisk Råd Johan Busse
  
06 Formandens leder
 Der skal mere til end blot et nyt navn  

08  Nyhedsoverblik fra nettet  

18 Samme uddannelse fire veje  
 Mød fire medlemmer, der er gået i forskellige retninger                                                                                   

22 Den gode ansøgning 

32 Et brev til mit nyuddannede jeg  

36 Navnet skal afspejle mangfoldigheden  
 Debatten om et nyt navn til BF er i fuld gang blandt 
 medlemmerne blandt andet på Facebook 

40 Nyt fra hovedbestyrelsen 

42 Tag springet og bliv leder 
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HVAD ER ESSENSEN AF EN CAND.SCIENT.BIBL? 

Sangerinden Katinka lever af ord – både andres og sine 
egne. Ord skal kunne mærkes og få os til at tænke. Og 
så skal vi give os selv lov til at være præcis, som vi er.  

Hvad er de vigtigste kompetencer, nyuddannede kommer ud med 
fra INF og er noget gået tabt i udviklingen af uddannelsen? Interview 
med Institutleder Jens-Erik Mai og biblioteks- og borgerservicechef 
Christian Lauersen.   

ORD ER SOM MØBLER, DER KAN FLYTTES 
RUNDT OG SES FRA FLERE VINKLER 

I disse uger er der studie-
start på landets videre-
gående uddannelser.
Dette nummer af Perspektiv 
giver derfor særligt indblik 
i informationsspecialisters 
og kulturformidleres kar-
riereveje, forandringerne 
omkring cand.scient.bibl-
uddannelsen og jobsøgning.

God læselyst.

Vh Redaktionen

12

INTERVIEW: 
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Hvorfor er det nødvendigt med et Dataetisk Råd?
- Der sker en konstant udvikling på det digitale område, som kan for-
andre vores samfund væsentligt. Der er stærke kræfter på spil og der 
tjenes mange penge på den udvikling. 
   Så det er nødvendigt med et forum, hvor der er plads til refleksion og 
dybe diskussioner af, hvad vi som samfund vil bruge teknologien til og 
hvordan. 
   Hidtil har vi rask væk brugt al ny teknologi, men vi skal have en debat 
om, hvad det er for et samfund, vi ønsker os, så det ikke er it-løsninger, 
der styrer os men omvendt. Vi skal finde en balance, så vi ikke enten 
slipper udviklingen fri eller begrænser os på grund af irrationel frygt.
    
Hvordan adskiller I jer fra Datatilsynet?  
- Persondatabeskyttelsesloven (GDPR) skal overholdes i forhold til 
anvendelse af data, og det tager Datatilsynet sig af. Vi skal beskæftige 
os med de etiske aspekter, hvor noget godt kan ligge inden for lovens 
rammer, men være etisk betænkeligt og derfor kræve en etisk diskus-
sion.

Hvad ser du som de vigtigste diskussioner?   
- Der er masser at tage fat på. Kommissoriet for rådet er gennemsyret 
af en bekymring for forbrugernes retssikkerhed og borgernes tillid til 
den teknologiske udvikling. Vi hører om sager i medierne, hvor data er 
sluppet ud ved en fejl, om misbrug af vores data, indsamling af vores 
data, og hvordan vi bliver overvåget. Det skaber naturligt en bekymring 
i befolkningen. 
   Så vores diskussioner skal handle om teknologi i relation til vores 
retssikkerhed og de grundlæggende værdier, vi vil bygge samfundet på. 
   For eksempel blev der i foråret 2019 vedtaget et lovforslag om en 
såkaldt profilering af langtidsledige, hvor systemet ved hjælp af data 
om ledige skulle kunne forudsige, hvem der var i risiko for at blive lang-
tidsledig. Det lovforslag tages op igen, fordi politikerne ikke havde gen-
nemskuet konsekvenserne, og Datatilsynet heller ikke var blevet hørt. 
Sådanne lovforslag kræver en diskussion af, om vi vil have et samfund, 
hvor vi overlader det til et it-system at placere mennesker i mere eller 
mindre låste kategorier. Hvis vi gør brug af teknologien på den måde, 

T
E

K
S

T
 S

A
B

R
IN

E
 M

Ø
N

S
T

E
D

 F
O

T
O

 S
IM

O
N

 K
L

E
IN

-K
N

U
D

S
E

N

Samfundet skal ikke indrettes efter it-løsninger, de skal derimod 
understøtte det samfund, vi ønsker os, siger nyudnævnt formand 
for Dataetisk Råd Johan Busse.

Teknologien
skal tilpasses os

skal vi gøre det med åbne øjne og have taget 
diskussionen først.   
   Tillid er et ord, der går igen mange gange i op-
draget for Dataetisk Råd. Vi er med til at skabe 
tillid til, at teknologien bliver brugt hensigts-
mæssigt, så vi ikke ender med en befolkning, der 
ikke tør afgive data.

Hvad er det første, I skal i Dataetisk Råd?   
- Vi er 13 medlemmer med forskellige baggrunde 
og kommer med hver vores ekspertise og syn 
på dataetik, så vi skal starte med at få en fælles 
forståelse af den opgave, vi skal løse, og hvor-
dan vi praktisk gør det.
   Der er i kommissoriet lagt to hovedspor for 
rådet. Vi skal være med til at skabe offentlig 
debat om dataetik og være rådgivende organ for 
myndigheder, forvaltninger og erhvervsliv. 
 
Hvordan kan vi om to år se, at vi har fået
et Dataetisk Råd?    
- Mit håb og mål er, at politikere og erhvervsliv 
vil læne sig op ad Dataetisk Råd i deres be-
slutninger, fordi vi kommer med gode svar på 
dataetiske udfordringer. Som forbruger har
man meget begrænset indflydelse på den
digtale udvikling, og det er svært at gennem-
skue konsekvenserne af at downloade en app, 
så det skal reguleres et andet sted fra. Jeg ser 
gerne myndigheder og virksomheder, der selv 
siger, »vi kunne gøre det her teknologisk, men vi 
vælger at lade være af etiske eller værdimæssige 
hensyn«. Det sker heldigvis allerede i mindre 
målestok. Og så tror jeg, Danmark kan blive et 
foregangsland i forhold til at forholde sig etisk 
til teknologiudviklingen.
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Johan Busse er udpeget af 
den tidligere regering som 
formand for Dataetisk Råd. 
Han er uddannet jurist og 
har tidligere arbejdet for 
Forbrugerombudsmanden, 
Folketingets Ombudsmand 
og de seneste 15 år 
med borgerrådgivning i 
Københavns Kommune. 

Dataetisk Råd 
består af 13 
medlemmer 
udpeget af Justits-, 
Erhvervs og 
Finansministeriet 
samt tre 
medlemmer 
udpeget af 
Folketinget. Rådet 
holdt første møde 
27. august 2019. 
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Der skal mere til end blot et nyt navn
Efter godt ni måneder på barsel er jeg tilbage 
som formand. Først og fremmest vil jeg gerne 
takke næstformand Jette Fugl for at træde til 
som stedfortrædende formand, mens jeg var på 
barsel. Hun og jeg deltog sammen på Folkemødet 
i juni på Bornholm, hvor vi begge glædede os over 
den store respekt, der er for BF’ernes faglighed.   
Den anerkendelse vi mødte i paneldebatter om 
digitalt selvforsvar, kultur og læselyst, er med til 
at understrege vigtigheden af BF’ernes kompe-
tencer, og det er et godt fundament for hovedbe-
styrelens vigtige drøftelser om BF’s fremtid. 
   Siden juni har der været gang i debatten i BF’s 
facebookgruppe BF i en ny tid – navnedebat. Og 
debatten fortsætter forhåbentlig på arbejdsplad-
serne, i TR-kollegierne og mellem jer medlemmer 
i de kommende måneder, for det er vigtigt, at vi 
får talt grundigt om, hvorfor BF’s hovedbestyrelse 
har sat gang i en navneproces. 
   Kort fortalt skal vi handle på de forandringer, 
som BF står i. Medlemstallet er faldende, fordi 
mange bibliotekarer i de kommende år går på 
pension. Samtidig bliver der samlet set uddannet 
langt færre fra vores traditionelle uddannelser 
på Københavns Universitet og Syddansk Univer-
sitet end tidligere. Uddannelser, der desuden har 
ændret sig og tilpasset sig arbejdsmarkedets 
behov, således at de studerende i højere grad end 
tidligere uddanner sig til et arbejdsmarked uden-
for institutionen biblioteket. Derfor skal BF kunne 
tiltrække de nye fagligheder, der bliver ansat på 
bibliotekerne, de mange potentielle BF’ere, der 
arbejder uden for bibliotekerne i både det of-
fentlige og private og de mange studerende, der 
i dag ikke identificerer sig med titlen bibliotekar. 
BF’ernes faglighed er efterspurgt i dag – og vil 
også være det fremover. Men titlen bibliotekar er 
ikke længere en selvfølge, og for mange poten-
tielle medlemmer føles forbundets nuværende 
navn ekskluderende.
   Jeg ser det som en nødvendighed, at vi afspej-
ler den udvikling i forbundets navn, og det vil 
jeg arbejde for, at I som medlemmer kan støtte. 
Dermed ikke sagt, at man ikke fortsat kan kalde 
sig bibliotekar. Det er en titel, vi er mange, der 
bærer med stolthed – ligesåvel som vi har andre 
medlemmer i BF, der er stolte af deres titel som 

informationsspecialist, litteraturformidler, records mana-
ger eller noget helt femte.
   En af de ting jeg har kunnet konstatere, mens jeg har 
fulgt debatten på Facebook, er, at flere mener, at navne-
skiftet er en utilstrækkelig løsning på et svært problem 
– nemlig det faldende medlemstal. I hovedbestyrelsen 
er vi fuldt bevidste om, at der skal mere til end blot et 
nyt navn, hvis vi skal vende medlemsudviklingen. Lige 
som resten af fagbevægelsen ser vi en udfordring i at få 
formidlet fagforeningstanken til de unge og fordelen ved 
at være medlem af en fagforening, også når man er ansat 
i det private, selvom der hverken er overenskomst eller 
tillidsrepræsentant. 
   I BF har vi derfor i de seneste år arbejdet med et udvik-
lingsprojekt, hvor vi opprioriterer vores interessevareta-
gelse, så udbyttet ved at være medlem af en fagforening 
ikke kun handler om at sikre løn og gode vilkår, men også 
den faglige udvikling og fagets position i den brede of-
fentlighed, blandt arbejdsgiverne og på uddannelsesste-
derne. Det er en vigtig kamp. Når nogle taler om fusioner, 
og om BF er blevet for lille til at varetage jeres interesser, 
så vil jeg gerne understrege, at det er langt fra tilfældet.   
Indtil videre tror jeg på, at vi kan løfte opgaverne bedst 
som en selvstændig fagforening – gerne i strategiske 
samarbejder med andre fagforeninger. Men hvis vi ikke 
vender den udvikling, vi står i med faldende medlemstal, 
så vil vi blive for små en dag. Derfor håber jeg også, at I 
som medlemmer vil bakke bestyrelsen op i vores arbejde 
for et navneskifte. Vi vil skifte navn, fordi det åbner BF for 
flere, der arbejder med data, information, kultur og viden. 
Det vil styrke BF – og dermed medlemmerne.

Tine Segel  /  ts@bf.dk

NIKOLAJ 
SONNE

BF
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

BF INVITERER DIG TIL ÅRETS KONFERENCE FOR STUDERENDE

KONFERENCE FOR STUDERENDE

DEN DIGITALE 
HUMANIST 2.0

26. OKTOBER 2019 kl. 11 til ca. kl. 22
Konference på SOHO &  tapas, cocktails og hygge på NOHO
Kødbyen, København

PÅ KONFERENCEN MØDER DU:

KATRINE 
EMME 
THIELKE

CAMILLA 
MEHLSEN

MORTEN 
GAD

TINE 
SEGEL

JENS-ERIK 
MAI

Læs mere om oplægsholderne 
og de forskellige oplæg på bf.dk/studerende

Pris for BF-studentermedlemmer: kun kr. 295,- 
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

27. juni 2019    

BF deltager på Kulturmødet Mors

Når Kulturmødet Mors løber af stablen den 22. – 24. august er BF 
repræsenteret med både formand, næstformand, et hovedbestyrel-
sesmedlem og flere studerende.
  Mødet har fokus på vidensdeling, erfaringsudveksling og inspira-
tion på tværs af brancher.
  De mange debatter vil kredse om kunstens og kulturens rolle og 
værdi i samfundet, ligesom aktuelle temaer i kulturdebatten vil 
være på dagsordenen.
  Hovedbestyrelsesmedlem i BF og bibliotekar Sarah E. Hvidberg 
deltager blandt andet i en paneldebat med temaet »Hvad er en 
god bog – for dig?«. Her vil debattørerne tale om læseoplevelser og 
formidling og om websitet Læsekompas.dk, hvor bibliotekerne har 
skabt et nyt sprog for læseoplevelser, som gør det lettere at finde 
bøger afstemt efter ens smag.

Bibliotekarforbundet

04. juli 2019  

Kulturminister med kommunal erfaring

En borgmester med interesse for biblioteket. Sådan beskriver 
tidligere bibliotekschef i Roskilde Kommune Mogens Vestergaard 
forhenværende borgmester i Roskilde Joy Mogensen, der i juni blev 
udnævnt kulturminister.

Joy Mogensen har været borgmester i Roskilde Kommune siden 2011, 
og nu skifter hun borgmesterkæden ud med nøglerne til Kulturmi-
nisteriet. Af politiske kolleger roses hun for sine stærke evner ved 
forhandlingsbordet og sin veltalenhed, og også forhenværende biblio-
teks- og borgerservicechef i Roskilde Kommune Mogens Vestergaard 
giver sin tidligere politiske chef rosende ord med på vejen.
   - Vi havde i hendes borgmestertid fire store kulturprojekter, blandt 
andet en ombygning af hovedbiblioteket, og her var hendes interesse 
stor. Hun sikrede også, at der var flertal i byrådet til, at der blev afsat 
ressourcer til projekterne, siger Mogens Vestergaard.
   - Hun prioriterede kulturen, fordi den for hende både handler om 
kulturel dannelse, men også om bibliotekets muligheder for at bidrage 
til de store, kommunale dagsordener - som bibliotek vel at mærke.

Lerche

27. juni 2019   

Sprogforløb i daginstitutioner øger småbørns ordforråd

Børns tidligere sprogtilegnelse løftes, når pædagoger og bibliote-
karer systematisk samarbejder.

Aalborg Bibliotekerne, Brønderslev Bibliotek og TrygFondens Bør-
neforskningscenter har i et samarbejde udviklet »Sprogstart«, hvor 
bibliotekspersonale og pædagoger i fællesskab arbejder systematisk 
med at styrke børnehavebørns tidlige sprogtilegnelse. Og den tidlige 
indsats giver gode resultater, lyder konklusionen fra to forskere fra 
TrygFondens Børneforskningscenter. Især på områderne ordforråd og 
rim ses en markant udvikling for børnene efter et forløb. 
   Forskerne glæder sig også over, at alle børn får et udbytte af ind-
satsen. Der altså ingen forskel på effekten, hvad enten børnene er fra 
familier med dansk eller ikke-dansk baggrund, om forældrene er i job 
eller ledige, eller om de har en lang eller kort uddannelse. Børnenes 
alder og køn har heller ikke nogen betydning for udbyttet.

Lerche

04. juli 2019

BF’s formand i DR Radio

Den 4. juli udtalte BF’s formand Tine Segel sig i radioprogrammet P4 
Morgen om faldende udlånstal på bibliotekerne. Hun understregede, 
at udlån kun er en lille del af bibliotekarers mange opgaver.

- Bibliotekernes hovedformål er oplysning, uddannelse og kulturel 
aktivitet, og bibliotekarerne har travlt med mange spændende ting.
  Sådan sagde BF’s formand Tine Segel i P4 Morgen torsdag d. 4. juli.
Udtalelsen kom i forbindelse med et indslag på DR’s radiokanal P4 om 
faldende udlånstal på bibliotekerne. Adspurgt, om hun var bekymret 
over tendensen med faldende udlån af fysiske bøger, pegede Tine 
Segel på, at hun gerne så, at flere fysiske bøger kom over disken, men 
at det digitale udlån er stigende. Og derudover læser vi også stadig, 
understregede hun.
  Og generelt har bibliotekarer en lang række forskellige opgaver, der 
rækker langt ud over udlån af bøger.
  - Bibliotekarernes opgave er fortsat at formidle og anbefale gode 
bøger, men de har en stor bredde i deres daglige arbejde. De laver op-
søgende arbejde, de har stort fokus på læselyst, hvilket for eksempel 
betyder, at de arbejder sammen med daginstitutioner og skoler, og 
så er der hele spørgsmålet om digital dannelse, hvor de for eksempel 
hjælper unge med at søge korrekte informationer og være kildekriti-
ske.
  - Det er vigtigt, at vores hovedfokus på biblioteker ikke bliver ud-
lånstal, for der er rigtigt mange, der besøger bibliotekerne og opsøger 
bibliotekarerne for at få hjælp til det, de måtte have behov for.

Bibliotekarforbundet
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04. juli 2019   

Opråb fra forskningsbibliotekerne

I et debatindlæg i Politiken den 4. juli opfordrer professor i forsk-
ningskommunikation Charlotte Wien og formand for Danske Fag-, 
Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker Bertil F. Dorch forsknings- 
og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen til at støtte Open 
Science-bevægelsen.

Baggrunden er de mange millioner, videnskabelige forlag som for 
eksempel Elsevier tjener på, at danske forskere publicerer deres forsk-
ning i tidsskrifter bag betalingsmure. Rundt regnet betaler de danske 
forskningsbiblioteker 300 millioner årligt for at skaffe brugerne ad-
gang til videnskabelig litteratur og data om forskningsproduktionen. 
»Vi mener, at pengene var brugt bedre, hvis de blev brugt på at ud-
danne og ansætte flere forskere og på at tilføre flere midler til de frie 
forskningsråd«, skriver Bertil F. Dorch og Charlotte Wien til ministe-
ren og opfordrer hende til at støtte kræfterne, der arbejder for Open 
Science og ændre det nuværende meritteringssystem.

Lerche

05. juli 2019 

Odense satser på tidlig sprogstimulering

Odense Kommune arbejder strategisk med tidlig sprogstimulering. 
Siden 2007 er der åbnet 46 børnehavebiblioteker - såkaldte kæn-
gurubiblioteker.

- Vi ved, at den tidlige sprogindsats er vigtig. Undersøgelser viser, at 
børn kan være op til to år bagud i deres sprogudvikling, når de starter 
i skolen, og det har betydning for deres faglige udbytte, trivsel og 
udvikling. Og selvom det aldrig er for sent at styrke sproget, så viser 
alle undersøgelser, at det er i dagtilbudsalderen, at det fundamentale 
skal på plads. Det siger Carina Boiskov Sejer, der er sprogkonsulent i 
Odense Kommune.
  Med den viden giver det god mening at arbejde med tidlig sprogsti-
mulering, og derfor har Odense Kommune som en del af det generelle 
sprogarbejde åbnet 46 såkaldte kængurubiblioteker siden 2007.   
Kængurubiblioteker er små biblioteker, der åbner i dagtilbuddet, hvor 
børn og forældre kan låne materialerne med hjem. De sidste tyve 
kængurubiblioteker er kommet til, fordi kommunen har afsat en pulje 
på 1,2 millioner kroner.

Lerche

09. juli 2019

Søg om støtte til kompetenceudvikling

Som statsansat kan du søge om at få betalt deltagelse på for eksem-
pel kurser og efteruddannelse via Den Statslige Kompetencefond. 
Der åbnes for ansøgninger den 4. september.

Den Statslige Kompetencefond er en del af overenskomstaftalen fra 
2018. Alle, der er ansat på en statslig arbejdsplads, kan søge om penge 
fra Den Statslige Kompetencefond - både ledere og medarbejdere. 

Bibliotekarforbundet

31. juli 2019 

Faggruppe skifter navn

Den tidligere faggruppe for Medicinsk Information besluttede på 
generalforsamlingen i april 2019 at skifte navn til Faggruppen for 
Sundhed, Medicin og Samfund. 

Et navneskifte, der har været på tale gennem flere år, fortæller Jette 
Meelby fra faggruppens bestyrelse. Faggruppens bestyrelse mener 
nemlig, at de emner, som gruppen beskæftiger sig med, må have en 
langt større målgruppe end det nuværende medlemstal på cirka 50 
medlemmer afspejler.
   - Vi har blandt andet haft møder om predatory journals (falske 
tidsskrifter) og gennem årene har vi haft en del opmærksomhed på 
systematiske reviews. Vores emner er ikke kun medicinske, og derfor 
skulle navnet tilpasses til den faggruppe vi er, og det vi beskæftiger os 
med, siger Jette Meelby.

Bibliotekarforbundet
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N y hedsover bl ik

Hvordan sikrer vi os mod digitale trusler? Det spørgsmål stillede BF
på Folkemødet på Bornholm.

Mailboksen er et at de steder, hvor vi oftest udsættes for digitale angreb. 
Sådan opsummerede Anette Høyrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, 
de digitale trusler, hun ser på nettet. Trusselsbilledet er ikke bedre i bør-
nehøjde, hvor de sociale medier sætter rammer for børnene, som de ikke 
selv har indflydelse på, sagde Stine Liv Johansen, formand for Medierådet 
for Børn og Unge. Derfor er der brug for lovgivning, der beskytter børnene 
bedre og mere folkelig oplysning, fordi hverken lærere eller forældre er 
klar over, hvilken digital verden deres børn møder, sagde Stine Liv Johan-
sen under BF’s debat om de digitale trusler.

Trolde og misinformation
En anden kategori af digitale trusler kommer fra andre stater, fortalte 
Troels Frøling, der er Ruslandskender og tidligere generalsekretær for den 
internationale Atlantsammenslutning. Han tegnede et billede af, hvordan 
man i Rusland overvåger debatten på sociale medier i for eksempel 
Danmark og skubber på frygten for HPV-vaccinen eller G5-netværket via 
falske profiler på sociale medier.

Er børns faldende læselyst et problem? Og hvordan sikrer vi børns kultur og 
dannelse? Det blev drøftet i to debatter på Folkemødet, hvor BF’s formand 
Tine Segel deltog.

Skærmen tager en stor del af børns opmærksomhed, konstaterede Imran Rashid, 
speciallæge og foredragsholder. Han efterlyste et langt større fokus på kvalitet i 
børns digitale vaner. Mange køber økologisk mad til deres børn, men hvor mange 
downloader »økologiske apps«?
   - Her lader vi os nøje med »Fast Food-apps«, og det skal vi ikke, sagde Imran 
Rashid, der kaldte bibliotekerne for mentaløkologiske supermarkeder. 
   - Dem skal vi styrke.

Samarbejde
Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn var enig.
   - Bøgerne er et unikt middel til dannelse – og bogen er stærkere end skærmen. 

BF på Folkemødet

Keld Norman, der som it-sikkerhedskonsulent hjælper virksomheder mod 
at blive hacket, fortalte blandt andet, at det end ikke behøver at være et 
menneske, der spreder misinformation – eller forsøger at hacke dig.
  - Og en af de største trusler er, at vi slet ikke er klar over, hvor let det er 
at hacke os, sagde han.
   BF’s formand Tine Segel understregede, at der et stort behov for kilde-
kritisk tilgang.
   - Det er det afgørende, at vi som samfund bibeholder vores demokrati-
ske modstandskraft. Derfor er det en udfordring, at vi har adgang til så 
meget information på nettet, hvor det er svært at skelne information fra 
misinformation, sagde hun.

Lerche

Der er brug for, at pædagoger og bibliotekarer taler sammen om 
dette område, og de to fag har også en fælles politisk interesse 
på dette område. For det er beskæmmende med de konstante 
besparelser.
   Men at få børn til at læse er en udfordring. Her pegede Peter 
Lützem fra Nationalt Videnscenter for Læsning på, at der er behov 
for, at man differentierer læsning i skolerne og fokuserer mere på 
læselyst.
   Tine Segel var enig i, at der er grund til bekymring, når man ser 
på børn og læsning.
   - Lad os arbejde sammen på tværs af fagligheder og ikke kun 
i projekter men i en vedvarende indsats. Der har været mange 
besparelser, og for mange børn og unge er der blevet langt til 
biblioteket – men der er også mange anslag til gode aktiviteter på 
tværs af biblioteker og skoler.

Lerche

Kildekritik er også 
digitalt selvforsvar

Biblioteker som mentaløkologiske 
supermarkeder

19. juni 2019

20. juni 2019 

Foto A
nette Sønderby



Vi er glade for, at I ved at anvende
Cradle to Cradle-certifi ceret tryk er med til at bidrage

til vores mål om samlet at skåne miljøet for:

750 tons miljøskadelige slagger om året.

MILJØDIPLOM 

Verdens skrappeste miljøcertifi cering, Cradle to Cradle, 
sikrer, at der ikke er brugt nogen former for skadelige

kemikalier eller tungmetaller i produktionsprocessen og 
at produktet ikke er skadeligt for mennesker eller miljø.

Knud Erik Larsen
CEO - KLS Pureprint   

Kasper Larsen
CCO - KLS Pureprint   

sikrer, at der ikke er brugt nogen former for skadelige
kemikalier eller tungmetaller i produktionsprocessen og 
at produktet ikke er skadeligt for mennesker eller miljø.

Jeres bidrag til den samlede 
besparelse udgør for

3,9

Bibliotekarforbundet

TONS

2018

Læs Perspektiv
med grøn samvittighed.

Dit fagmagasin
trykkes med så lille
en miljøbelastning

som muligt.
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Katinka kan lide ord – og ordets magt. - Ord kan flytte rundt 
på ting i vores hoved og skubbe os fra én side til en anden. Gode 
tekster får os til at tænke og sanse, siger Katinka. Og det er 
det, hun kan og ønsker med sine finurlige og kringlede sangtek-
ster. 

»Jeg har valgt nu at kæmme dig ud af mit hår/Jeg ka' se dine 
ben, men jeg ved ikk', hvor du står/Du si'r, du intet ka' føle, 
mens du ta'r på mit lår/ Du er et ansigt på en skærm« 
Fra teksten: Vi er ikke kønne nok til at danse, 2017

er som     møbler, der kan flyttes
rundt og ses 
fra flere vinkler  

Sangerinden Katinka Buchwald Bjerregaard 
samler på smukke og grimme ord. For hendes 
tekster skal kunne mærkes, og alle følelser 
er velkomne - også de grimme – som vrede, 
hævntørst og liderlighed. For vi er det hele, 
siger Katinka, der opfordrer unge til at favne 
sig selv, være ærlige og droppe den polerede 
udgave på Instagram.

à



· Perspektiv · August 201914

- Jeg ville hade, hvis mine sange røg ind ad 
det ene øre og ud af det andet. Jeg vil gerne 
have, at folk stopper op og sanser – ikke noget 
bestemt – for der er ikke rigtige eller forkerte 
følelser. De skal ikke mærke en eller anden 
smerte, jeg har. For guds skyld ikke. De skal 
mærke noget i dem selv. Måske følelser de 
ellers er bange for at dvæle ved – misundelse, 
vemod, aggressivitet, liderlighed eller hævn-
gerrighed, siger hun. Og Katinkas tekster kan 
mærkes. »På mange måder er Katinka ikke 
et lykkeligt bekendtskab«, skrev Politikens 
musikredaktør for eksempel om debutalbum-
met Vi er ikke kønne nok til at danse i 2017 med 
henvisning til teksternes tungsind, men gav 
(måske netop derfor) albummet fem ud af 
seks hjerter og kaldte bandet »en af de mest 
unikke, nye danske stemmer«. I 2017 blev 
Katinka nomineret som Årets Sangskriver 
ved Danish Music Award, og en anmelder på 
dagbladet Information sammenlignede hende 
med et af hendes egne musikalske forbilleder 
Kim Larsen, da det andet album Vokseværk 
udkom i 2018. »Med albummet Vokseværk 
har Katinka gjort sit for at springe køen til 
nationalskjaldstronen over, så hun står helt 
forrest«. 
   Perspektiv møder sangerinden i hende og 
kærestens loftslejlighed i hjertet af Vesterbro 
i København til et interview om inspiration, 
identitet og om at være ung i en tid, hvor 
sociale medier er vores ansigt udadtil. For 
Katinka vil gerne gøre op med det polerede og 
går selv forrest. Hun mener, vi har behov for 
noget at spejle os i som hele mennesker, og 
det spejl er litteraturen, poesien og musikken.  

»Du sliber mine kanter bløde/Trækker tråde fra 
solen ned i min hånd/Ska' jeg tro på din driv-
husvarme?/Ka' du plante mine knuder om?«
Fra teksten: Sommerkold, 2017 

De ord, som lander i Katinkas sangtekster og 
digte, indsamler hun løbende og gemmer – 
som var de kostbare frimærker – i rækker af 
dagbøger. Side om side med noter om, hvad 
der er sket i dagens løb, står digte og masse-
vis af smukke og grimme ord. Klar til at blive 
brugt. 
   - Jeg har ligesom et arsenal af ord. Og leger 

- Jeg har lige siddet i juryen til en konkurrence under Spil dansk, 
hvor jeg skulle læse 450 tekster om frihed i anledning af 75 året for 
Danmarks befrielse næste år. De gode tekster er dem, der får mig til 
at tænke over, hvad frihed er i stedet for at fortælle mig det. 
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Ord   " Hobby 

Bøger   " Verden 

Digte   " Følsom 

Nysgerrig   " Ord 

Demokrati   " Kringlet

Google    " Uromantisk 

At være ung   " Rodet 

Instagram   " Uforståeligt  

Facebook   " Forvirrende 

Dannelse   " Højskole  

Fake News   " Skræmmende 

Aviser   " Hjemligt

Kulturpolitik   " Larmende 

At være studerende   " Fiasko 

Bibliotek   " Trygt

Bibliotekar   " Hjælpsom

Informationsstrøm   " Druknende 

PERSPEKTIV BAD 
KATINKA OM AT 
ASSOCIERE … 

med hvor mange billeder, jeg kan få ud af hvert 
ord. Ord er som møbler, du kan flytte rundt på og 
sætte sammen på nye måder. Jeg øver mig i at 
se på dem, som var det første gang og overvejer: 
»Hvordan kan du ellers bruges?«, »Hvordan ser du 
ud bagfra, eller hvis jeg vender dig på hovedet?«, 
siger Katinka, mens hun balancerer med begge 
ben oppe på en barstol i lejlighedens lille køkken 
på trods af den gravide mave med tvillinger. Men 
hvad er det for ord, der er værdige til dagbogen? 
   - De smukke ord er lange og fyldige, siger hun. 
   - »Æggeskaller« for eksempel det har en lyd i sig 
eller »jordslået«, det kan du ligefrem lugte eller 
»nikotin«. Ord, du kan smage eller føle, så snart 
du siger dem. Eller ord, der sender tankerne i flere 
retninger som »halsedisse« eller »sovsekulør«. Og 
ord, du kan forme til nye billeder som for eksem-
pel »sejler du stadig på bølgepap?« fra en af mine 
tidligere tekster, siger Katinka, der holder lige så 
meget af grimme ord. De smager ifølge hende 
klinisk og er for eksempel: »abortere«, »insulin«, 
»pis« eller »tarme«.
   - Jeg kan godt lide at skrive noget, der smager 
grimt, fordi det får folk til at stoppe op, blive 
irriterede, provokerede og måske tænke: »det var 
da ikke særligt poetisk«, eller studse fordi ordene 
er brugt på en ny måde.

Så lærte du din fødekæde/Den der skal spises og 
den må æde/For de har klippet dig i stykker/Men 
har glemt at sy dig fast igen/De ser på knuder, 
ulykker/For børn gør ingen fortræd, gør de vel?
Fra teksten: Idioter, 2016

Hvis ordene ikke kan mærkes, duer de til gengæld 
ikke.  
 - Jeg kan ikke lide ord, der bliver én til én, og 
kommer som et facit som ordet »fællesskab« 
eller »solidaritet«. Vis mig i stedet hvad det er, 
hvordan ser det ud? Hvordan føles det? Derfor 
kan jeg heller ikke lide politiske taler, hvor budska-
bet bliver »for sagt«. Det giver mig ikke lyst til at 
lytte, hvis nogen fortæller mig, hvordan jeg skal 
tolke ordene, siger Katinka. 
   - Vi skal ikke have facit, vi skal tænke selv. I 
folkeskolen, når vi lavede litteraturanalyse, havde 
lærerne »det rigtige svar«, men det er jo latter-
ligt. Det er jo helt individuelt, hvad ord, litteratur 
og digte siger os og betyder for os, siger Katinka, 
der selv har undervist i litteratur på Krogerup 
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Højskole, og et af hendes budskaber var, at der ikke er en rigtig 
måde at forstå et digt på. 
   - Jeg ved ikke hvorfor, det er blevet til, at digte kun er for 
nogle. Selvfølgelig er der digte, som kræver lidt ekstra tid og 
koncentration at analysere, men et digt kan enten sige dig 
noget eller ej. Hvis det ikke siger dig noget, så er det ikke fordi, 
du ikke forstår det. 
   Selv læser Katinka litteratur eller poesi hver dag (ellers 
har det ikke været en god dag). Faktisk skovler hun det ind. 
Bibliotekar og podcaster Mia Ben-Ami kalder sangerinden for 
det mest litterære menneske, hun har interviewet. »Hun spiser 
bøger til morgenmad«, siger hun. Og det nikker Katinka til. Og 
er hun i bekneb for tid, så bliver morgenmaden et digt, som hun 
så tygger på resten af dagen.
   Katinka læser for at forstå verden og sig selv og sammenlig-
ner bøger med samtaler med gode venner, som gør hende klo-
gere. Vennerne tæller alt fra Johannes V. Jensen til den nutidige 
østeuropæiske forfatter Herta Müller og emnerne spænder fra 
krigshistorie til science fiction. Og som venner er bøgerne også 
tryghed. 
   - Da jeg rejste på højskole, havde jeg ti bøger med, som jeg 
havde læst flere gange, men de gav mig en følelse af tryghed, 
siger hun. 
   Og for en, der altid har ædt bøger, var biblioteket et trygt og 
oplagt sted at fouragere som barn. 

   - Jeg kom på Christianhavns Bibliotek, hvor 
bibliotekarerne søgte efter de bøger, mine 
brødre havde talt om, eller fandt noget der lig-
nede, når jeg stod med tårer i øjnene, fordi jeg 
havde læst en serie til ende, siger Katinka, der 
især var tiltrukket af den ene hylde med bøger, 
hvor pigerne var helte og overskred grænserne 
for, hvordan piger skal opføre sig. Dem, der 
måtte kæmpe. For hendes egen skolegang 
kalder hun en fiasko, fordi der ikke var plads til 
at falde uden for kasserne, og det gjorde hun.  
   - Jeg var en vild pige og passede ikke ind. 
Ligesom de stille drenge heller ikke gjorde. 

Hvad kunne være gjort bedre for dig og andre, 
der ikke passede ned i kasserne? 
   - Man skulle have set det, jeg kunne, i stedet 
for alt det jeg ikke kunne. 

 Hvad kunne du? 
   - Jeg kunne sluge en bog på fem minutter, 
jeg græd til digte af Adam Oehlenschläger, og 
jeg kunne alle rim og remser udenad. Det var 
først, da jeg kom i gymnasiet, at min dans-
klærer sagde til mig. »Du er altså god til det 

"Jeg vil hellere 
tænke over det, 

jeg siger, end 
hvordan jeg

ser ud".
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der med at skrive, det ved du godt ikke?«. Øhh nej, det vidste jeg så ikke, siger 
Katinka, der siden skoletiden har kæmpet for, at det er godt nok at være præcis 
den, hun er. 
   - Jeg har brugt mange år på at udvide den lille kasse, jeg fik tildelt, siger hun og 
former sine fingerspidser til en firkant på størrelse med en terning. Så det faldt 
hende ikke naturligt at stå på en scene og være i fokus. Og det var faktisk lidt 
af et tilfælde, at de mange ord og digte i dagbøgerne blev til musik. En veninde 
læste hendes tekster og havde en ven, der producerede musik og hjemme i hans 
stue opstod bandet Katinka, der tæller de fire medlemmer Katinka Buchwald 
Bjerregaard, Simon Ask, Tobias Pedersen og Marie Hageltorn. 
   - Jeg kan godt lide idéen om, at livet består af den slags tilfældigheder, siger 
Katinka, der tilfældigt eller ej er præcis det sted, hun gerne vil være og endelig 
har taget den plads, hun har brug for. Også fysisk. Det er så vildt at have 100 
kvadratmeter midt i København, som hun siger, så selv om de snart bliver fire i 
lejligheden, så bliver de på sjette sal (uden elevator).  
   Derfor er hendes råd til andre unge også: Du har lov til at være, som du er. 
Udvid din kasse og giv dig selv plads og, tilføjer hun, giv dig selv lov til at bolle 
med en masse frøer undervejs.
   Katinka har også fået ros for at være sig selv og vise det hele billede. På 
scenen, på Instagram og Facebook. At sætte kvindeidealet fri, som når hun 
tager sig i skridtet, står med spredte ben og en øl i hånden og ikke går op i rette 
vinkler på fotos og ærligt beskriver for eksempel sine møder med kærligheden.

Du har løjet dig ind i min seng/Du mente ikke, jeg ku' køre alene hjem/Jeg' nok
ret nem/Du fylder mine lunger op med røg/Du flyder rundt om mig
som alkohol/Går du aldrig kold? 
Fra teksten: Lykkelige løgne, 2017

- Jeg vil hellere tænke over det, jeg siger, end hvordan jeg ser ud. Jeg kan da godt 
lide at føle mig kvindelig og klæde mig pænt på, men jeg har ikke noget imod 
at gå i Netto med hængepatter. Pointen er, at vi er det hele, og at der skal være 
plads til det hele, siger Katinka, der slet ikke kan forholde sig til den forvent-
ning, der er om, at især kvindelige musikere skal være pæne og et kropsligt og 
moderigtigt forbillede.
   På de sociale medier (som lidt er noget, der skal overstås), er hun og bandet 
meget bevidste om, at vise det menneskelige på godt og ondt. De vil ikke puste 
til heltedyrkelsen af musikere med en aura af mystik og glamour.       
   - De fleste mennesker skaber en illusion på de sociale medier, som alligevel bri-
ster på et tidspunkt. Så hellere være ærlig, siger Katinka. Og turde være sårbar 
kunne man tilføje.  
   - For os går det at spille musik to veje. Vi satser noget hver gang, vi går på 
scenen, og vi siger ærligt til publikum: »Vi er ingenting uden jer«. Hvis publikum 
ikke føler eller sanser noget, så er det jo lige meget, siger Katinka. 
    Vi er tilbage ved, at ordene skal kunne mærkes. 

2000 meter i frit fald/Der er intet, jeg skal bære/Jeg ser på måne og
kranerne/Og måske er vi alle, hvor vi skal være
Fra teksten: 2000 meter i frit fald, 2017 

"Du har 
lov til at 
være, 
som du 
er. Udvid 
din kas-
se, giv 
dig selv 
plads".
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TEKST SABRINE MØNSTED & ANETTE LERCHE  / FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

Samme uddannelse
fire veje 

Mød fire BF-medlemmer, der er gået i forskellige 
retninger med deres uddannelse.

Anya Jensen er bibliotekar i Lagkagehuset og hendes opgaver deler sig i to 
spor. Det ene er at holde styr på indkøb i alle 60 butikker i Danmark og nu 
også i London. Det andet er at holde styr på stamdataene i systemet.
   - Alt, hvad de bestiller i de enkelte butikker - fra kaffe til salat - kommer 
ind i systemet, som jeg så kører sammen med bekræftelsen fra leveran-
døren på, hvad der bliver leveret og faktureret. Derudover holder jeg styr 
på stamdataene i systemet. Jeg sikrer, at alle data i systemet er korrekte, 
så de data, der bliver trukket ud, svarer til virkeligheden. Min chef, der er 
produktcontroller, kan så trække data fra systemet og bruge dem på alle 
andre områder som logistik, råvarepriser og beregning af, hvad produk-
terne skal koste.
   Og der er aldrig noget, der sker gnidningsfrit i sådan et system, hvor det 
er mennesker, der bestiller og leverer varer, og hvor priserne på eksempel-
vis nødder, frugt og chokolade svinger meget. Derfor er der hele tiden ting 
i systemet, der skal tjekkes og rettes.
   Til jobsamtalen anede Anya Jensen ikke, at det var hos Lagkagehuset, 
hun havde søgt job. Hun havde søgt en stilling som Master Data Spe-
cialist gennem et rekrutteringsbureau, fordi hun kunne genkende sine 
kompetencer i stillingen.
   - Først efter en time fik jeg at vide, at det var hos Lagkagehuset. Til 
min anden samtale spurgte Lagkagehusets direktør, hvorfor det var en 
bibliotekar, de skulle ansætte? Mit svar var, at systemer, databaser og 
dialogen mellem it-udviklere, medarbejdere og leverandører netop er det, 
vi kan, siger Anya Jensen, der tidligere har arbejdet med ERP-systemer 
i Center for Døve og med indkøb og logistik hos Carl Jensen, der sælger 
bogbindermaterialer.

Læs hele artiklen om Anya Jensen i Perspektiv nr. 7, 2017.

Navn: Anya Jensen

Stilling: Master Data Specialist

Arbejdsplads: Lagkagehuset

Uddannet: Bibliotekar DB i 2003

Styr på indkøb og stamdata
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”Bibliometrien har for 
mig været en form 

for indgang til andre 
statistiske opgørelser 
inden for forsknings-

området”

Kvalitetstjek af data  

Navn: Kasper Bruun, 29 år

Stilling: Fuldmægtig

Arbejdsplads: Styrelsen for Forskning og Innovation

Uddannelse:  Cand.scient.bibl. uddannet 2016 

Kasper Bruun arbejder som fuldmægtig i Styrelsen for Forsk-
ning og Innovation med forskningsstatistik. 
   - Min primære opgave er at udarbejde bibliometriske analyser, 
men også andre statistiske opgørelser inden for forskningsom-
rådet, eksempelvis antallet af bevillinger fra offentlige fonde 
til virksomheders forskning og udvikling og statistik omkring 
offentlige institutioners investeringer. Bibliometrien har for 
mig været en form for indgang til andre statistiske opgørelser 
inden for forskningsområdet. Det er ikke konkrete kompeten-
cer, jeg har fået fra studiet, men noget jeg har skullet lære 
undervejs i jobbet, siger Kasper Bruun.
   Inden Kasper Bruun startede i Styrelsen for Forskning og 
Innovation, var han i BFI-sekretariatet, og beskæftigede sig 
udelukkende med den bibliometriske forskningsindikator og 
administrative opgaver. 
   Den bibliometriske forskningsindikator, som 25 procent af de 

nye basismidler til universiteterne uddeles efter, måler, hvor 
meget universiteternes forskere publicerer og tildeler forskerne 
point efter bestemte kriterier, og har derfor stor bevågenhed. 
En af Kasper Bruuns opgaver har derfor været at kvalitetstjek-
ke de data, vi henter i databasen for forskningsartikler PURE.
   Forgængeren i Kasper Bruuns første jobfunktion var også 
bibliotekar.
   Så det var bibliotekariske kompetencer, styrelsen efterspurg-
te, og de lagde vægt på ansøgerens bibliometriske kompeten-
cer, talforståelse og viden om de problemstillinger, der følger 
med, når man bruger bibliometriske metoder. Derudover skulle 
ansøgeren have forståelse for indeksering og metadata. 
   - Jeg kunne sætte hak ved de fleste af de kompetencer, man 
søgte, siger han.  

Læs hele artiklen om Kasper Bruun i Perspektiv nr. 1, 2017.
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Kunderne skal
kunne stole på os  

Navn: Ghita Njor 

Titel: Data Privacy Manager

Arbejdsplads: TDC, Danmarks største televirksomhed 

med 8.000 ansatte 

Uddannelse: Cand.scient.bibl i 2018

Som Data Privacy Manager i TDC skal Ghita Njor gøre beskyttelse af per-
sondata til en del af virksomhedens dna og dokumentere, hvordan TDC’s 
it-systemer og processer lever op til EU’s persondataforordning, der trådte 
i kraft i maj 2018.
   - I teorien er GDPR meget sort og hvidt, men i praksis er det et utal af 
grå nuancer, fordi det er meget komplekst at omsætte EU’s persondata-
regler til virkelighed, siger Ghita Njor, der er blevet overrasket over, hvor 
mange bibliotekariske kernekompetencer, hun bruger i jobbet som Data 
Privacy Manager. 
   - Mit job er umiddelbart langt fra et klassisk bibliotekarjob, men jeg bru-
ger blandt andet min viden om formidling, dokumentation, informations-
struktur og dataflow, siger Ghita Njor. Som Data Privacy Manager skal hun 
blandt andet sikre, at det dokumenteres, hvordan systemerne opfylder 
GDPR. Derfor skal de overvejelser og beslutninger, der træffes undervejs 
i udviklingen af systemerne, gemmes. Det kan være data om, hvornår og 
hvordan oplysninger om brugerne indsamles, opbevares, bruges og slettes. 
Sletning af data er en væsentlig del, da man ifølge GDPR kun må opbevare 
data, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med dataindsam-
lingen og -behandlingen. Ghita Njor skal desuden skabe en datastruktur 
i dokumentationen og være med til at vurdere, hvilke systemer der skal 
bruges. 
   - Mængden af dokumentation vokser hurtigt, fordi ingen endnu ved, 
hvor meget dokumentation lovgivningen egentlig kræver, fordi der endnu 
ikke er faldet domme indenfor GDPR-lovgivningen, siger Ghita Njor, der ser 
GDPR og privacy som et oplagt område for bibliotekarer og informations-
specialister, fordi det er komplekst og kræver »brobyggere«, der både har 
en teknisk systemforståelse og en brugertilgang. 

Læs hele artiklen om Ghita Njor i Perspektiv nr. 2, 2019.

”Mængden af dokumentation vokser hurtigt, fordi ingen 
endnu ved, hvor meget dokumentation lovgivningen

(om GDPR, red.) egentlig kræver”
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Beskyttelse af viden 
og dokumentation 

Navn: Henrik Stefan Larsen

Stilling: Senior Informationsspecialist

Arbejdsplads: Rockwool International A/S med 11.000 medarbejdere

Uddannet: Bibliotekar DB i 1988 

Hvis Rockwool-koncernen skal beskytte sin position 
som verdensførende inden for sit felt, er beskyttelse 
af koncernens viden helt afgørende. Her kommer 
informationsspecialist Henrik Stefan Larsen ind i 
billedet.
   Jobbet bestod oprindeligt af mere traditionelle 
biblioteksopgaver såsom indkøb af bøger og bestilling 
af tidsskrifter og artikler, men videnbeskyttelse og 
dokumentation fylder mere og mere.
   Rockwool har hundredetusindvis af tegninger fra 
1950’erne og frem til i dag – og nye kommer hele 
tiden til. Tegningerne indeholder viden om produk-
tionen af stenuldsisolering, som skal beskyttes fra 
konkurrenterne. Henrik Stefan Larsen har både lavet 
et nyt bibliotekssystem og et nyt system til numme-
rering af tegninger.
   - Den tekniske viden behøver du ikke have på sam-
me måde, bare du forstår at strukturere dokumenter-
ne, siger Henrik Stefan Larsen, der også er ansvarlig 

for Rockwools uofficielle arkivsystem, hvor 
filer og dokumenter til igangværende projek-
ter opbevares.
   - Det kan være filer, der er for store til at pla-
cere i det almindelige arkiv, eller dokumenter, 
der hele tiden revideres, fordi de sendes frem 
og tilbage mellem flere. Jeg sikrer så, at filerne 
enten slettes eller føres ind i det rigtige arkiv, 
når et projekt er afsluttet. 
   Henrik Stefan Larsen arbejder for at udvikle 
sin faglighed løbende og udvide sit felt i virk-
somheden og har taget en master i Biblioteks-
ledelse og Videnstyring samt kurser inden for 
BDI-området og senest Records Management-
uddannelsen.

Læs hele artiklen om Henrik Stefan Larsen i 
Perspektiv nr. 3, 2018.
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Lige meget om du skal skrive en jobansøgning til et studiejob, dit første job efter dimissionen eller du søger videre fra et job 
til et andet, skal du overbevise arbejdsgiveren om, at du er den rette til jobbet. Derfor er det alfa og omega, at du ved, hvad du 
kan, og at du kan beskrive det, så andre forstår det.
   Husk at det ikke kun er dine faglige kvalifikationer, der tæller. Dine menneskelige egenskaber er lige så vigtige. 

Hold styr på dine kompetencer
Det kan godt betale sig at holde styr på sine kompetencer både i studie- og arbejdsliv. Dermed er du sikker på, at dit CV er 
opdateret og relevant. Din bevidsthed om dine kompetencer kan også bruges, mens du er i job, når du skal forhandle løn eller 
ønsker nye ansvarsområder.
   Brug eventuelt en kompetencelogbog til at kortlægge dine kompetencer ud fra de erfaringer, du gør dig under dit studie og 
i dit arbejdsliv. Kompetencelogbogen kan bruges, når du skal skrive en ansøgning og et CV. Lidt firkantet kan man sige, at dit 
CV udgøres af felterne Aktiviteter og Funktioner, mens råmaterialet til din ansøgning er dine kompetencer og dine resulta-
ter. Eksempelvis kan et arbejde som frivillig i Røde Kors eller som leder af en lektiecafe vise, at du har kompetencer inden for 
ledelse og projektstyring, men også at du har empati og er engageret i det samfund, du er en del af. 
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Hvordan bliver du bedre til at sætte ord på dine kompetencer, 
så du kan målrette din jobsøgning. 

Kompetencer – brug de rette ord

Eksempler på kompetencer

Kompetence logbog

Ansættelse, frivillig 
aktivitet eller andet

Hvilke opgaver løste du? Hvad kan du kalde de kom-
petencer, du her satte i spil?

Hvilke resultater skabte du for 
arbejdspladsen, foreningen 
eller lign.?

Aktivitet Funktioner Kompetencer Resultater

Faglige kompetencer

Informationssøgning

IT-kompetencer

Kildekritik

Organisering

Empati

Fleksibilitet

Kritisk tilgang

Kreativitet

Menneskelige egenskaber
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Opbygning:

Indhold:

-A Z
•   Din ansøgning peger fremad mod det job, du søger

•   Din ansøgning fortæller, hvordan dine erfaringer og kompetencer matcher arbejdspladsens behov

•   Fold to-tre gode eksempler ud, der siger noget om, hvordan dine erfaringer kan bruges i det job, du søger

•   Skriv klart og præcist og argumenter for alt

•   Du må gerne være kreativ, men bevar din troværdighed

•   Forhold dig til den arbejdsplads, du søger job hos

•   Forhold dig til det job, du søger

•   Beskriv, hvorfor det netop er her, du gerne vil arbejde

•   Fortæl gerne, hvad din holdning til arbejdet er

•   Slå på det, du kan

•   Byd ind med noget ekstra, hvis du har det

•   Byg ansøgningen op som et klassisk papirbrev med 

virksomhedsnavn og eventuelt kontaktperson

•   Lav sidehoved med dit navn og dine kontaktoplysninger 

på både ansøgning og CV

•   Lav en fængende overskrift

•   Brug det første afsnit til kort og fængende at beskrive, 

hvad arbejdsgiveren får ud af at ansætte dig

•   Du har én side til rådighed

•   Konvertér til PDF og giv filen et sigende navn

•   Husk at modtageren sandsynligvis læser dit CV først

•   Profil: Beskriv hvem er du professionelt, og hvad du 

interesserer dig særligt for

•   Erhvervserfaring: Skriv årstal, titel på dit job og 

arbejdspladsens navn, og udbyg med informationer 

om opgaver, ansvarsområder, projekter og resultater

•   Uddannelse: Skriv årstal, uddannelsestitel og uddan-

nelsessted og eventuelt også uddannelsen i korte 

træk og dit særlige faglige fokus

•   Kurser: Skriv årstal, kursets navn og udbyder 

•   Frivilligt arbejde: Skriv årstal, din titel eller funktion 

samt organisationen, du var frivillig for

•   Referencer: Skriv hvem (fra dine tidligere ansættel-

ser eller frivillige aktiviteter) en kommende arbejds-

giver må ringe op. Det kan både være kolleger eller 

ledere, og husk at spørge dine referencer om lov og 

hold dem opdateret, når du bruger dem

•   Fritid: Fortæl kort hvad du laver, når du ikke arbejder. 

Det tegner et billede af dig som menneske

•   Foto og personoplysninger: Sæt gerne et portræt af 

dig selv på dit CV, skriv dit fulde navn, din adresse, 

dit telefonnummer, din mailadresse og henvis gerne 

til eksempelvis din LinkedIn-profil eller lignende
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CV A-Z 

Få feedback på ansøgning og CV
Brug BF som sparringspartner, når du søger job og få hjælp til at skrive et skarpt CV og en
gennemarbejdet ansøgning. Send din ansøgning, dit CV og jobopslaget til karriere@bf.dk.

Ansøgningens
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Hvad er   essensen af 
en cand.  scient.bibl.?

Institut for Informationsstudier (der startede som Biblioteksskolen og senere 
blev til Det Informationsvidenskabelige Akademi) bliver fra 2019 til én ud af syv 
uddannelser under ét samlet institut ved navn Institut for Kommunikation. 
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nstitut for Informationsstudier indkalder med jævne 
mellemrum chefer fra private, statslige og kommunale 
arbejdspladser for at kunne matche uddannelsen bedst 
muligt med arbejdsmarkedets behov. Biblioteks- og 
borgerservicechef i Roskilde Kommune Christian Lauer-
sen sidder i det såkaldte aftagerpanel og skrev i foråret 
et brev til medlemmerne med en opmærksomhed om, 
at uddannelsens udvikling kunne betyde, at færre ny-
uddannede kommer ud med en stærk biblioteksfaglig 

værktøjskasse og en forståelse for bibliotekets DNA.

Christian Lauersen (CL) hvad mener du, er de tre vigtigste 
kompetencer, en dimittend fra Institut fra Informationsstu-
dier skal have? 
- Informationskompetencer med en basal forståelse for, hvor-
dan man opbygger systemer til organisering af viden, infor-
mation og data samt søger kritisk i information og bruger den.   
Evnen til pædagogisk og didaktisk formidling. INF studerende 
skal ikke ud og fange fisk for folk på bibliotekerne, de skal lære 
dem selv at fange dem. Så det er vigtigt, at de kan formidle, 

I
få deres viden ud over rampen og klæde borgere, studerende 
og andre på til at navigere godt og kritisk i information, viden 
og data. Udpræget omverdensforståelse og færdigheder til 
at analysere og forstå det, der omgiver os. Et bibliotek skaber 
kun værdi, hvis det udvikler sig i samklang med det omkring-
liggende samfund.
   - Desuden mener jeg, at det er vigtigt, at de studerende 
på INF får en forståelse af bibliotekets DNA. Hvorfor vi har 
biblioteker, og hvilke værdier og tanker biblioteket er byg-
get på. Lige adgang til information og viden, muligheden for 
livslang læring og delte offentlige steder som biblioteker er 
ekstremt vigtige for at modvirke ulighed og polarisering i et 
samfund. Man kan selvfølgelig diskutere, hvor relevant det 
er, hvis du skal arbejde i Ørsted eller Novo Nordisk at kende til 
biblioteket i Alexandria, oplysningstiden, Gutenbergs bogtryk 
eller Thomas Døssing, men skal du ud på et bibliotek eller en 
kulturinstitution, så er det væsentligt. 
 
Jens-Erik Mai (JEM): 
- Ja, måske behøver du ikke specifikt at kende til Døssing og 

Med en cand.scient.bibl.-uddannelse kan du lige så vel blive 

ansat i NOVO, TDC eller PET som på et museum, forsknings- 

eller folkebibliotek, så hvad er de studerendes unikke kompe-

tencer? Perspektiv satte institutleder for Informationsstudier og 

kommende leder for Institut for Kommunikation Jens-Erik Mai og 

biblioteks- og borgerservicechef i Roskilde Kommune Christian 

Lauersen i stævne for at nærme os svaret. 

Hvad er   essensen af 
en cand.  scient.bibl.?
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bibliotekets DNA for at arbejde i Ørsted eller Novo, men jeg er 
helt enig i, at du som studerende på INF skal lære, hvordan et 
samfund bliver oplyst, hvor vi får viden fra, og hvordan vi kan 
stole på information, og der er bibliotekerne én aktør blandt 
andre, man skal kende. 
   Jeg er også helt enig i de kompetencer, du nævner, de nyud-
dannede skal have, men jeg lægger nok vægtningen lidt 
anderledes: 
   Det første er at kunne tænke kritisk og skrive – den man 
kalder den humanistiske akademiske metode. Det andet er 
viden og forståelse af begrebet digitalitet. Hvad sker der med 
samfundet, når det bliver digitalt? En forståelse af AI (Artificial 
Intelligence), machine learning og big data er væsentligt uan-
set, om du skal arbejde på Statens Museum for Kunst eller i en 
privat virksomhed. Alle studerende fra INF skal have forståelse 
for ny teknologi og kunne forholde sig kritisk til udviklingen. 
Det tredje er en basal forståelse og viden om politik, trends, 
kultur og medier, hvor kulturinstitutionerne sættes ind i en 
kontekst. For at forstå for eksempel bibliotekets DNA skal man 
også forstå, hvordan Google eller Facebook fungerer, fordi det 
er vidensorganisering ud fra fundamentalt forskellige etiske 
principper.

CL: 
- Det er en vigtig pointe, at biblioteket skal sættes i relation 
til omverden. De nyuddannede skal have en omverdensforstå-
else og værktøjer til at afkode samfundet og de mennesker, 
der lever i det, for eksempelvis i en bibliotekssammenhæng at 
kunne analysere brugernes behov og lave det gode reference-
interview. 

Christian Lauersen, du har tidligere sagt, at 
du som bibliotekschef kan mærke, når der 
mangler medarbejdere med grundlæggende 
bibliotekariske kompetencer i »maskinrum-
met« på biblioteket. Hvad er det, du oplever? 

CL: 
- Når vi har underskud af de rene biblioteks-
faglige kompetencer blandt bibliotekets med-
arbejdere, er der ting, der begynder at skride i 
bibliotekets infrastruktur. Det mærker vi, når 
vi mangler kompetencer i relation til samlin-
gen, materialernes logistik, det samarbej-
dende biblioteksvæsen, bibliotekssystemerne 
og måden biblioteket er bygget op på både 
fysisk og digitalt. Omvendt tror jeg ikke, at jeg 
kunne lave et godt bibliotek kun bestående af 
biblioteksuddannede. Et moderne og ambi-
tiøst bibliotek har behov for mange forskel-
lige fagligheder. Det er den diversitet, der 
gør vores biblioteker til gode og spændende 
arbejdspladser, men det er vigtigt for mig at 
sikre bibliotekariske kernekompetencer og 
have medarbejdere med en brændende tro på, 
at biblioteker i et samfund gør en signifikant 
forskel.

Og den forståelse og tro oplever du ikke,
at de nyuddannede har i dag? 

CL:
- Jo det oplever jeg sådan set at mange har. 
Lige nu har jeg en god blanding af medarbejde-
re, så jeg sigter mod fremtiden, når jeg peger 
på, at det er vigtigt, at vi diskuterer uddan-
nelsens udvikling. Hvis den skifter for meget 
fokus, kan jeg som bibliotekschef komme i un-
derskud af de kompetencer, jeg har behov for i 
de kommende år. Jeg har generelt tre opmærk-
somhedspunkter i forhold til uddannelsens 
udvikling. Ud over de konkrete kompetencer 
de studerende får og som nævnt kendskabet 
til bibliotekets DNA, så skal vi være opmærk-
somme på bibliotekets legitimering. For hvad 
betyder det for biblioteket som samfunds-
institution, når man ikke længere kan blive 
uddannet til bibliotekar? Et skræmmescenarie 
er, at beslutningstagere tænker: hvor relevant 
kan den institution så være? Og det kan være 
sværere at tiltrække nye studerende med 
interesse for biblioteker, når gymnasieelever 
ikke længere kan læse i uddannelseskataloget, 
at de kan blive bibliotekarer. 

”Det er vigtigt for mig 
at sikre bibliotekariske 
kernekompetencer og 
at have medarbejdere 
med en brændende
tro på, at biblioteker
i et samfund gør en 
signifikant forskel.”
Christian Lauersen
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Hvilke konsekvenser ser du, Jens-Erik Mai, ved, at man ikke 
længere kan uddanne sig specifikt til bibliotekar? 

JEM: 
- Hvis jeg må være lidt fræk, så er det lidt en 1990’er diskus-
sion, som vi havde oppe ved beslutningen om at akademisere 
faget i 1998 og gå fra en professionsuddannelse til en univer-
sitetsuddannelse. Og ja, konsekvensen er, at vi i dag uddanner 
bredere, men vi ville gøre de studerende en bjørnetjeneste, hvis 
vi alene uddannede dem til at være bibliotekarer. Min påstand 
er, at de, der bliver bibliotekarer i dag, har et bredere spektrum 
af kompetencer og et større udsyn. Du efterspørger medar-
bejdere, der brænder for biblioteksidéen og bærer bibliotekets 
værdier i sig, men for mig at se er det noget, der skal udspringe 
af professionen og ikke af uddannelsen. 

Hvad mener du med det? 

JEM: 
- Jeg savner for eksempel en mere aktivistisk bibliotekarstand 
i Danmark, som man ser i andre dele af verden for eksempel i 
kampen for ytrings- og informationsfrihed og i debatten om, 

Christian Lauersen, bibliotekschef for 
Roskilde Bibliotekerne og tidligere 
leder af det Samfundsvidenskabelige 
Fakultetsbibliotek, sidder i 
aftagerpanelet på INF og blev selv 
cand.scient.bibl. i 2007.   

hvordan biblioteker skal skrues sammen, og hvilken rolle de 
skal spille i samfundet i dag. I USA sagde bibliotekarerne nej 
til pornofiltre. Ikke fordi de er for porno på bibliotekerne, men 
fordi det er censur. Da Patriot Act blev vedtaget og gav myn-
digheder mulighed for at få udleveret oplysninger om bru-
gerens hjemlån, var de amerikanske bibliotekers svar: »Det 
er fint, så sletter vi bare oplysningerne med det samme«. 
Den stillingtagen til samfundet mangler jeg i Danmark. Så 
bibliotekets DNA og værdier er ikke bundet til uddannelsen, 
men ligger også i udøvelsen af professionen.

Men de studerende skal jo have et fundament af viden for
at kunne handle?  

JEM: 
- I den nye del af uddannelsen på INF er det en del af pensum 
at analysere og forholde sig kritisk til digitalisering, tekno-
logier og hvordan samfundet udvikler sig. Så der bliver lagt 
et fundament til at kunne tage kritisk stilling. Hvorimod min 
påstand er, at den tidligere biblioteksundervisning og forsk-
ning mere lignede konsulentvirksomhed for det samlede 
biblioteksvæsen. 
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CL: 
Min stemme i det her handler slet ikke om akademisering af 
uddannelsen, eller at vi skal tilbage til en professionsuddan-
nelse. På den led syntes jeg uddannelsen har været igennem 
en naturlig og sund udvikling. Det handler om, at uddannelsen 
forandrer sig radikalt i disse år og hvis vi ikke tager en åben 
drøftelse af, hvad det kan betyde for landets biblioteker, og 
de medarbejdere vi har behov for at rekruttere til fremti-
dens samfund, gør vi både de studerende, os selv og landets 
borgere, uddannelses- og forskningsinstitutioner og virksom-
heder en stor bjørnetjeneste. Jeg er enig i, at der er stærke 
biblioteksstemmer i for eksempel USA. Her understøtter 
biblioteket social retfærdighed på en mere radikal måde, end 
vi gør herhjemme.  Nogle stater har for eksempel afskaffet 
bøder af hensyn til ressourcesvage borgere, deler mad ud, 
laver programmer for hjemløse og så videre. Men biblioteket 
som et delt sted med fri og lige adgang til information og 
kulturelle oplevelser, hvor man ikke dømmer folk, og hvor der 
er plads til alle, er en lige så vigtig værdi i Danmark. Det kalder 
jo netop på en forståelse for bibliotekets DNA og den værdi 
og rolle, det har i samfundet, og hvis INF i højere grad kan 
fostre en mere aktivistisk bibliotekarstand, som du peger på, 
ville jeg da blive glad.

JEM: 
- Overordnet set er jeg ikke bekymret for bibliotekerne. Jeg 
ved godt, der sker forskydninger i øjeblikket, og at biblioteks-
chefer og andre diskuterer, hvordan bibliotekerne skal udvikle 

sig. Men i et globalt perspektiv er der ingen 
fare, tværtimod. I forhold til kildekritik, fake 
news og næste bølge af digital dannelse, spil-
ler bibliotekerne en væsentlig rolle og nyder 
stor tillid. 

Hvad driver udviklingen af uddannelsen? 

JEM: 
- Det gør forskningen, samfundsdebatten, 
samtaler med de studerende og aftagerpa-
nelet, hvor dimittenderne får job og så videre. 
Udfordringen er, at universitetet arbejder 
langsomt. Den uddannelse, de studerende 

”Vi har en
150-årig undervis-
ningstradition at 
trække på, og vi 
skal tilbage til det, 
vi er bedst til.”
Jens-Erik Mai

Institutleder for Informationsstudier 
og kommende leder for Institut for 
Kommunikation Jens-Erik Mai (th.).
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starter på til efteråret, er jo først færdig om fem år, så det 
er fint nok at tale om, hvad der er brug for her og nu, men de 
studerende skal kunne omsætte det til job om fem og ti år. 
Da vi lavede den nuværende bacheloruddannelse var der tre 
grundlæggende ting, de studerende skulle lære, som vi tænker 
er langtidsholdbare: 

1.  Maker-thinking, hvor du lærer at skabe noget ud fra det, du 
har, for om du skal arbejde på Novo Nordisk eller et bibliotek, 
så er systemerne sjældent perfekte.

2.  Design-thinking, hvor du lærer at tænke processer igennem, 
og vide hvad skal der til for at lykkes med et projekt.

3.  At kende den nyeste teknologi 

Hvordan lyder de tre grundlæggende ting på uddannelsen for 
dig som bibliotekschef, Christian Lauersen? 

- Mit problem er ikke det, man får, men det man ikke får. Det, 
Jens-Erik nævner, lyder spot on for mig i forhold til noget af 
det, vi har brug for. Men vi skal lave pejlinger to, fem, ti år frem. 
Hvad er vigtigt i maskinrummet på biblioteket og i mødet 
med borgerne, den studerende eller forskeren og i samfundet. 
Forståelse for et bibliotekssystem, katalogisering, klassifika-
tion og metadata, informationssøgning, formidling af en god 
bog eller en digital ressource er ikke nødvendigvis bundet op 
på ny teknologi eller maker-thinking, men det fandeme vigtigt 
– nu og også om 10 til 15 år. Universitetet er udfordret på dets 
agilitet, så det er netop vigtigt at tænke sig godt om, så vi kan 
sikre, at det, der er behov for nu og om 10 år, også er det, ud-
dannelsen leverer. 

INF står overfor en stor forandring – at gå fra at være ét selv-
stændigt institut med én uddannelse til at blive én ud af syv 
uddannelser under et nyt institut, blandt andet sammen med 
fag som Filosofi, Retorik og Kommunikation og it. Er der ikke 
risiko for, at uddannelsen får en svagere profil? 

JEM: 
- Nej, tværtimod. Fusionen betyder, at vi er nødt til at skærpe 
vores profil. Hvad er det, vores uddannelse kan i forhold til de 
fag, vi ligger tæt opad. Vi skal være klare på, hvad du som stu-
derende får på biblioteks- og informationsvidenskab i forhold 
til for eksempel Kommunikation og it. Og hvordan adskiller 
vores undervisning i kulturformidling sig fra faget Moderne 
kultur. Vi har en 150-årig tradition at trække på, og vi skal 
tilbage til det, vi er bedst til. 

CL: 
- Bortset fra mine generelle opmærksomhedspunkter, så me-
ner jeg også fusionen er en gave, fordi tværfaglighed udfordrer 
ens verdenssyn og faglighed. Risikoen ved at være isoleret er, 
at man glider i en forkert retning, fordi udviklingen sker internt 
og ikke i mod- og medspil med andre. 

”Jeg er helt enig i, at 
du som studerende  
skal lære, hvordan 
et samfund bliver 
oplyst, hvor vi får 
viden fra, og hvor-
dan vi kan stole på 
information.”
Jens-Erik Mai

I Perspektivs rundspørge blandt de studerende efterlyser 
de generelt mere praksis under studiet og en studerende 
skriver for eksempel: »Kan alle andre ikke også de ting, 
vi lærer?«  

CL: 
- Jeg tror, at alle studerende har den fornemmelse under 
studiet. I en akademisk uddannelse kan det være svært 
at pinpointe, hvad man reelt kan, når man er færdig. Min 
oplevelse er, at når man kommer ud, så har man evnen 
til let at tilegne sig ny viden, du ved, hvordan systemer 
er skruet sammen og kan derfor også være kritisk, og du 
kan analysere og finde løsninger. Du bliver i stand til at 
omsætte teori til praksis. 
  Men jeg kunne også godt have tænkt mig mere praksis 
undervejs for at kunne øve mig på de værktøjer, vi læste 
teorier om eller fra starten have prøvet at have en vagt 
på et bibliotek; at søge i et rigtigt system og lave et refe-
renceinterview med en rigtig biblioteksbruger – ikke kun 
læse om, hvordan man gør det.  

JEM: 
- Det er en væsentlig opgave at hjælpe de studerende 
med at blive klar på deres kompetencer. Vi vil fremover 
lave mere casebaseret undervisning, så de studerende 
næsten på dag et møder en virksomhed eller kulturin-
stitution, der præsenterer et problem. Så du oplever 
virkeligheden samtidig med videnskabsteorien. 
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Perspektiv inviterer til debat og vin 25. september kl. 17

Hvor er uddannelsen 
på vej hen? 
Biblioteksskolen blev til Det Informationsvidenskabelige Akademi i 2010 og i 2017
til Institut for Informationsstudier under Københavns Universitet. 

I september 2019 er Informationsstudier ikke længere sit eget institut, men bliver
én ud af syv uddannelser under Institut for Kommunikation.

Perspektiv inviterer til debat om uddannelsens udvikling

For hvad er egentlig cand.scient.bibl.’ernes unikke kompetencer? 

Hvad er det vigtigste de nyuddannede fra Informationsstudier skal kunne? 

Og hvad betyder det for biblioteket som kulturinstitution, at det ikke længere er muligt at uddanne 
sig til bibliotekar? 

I panelet sidder leder for Institut for Kommunikation Jens-Erik Mai, biblioteks- og
borgerservicechef i Roskilde Christian Lauersen, formand for BF Tine Segel og en
leder i det private. 

Tid:  25. september kl. 17-19 
Sted:  Lindevangs Allé 2, Frederiksberg

Vi byder på et glas og en snack. 

Tilmeld dig på kalenderen på bf.dk.
D

ebataften
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Er du medlem af BF, kan du nu låne til en ny bil på ekstra  
gode betingelser. Her er ingen skjulte gebyrer eller  
ekstra ordinære omkostninger – du betaler for oprettelse,  
og får en lav variabel rente på 2,95 % p.a.

Eksempel på billån med medlemsfordele – 2.446 kr./md. før skat
• Løbetid: 84 måneder • Udbetaling: 44.000 kr. (20 %)
• Bilens pris: 220.000 kr. • Lånebeløb: 176.000 kr.
• Variabel rente: 2,95% p.a. • Debitor rente: 2,98% p.a.
• Samlede låneomkostninger: 185.510 kr. • ÅOP: 4,59%
• Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling: 205.499 kr.
• Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2018

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit - 
god kendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til  
forsikring er ikke medregnet. Renten gælder ved  
oprettelse af nye billån samt ved overførsel af billån  
fra andre banker/finansieringsselskaber.
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Perspektiv har bedt fire cand.scient.bibl.’er om
at skrive et brev til deres nyuddannede jeg.
For hvad ville de gerne have vidst? 

Kære Piet 

Nå ja allerførst: Tillykke med at du gennemførte uddannelsen. 
Synes du selv, du lagde alle de kræfter i det, som du kunne?
Det tror jeg nok ikke, men tillykke alligevel...

Håber fand’me du er opmærksom på ikke at være så ensporet. 
Nu ved jeg godt, du hele tiden tænker: ”Fag- og forskningsbib-
lioteker, det er vejen frem”, men altså – der er mange veje, der 
fører til noget spændende, du faktisk ikke ved noget om... se for 
eksempel hvor du er i dag. Et folkebibliotek og som leder – ikke 
lige det din ikke-eksisterende karriereplanlægning indeholder.

Nå, men ellers virkeligt fedt, at du påtænker at gå på
3 måneders barsel med datteren – hold fast i det!

Har jeg andre gode råd til dig, min unge ven, hm? Ja hold fast 
i en sund selvforståelse af, at du kan noget og har noget at byde ind med samti-
dig med, at du går nysgerrigt til opgaverne. Når du kommer ud med frisk, faglig 
viden, så er det penge værd, men det er sjældent, at du kan gå til arbejdsopgaven, 
som du går til studieopgaven. Leveringstiden er anderledes på arbejde, og det 
vigtigste er ikke nødvendigvis litteraturhenvisningerne, men derimod indholdet 
og produktet.

Så vær klar til at kæmpe for det – men husk: Man vinder først stort, når det er 
sammen med andre!

Og bered dig så i øvrigt på at bruge temmelig meget mere tid på uddannelse.
Det slutter faktisk ikke, hvis du havde forestillet dig det...

Et brev til mit
nyuddannede jeg 
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Piet Dahlstrøm-Nielsen,

biblioteksleder på Holbæk Bibliotekerne,

Bibliotekar DB, 1997
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Kære Mette

Du står på tærsklen til et nyt 
kapitel i dit liv, hvor du skal 
prøve kræfter med alt det, du 
har tilegnet dig gennem dit 
studie.

Du er lidt urolig over udsigten 
til at skulle lukkes ud af “krav-
legården”, men samtidig er du 
spændt og glæder dig enormt. 
Det har du al god grund til, 
skal det vise sig.

Igennem dit studie har du valgt fag og studiejobs ud fra den mavefor-
nemmelse, at det skal føles godt. Du tænkte vist, at det ikke altid var 
de mest smarte og karrierefremmende valg, du tog, men du vil erfare, 
at du har fået lagt kimen til et spændende arbejdsliv. Selvom det indi-
mellem er sværere at vælge det, der føles bedst, og du nogle gange må 
gå på kompromis, og andre gange vil komme i udfordringer, som også 
giver dig modstand, så bliver du bekræftet i, at du med din uddan-
nelse har et solidt fagligt fundament både at stå og bygge videre på. 
Du vil i høj grad komme til at forme de stillinger, du får, og du vil finde 
ud af, at mulighederne er mange. Selvom du føler, at det er folkebiblio-
tekerne, der er dit kald, så vil du sande, at fagbibliotekerne åbner nye 
veje og bringer dig spændende steder hen. Her er det særligt arbej-
derbevægelsens historie, som vil blive din store passion. Det mærker 
du allerede, for et af dine studiejobs har netop været ved Arbejderbe-
vægelsens Bibliotek og Arkiv, hvor du år senere vil blive ansat. Da du 
i sin tid var så heldig at få netop det studiejob, havde du flere kort på 
hånden og også muligheden for at komme på både et forlag og ud i et 
folkebibliotek. Da du skulle vælge, var du meget i tvivl, for dine mål 
var rettet mod folkebiblioteket og skønlitteraturen, og det var her, du 
så dine faglige kompetencer komme bedst i spil. På papiret var de jobs, 
der kvalificerede dig bedst til den vej, men heldigvis valgte du, hvad 
der vakte din største interesse. Du vil senere sande, at det er en fordel 
og styrke, at du har en sammensat arbejdsprofil. Hvis jeg skal give dig 
et råd, er det derfor, at du skal hvile i din faglighed og blive ved med at 
lytte til din mavefornemmelse. Selvom du ikke kommer til at starte i 
drømmejobbet, så ender du der hurtigere end ventet. 

Mette Kjær Ovesen, bibliotekar

på Arbejdermuseet, cand.scient.bibl., 2011



Kære Mikael

Tillykke med din nye titel – cand.scient.bibl. – eller bare bibliotekar. 

Jeg ved, at du tumler med lidt usikkerhed omkring, hvad du rent faktisk kan 
og specielt ikke kan. Du skal vide, at din titel er mere end kompetencer. Titlen 
bibliotekar kommer du faktisk til at holde mere og mere af – for det viser sig, 
at langt de fleste, du møder på din karrierevej, har positive associationer til 
titlen – en bibliotekar er ordentlig, er tillidsvækkende, er systematisk og har et 
særligt brugerfokus. Faktisk er titlen lidt af en døråbner til spændende opga-
ver inden for data governance og data management i den private og offentlige 
sektor. Mange virksomheder har fundet ud af, at teknologi ikke løser udfor-
dringerne med dårlig datakvalitet alene. Så glem alt om at bibliotekartitlen 
ikke har nogen relevans længere. 

Og kompetencerne – ja så er den rejse først lige startet. Nu, da du har tiden, vil 
jeg råde dig til at sætte dig til at få nogle grundlæggende programmeringskom-
petencer, så du kan manipulere med data direkte – det er en kraftfuld kompe-
tence, som du vil få stor glæde af. Brug tiden til at knække nøden, det tager tid, 
men når først du har knækket koden, vil du få en åbenbaring. 

Det næste, jeg vil sige til dig, er, at alle dine idéer ikke bliver til noget, med 
mindre du investerer din tid og kræfter i det. Det hjælper ikke blot at tale om 
idéerne. Der skal eksekveres. Gå nu hele vejen med den idé til et socialt net-
værk for virksomheder, du og din specialemakker udviklede i forbindelse med 
jeres speciale. I dag snakker vi stadigvæk om, at det var en fed idé over en øl – 
men det forblev en idé.

Til slut, tag chancerne mens du endnu ikke har fået fast ejendom og en familie. 
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Mikael K. Elbæk

Seniorkonsulent Devoteam

Cand.scient.bibl., 2007 
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1. Jobsøgning
•  Jobsøgningsworkshop
•  Sparring og gode råd til dine jobansøgninger 

og dit CV
•  Personlig vejledning omkring kompetencer og 

karrierevalg
•  Kompetencemodel, der giver dig indblik i 

sprogbrug og kompetencer. Se mere på 
bibliotekarforbundets-kompetencemodel.dk/

2. Løn
•  Tjek af ansættelseskontrakter (også studiejob)
•  Lønstatistikker og vejledende mindsteløn, så du 

ved, hvad du kan kræve i løn

3. Stærke faglige netværk
•  Gratis adgang til en lang række arrangementer lige 

fra fyraftensmøder, morgenmøder, debatmøder 
med mere

•  Lave priser for medlemskab af en af BF’s 11 
faggrupper såsom Data Science, Faggruppen for 
Sundhed, Medicin og Samfund eller BØFA – 
faggruppen for børnebibliotekarer.

•  Fordelagtige priser på miniuddannelser og kurser

4. Faglig udvikling
•  BF’s fagmagasin Perspektiv udkommer 11 gange om 

året med artikler, der udvider din faglige verden
•  Ugentlige nyhedsbreve
•  På sitet Del Din Viden kan du læse og skrive artikler 

om nye projekter og tendenser

5. Forstå dine rettigheder
•  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal på barsel?
•  Hvad har jeg ret til af ferie?
•  Skal min arbejdsgiver indbetale pension?
•  BF hjælper dig med dine spørgsmål eller problemer 

omkring ansættelsesforhold 

6. Rabat på forsikringer og indkøb
•  BF har forhandlet bedre priser hos forsikringsselskabet 

Tryg og Lån & Spar Bank, samt sikret sine medlemmer 
rabat på indkøb gennem forbrugsforeningen.

7. Hjælp hvis du bliver fyret
•  Med en fagforening i ryggen er det lettere at afklare, om 

din fyring er retmæssig? Du kan eventuelt få forhandlet et 
outsourcing forløb eller en ekstra måneds løn, og via din 
fagforening har du det netværk, der måske kan føre til dit 
næste job.

7 ting du kan bruge BF til

Find mange flere på bf.dk
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Kære kollega
Jeg er medlem af Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse og deltager i 
udvalget Stærk faglig stemme samt navnetænketanken.
Jeg kan rigtig godt lide forbundets nuværende navn. Bibliotekarfor-
bundet passer perfekt til min identitet som folkebibliotekar gennem 
19 år. Navnet repræsenterer efter min mening de klassiske dyder, 
som har været kendetegnende for mit tankesæt og mit faglige virke. 
Alligevel anbefaler jeg en navneændring. Ikke af lyst, men af nød. Det 
kræver en forklaring.

nder min uddannelse ved Danmarks Biblioteksskole 
i Aalborg i 2000 var navnet Bibliotekarforbundet 
dækkende for alle mine medstuderende og mig. De 
fleste af os tænkte ikke nøjere over at melde sig ind 
i denne fagforening, for Bibliotekarforbundets navn 
rummede vores forestillinger om fremtidig identitet 
og funktion, og desuden blev vi ikke præsenteret for 

reelle alternativer. Vi var en homogen gruppe, og jeg gjorde som 
de andre.

NYE TIDER OG VIGTIGHEDEN AF AT HVERVE STUDERENDE

Nutidens og fremtidens studerende står i en helt anden situati-
on. De er spredt på flere uddannelsesinstitutioner og kan gå flere 
veje i uddannelsen. Desuden har arbejdsmarkedet ændret sig væ-
sentligt. Langt flere bibliotekarer end tidligere ansættes i private 
stillinger eller ved institutioner, som ikke er klassiske biblioteker. 
De studerende har således ikke længere et så homogent sigte 
med uddannelsen, som mine medstuderende og jeg havde.
   I indledningen skrev jeg, at Bibliotekarforbundet efter min 
mening repræsenterer de klassiske dyder, men hvad repræsen-
terer ordet bibliotekar for de studerende? Noget gammeldags og 

U

Navnet skal afspejle 
mangfoldigheden

folkebiblioteksrettet. Ordet er ikke dækkende 
for records manager, informationsspecialist, 
kulturformidler, data scientist, projektleder og 
alle de mange forskellige funktioner, de kom-
mer til at varetage, og som naturligvis bliver en 
del af deres faglige identitet.
   Jeg vil understrege, at jeg ikke forsager ordet 
bibliotekar. Det er et fint ord, og vi vil natur-
ligvis vedblive at bruge det. Sagen er blot, at 
et traditionsrigt ord er et tveægget sværd, for 
selv om det udstråler positive værdier som tillid 
og grundighed, kan det være begrænsende og 
stå i vejen for forandring af den simple grund, 
at dets betydning er så veldefineret i manges 
bevidsthed. Et forbunds navn kan ikke være 
valplads for fortolkninger. Det skal være utve-
tydigt.
   Forbundets undersøgelser af og mange sam-
taler med studerende fortæller med al tydelig-
hed, at selve navnet er en hæmsko for hverv-
ning. De unge ser ikke sig selv som klassiske 
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bibliotekarer, og vi bliver som forbund fravalgt, uagtet at vi har 
forhandlingsretten på mange af deres fremtidige arbejdsplad-
ser, yder rådgivning på netop deres område og er værter for 
givtige, faglige fællesskaber. Desuden er konkurrencen om de 
studerende hård, og konkurrerende fagforeninger står klar med 
dyre indmeldelsesgaver. Sådan er virkeligheden, og jeg vil gerne 
indrømme, at jeg sandsynligvis ville agere på samme måde, 
hvis jeg var ung og under uddannelse i dag. Det var først langt 
inde i mit arbejdsliv, at jeg for alvor tænkte over min fagfor-
ening og dens store betydning.
   De studerende er yderst vigtige for forbundet. De er fremti-
dens medlemmer, hvis kontingent skal dække rådgivning og 
fagligt virke, og de er udøvere af den faglighed, forbundet også 
i fremtiden skal understøtte. Med et faldende medlemstal er 
det absolut nødvendigt, at de studerende vælger os og ikke 
en konkurrerende fagforening. Fortsætter den nuværende 
udvikling, vil vi om ganske få år ikke kunne tilbyde den samme 
service som i dag og være nødsagede til at overveje at fusione-
re med en anden fagforening og dermed miste vores selvstæn-
dighed. Det er ikke spekulation. Det er som beskrevet på den 
seneste generalforsamling et faktum.
   Det er således bydende nødvendigt, at vi ændrer navn til 
noget, som ved første øjekast repræsenterer de studerendes 
identitet.

PRIVATANSATTE BIBLIOTEKARER OG AKADEMIKERE

Det er ikke kun studerende, vi gerne vil hverve. En del privatan-
satte bibliotekarer er ikke medlem af en fagforening. Også 
her kunne en navneændring bidrage til at øge fokus på vores 
forbund. Navnet gør det ikke alene, og derfor er vi i gang med 
et udviklingsprojekt, der skal styrke vores interessevareta-
gelse for den gruppe. Ikke desto mindre er det en forudsæt-
ning for at kunne tiltrække opmærksomhed, at potentielle 
medlemmer allerede i navnet kan føle sig inkluderet i fælles-
skabet.
   Dertil kommer de mange nye medarbejdere med akademisk 
baggrund, som ansættes i folkebibliotekerne. Min kollega, som 
har en anden uddannelse, har fortalt, at han føler sig eksklu-
deret af navnet på trods af, at han arbejder med nøjagtig det 
samme som sine bibliotekarkolleger. Derfor vægrer han sig 
ved at melde sig ind i forbundet, selv om vi burde være hans 

indlysende førstevalg. I dag er han medlem af en fagforening, 
hvis nyhedsbreve og kursustilbud han pr. automatik sletter ved 
modtagelse. Det er ærgerligt for både ham og os. Vi arbejder 
jo side om side i ens funktioner mod et fælles mål, så hvorfor 
skulle han ikke være rummet af forbundets navn? Det mener 
jeg, at han skal.
   Hvis vi kan øge hvervningen af de øvrige akademiske medar-
bejdere, vil de gøre os stærkere i antal på arbejdspladserne, og 
de vil kunne deltage i vores faggrupper med nye faglige vinkler 
– nøjagtig som på arbejdspladserne.

NAVNEÆNDRING ER EN DEL AF NOGET STØRRE

Et nyt navn kan naturligvis ikke stå alene. Der skal mere til for 
at sikre en stabil hvervning af medlemmer og samtidig service-
re forbundets nuværende medlemmer i en tid med omskifteligt 
arbejdsmarked og nye krav til bibliotekarer samt naturligvis 
nye muligheder for faglig udfoldelse.
   Derfor har forbundet skrevet et princip- og arbejdsprogram 
for 2019-2021 (se det på bf.dk).
   Her kan du læse om de tre politiske hovedspor, som er:
• Stærk faglig stemme
• BF’ere i en ny tid
• Karriere, kompetencer og arbejdsliv

Den politiske strategi vil sammen med en eventuel navneæn-
dring tegne vores forbund fremover og være en styrke.

TÆNK OVER DIN FAGLIGE IDENTITET

Så derfor, kære kollega, håber jeg, at du vil overveje din hold-
ning til navneændringen nøje, inden du bestemmer dig. At 
du vil granske din faglige identitet og overveje, om den ligger 
i dit fagforbunds navn, i din uddannelse, som nu er ændret 
betragteligt, om den er funderet i din arbejdsplads, som blot 
er én blandt mange forskellige arbejdspladser, der betjener sig 
af bibliotekarer, eller om den udspringer af dit tankesæt og dit 
faglige virke.
   Min identitet udspringer af mit tankesæt og mit faglige virke. 
Jeg er ikke et øjeblik i tvivl. Jeg er folkebibliotekar. Ikke desto 
mindre kan jeg sagtens være i et forbund og dermed et fagligt 
fællesskab, som rummer langt flere end mig og mere end min 
personlige tilgang til faget. Et fællesskab, som i navnet repræ-
senterer en mangfoldighed på feltet, der ikke fandtes, da jeg i 
sin tid meldte mig ind i Bibliotekarforbundet.

Indlægget blev bragt i BF’s facebookgruppe om et nyt navn den 
24. juni. Facebookgruppen var åben fra den 11. juni til slutningen 
af august for at give medlemmerne mulighed for at debattere 
faglig identitet og mulige navne. Debatten bruges i det videre 
arbejde i BF’s navnetænketank og hovedbestyrelsen omkring et 
muligt navneskifte.
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Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse har igangsat en proces om et muligt navneskifte. Blandt andet skal en 
navnetænketank bestående af formændene for BF’s Privatgruppe og Statsgruppe, samt tillidsrepræsentanter fra 
to folkebiblioteker, to studerende og to medlemmer af BF’s hovedbestyrelse komme med input til et eventuelt 
navneskifte. 
   I juni, juli og august har interesserede desuden kunnet debattere faglig identitet og et muligt navneskifte i 
Facebookgruppen »BF i en ny tid – Navnedebat«. Debatten bruges som indspark til det videre arbejde.

Debat om BF's navn på Facebook

”Jeg synes et navneskifte 
er en god idé, fordi det giver 
os mulighed for at få et 
navn, hvor vi fortæller, hvad 
medlemmerne arbejder 
med, frem for hvor vi arbej-
der eller, hvordan vi titulerer 
os selv. ”

”Måske er jeg sortseer - 
men som debatten forløber, 
oplever jeg mere at fagfor-
eningen i et forsøg på mu-
ligvis at få nye medlemmer 
bare taber de eksisterende.”

UDPLUK FRA DEBATTEN

"Vi må ikke forskanse os bag 
en titel, der ikke er længere er 
hverken rummelig eller frem-
tidssigtende nok. Vi kan ikke 
længere spejle os i en fælles 
»bibliotekar«-identitet, da vores 
roller og kompetencer breder sig 
udover det traditionelle bibliotek." 

”Jeg anvender også dagligt 
bibliotekariske kompetencer i en 
ny kontekst. Jeg tror på brede 
titler som informationsspecialist, 
Records Manager, Document 
Controller, Digital Manager, Infor-
mation Manager foruden besyn-
derlige jobtitler plus naturligvis 
kulturformidler. Bibliotekar, tror 
jeg, udfases inden længe. Først i 
den private sektor, så i den stats-
lige og til sidst i den kommunale 
verden. Der er stadig brug for 
vores faglige kompetencer og 
demokratiske/vidensdelende/
ikke-kommercielle tilgang med 
indsigt i samfundsforhold, histo-
rie, religion og kultur.”

”I en tid med varm luft og 
store floskler synes jeg, 
det er utrolig befriende, at 
navnet afspejler indholdet. 
Jeg er bibliotekar. Biblio-
tekarforbundet er et godt 
navn. Hvis man vil afspejle 
medlemmer med andre 
jobtitler, kan jeg gå med til 
'Forbundet for bibliotekarer 
og informationsspecialister' 
eller noget i den dur.”

”Et nyt navn skal afspejle 
det, som bibliotekarer ar-
bejder med om 5, 10 og 20 
år. Udfordringen er, at faget 
er så bredt og bibliotekarer 
arbejder med rigtigt mange 
ting udover de traditionelle 
jobs på bibliotekerne, fx it, 
records management, data 
management, compliance, 
auditering, arkiver, ESDH, 
datakvalitet m.m.”

”Bibliotekarbrandet er jævnt 
stærkt. Og vores troværdig-
hed er i top, kun overgået af 
jordmødre, sygeplejersker, 
læger og betjente. Så jeg 
kunne godt være bekymret 
over at smide det væk til 
fordel for Fagforening for 
Informations- og Kulturfor-
midlere (eller hvad forslaget 
ender med at være).”
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Anna Arendse Thorsen, Rikke Blaabjerg og jeg (Katja Klyverts) 
er BF-studentermedlemmer, der alle studerer Informations-
videnskab og Kulturformidling på KU. Vores institut, Institut 
for Informationsstudier, fusionerer med et andet institut pr. 
1. september. En arbejdsgruppe for navneændringen heraf har 
besluttet, at navngive det nye institut ”Institut for Kommu-
nikation”. Vi er imod dette nye navn, fordi vi ikke kan identi-
ficere os med et institut for kommunikation. På vores studie 
undervises vi nemlig i kulturelle aktører, formidlingsstrategier, 
informationssøgning og -analyse, praksisfelter og meget mere. 
Uddannelsen skaber derved vores professionelle - og i høj grad 
også private identitet.
   Vi har valgt at bruge instituttets navneændring som et 
eksempel på manglende forståelse for identitet. Under BF’s 
navneændringsproces vil vi gerne opfordre til, at vi husker på, 
hvem og hvad alle BF-medlemmer er. Vi arbejder i mange for-
skellige stillinger, men har alle fokus på kultur og/eller IT. Lad 
os holde fast i koblingen og broen mellem det tværdisciplinære. 
Det er noget af det, der gør BF unikt og som gør, at vi adskiller 
os fra DM og KS.
   BF er en stærk og medlemsnær fagforening for informa- 

tionsspecialister og kulturformidlere. Det nye navn skal indi-
kere begge discipliner, være rummeligt og ikke mindst tids-
svarende. BF skal ikke bare overleve, men skal med et nyt navn 
skabe og sikre et fundament, hvor både gamle og nye med-
lemmer føler sig inspirerede, interesserede og som et del af et 
stærkt, fagligt fællesskab.
   Vi foreslår navnet FIK – Forbundet for Informationsspecia-
lister og Kulturformidlere. BF, uddannelserne og arbejdsmar-
kedet befinder sig alle i en ny tid. Som studerende ved vi, at 
”Bibliotekarforbundet” holder potentielle studentermedlem-
mer væk fra at melde sig ind. Derfor skal det erstattes, og i 
stedet skal forbundets ’indhold’ afspejle denne nye tid i endnu 
højere grad fremover. På denne måde kan vi beholde den rigtig 
gode og dækkende del af navnet.

Indlægget blev bragt i BF’s facebookgruppe om et nyt navn den 
8. juli. Facebookgruppen var åben fra den 11. juni til slutningen 
af august for at give medlemmerne mulighed for at debattere 
faglig identitet og mulige navne. Debatten bruges i det videre 
arbejde i BF’s navnetænketank og hovedbestyrelsen omkring et 
muligt navneskifte.

BF skal være et inspirerende 
fælleskab for både gamle og 
nye medlemmer

Katja Klyverts på 
talerstolen til BF's 
generalforsamling
i 2018. 
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BF’S HOVEDBESTYRELSE 2019
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Fremtidens 
medlemstilbud 
og service?

Nyt fra BF’s
politiske udvalg

BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 19. juni. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk

I en temadrøftelse vendte BF’s besty-
relse prioriteringen af fremtidens med-
lemstilbud. Målet er at prioritere BF’s 
ressourcer bedst muligt, så BF kan indfri 
generalforsamlingsbeslutningen fra 2018 
om et øget fokus på interessevaretagel-
se trods et faldende medlemstal. Drøf-
telserne skal danne grundlag for senere 
beslutninger på området. Blandt over-
vejelserne var eksempelvis en ændring 
i  medlemsrådgivningens telefontid, 
digitale arrangementstilbud såsom webi-
narer og færre fysiske møder, færre af 
udgivelser af Perspektiv og samarbejder 
med øvrige organisationer om en del af 
BF’s uddannelse af tillidsrepræsentanter. 

BF’s politiske udvalg mødtes den 19. juni. På det efterfølgende bestyrelses-
møde gjorde udvalgene status over de projekter og aktiviteter, der er sat i 
gang i de enkelte udvalg: 

Udvalget for Karriere, kompetencer og arbejdsliv: 
Her er tre projekter igangsat:
•   Lyst til ledelse: Projektet skal inspirere flere BF’ere til at gå ledelsesvejen 

ved at præsentere konkrete kompetencer og ledelsesværktøjer – i arbejdet 
skal BF’s kompetencemodel bruges endnu mere. 

•   Ny viden om privatområdets jobfunktioner: BF vil iværksætte en undersø-
gelse blandt forbundets privatansatte for at få viden om de privatansatte 
BF’eres jobfunktioner.

•   Det gode arbejdsliv – hele livet: BF vil sætte fokus på behovet for at skabe 
et fleksibelt arbejdsliv, der gør, at man kan se sig selv arbejde længere – 
også med en stigende pensionsalder. 

Udvalget for BF’ere i en ny tid:  
Udvalget havde drøftet følgende projekter:
•   Skal BF i fremtiden kunne tilbyde differentieret medlemskab? 
•   Hvervning af studerende også på andre uddannelser end de traditionelle?

Udvalget for Stærk faglig stemme:   
Her er tre projekter igangsat:
•   BF skal understøtte, at fag- og ansættelsesgruppernes politiske dagsor-

dener sættes bedre i spil. Projektet er indledt med en temadag for fag- og 
ansættelsesgruppernes bestyrelser med fokus på meningsdannelse og 
historiefortælling.

•   Visionsprojekt – hvilket værdigrundlag og hvilken etik hviler BF’ernes 
faglige virke på? I et visionsprojekt med afholdelse af workshops i 2019 og 
2020 vil BF formulere en beskrivelse af feltets værdigrundlag og etik og 
den værdi, det tilfører samfundet/brugerne.

•   Indsamling af viden der skal løfte interessevaretagelse for de privatansatte 
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Hvad mener BF om 
ubetjente biblioteker? 

KL’s
biblioteks-
politiske
udspil

Navnetænketank er godt i gang

Tekst Anette Lerche

Det debatterede bestyrelsen i forbindelse med, at BF opdate-
rer en række holdningspapirer, blandt andet omkring ubetjen-
te biblioteker. Her mener BF, at ubetjente biblioteker er et fint 
supplement til den betjente åbningstid, men at et ubetjent 
bibliotek ikke erstatter faglig betjening. 
   Sarah Hvidberg understregede, at ubetjente biblioteker især 
er en problematik i forhold til svage brugere, der har ekstra be-
hov for bibliotekarisk hjælp. En anden problemstilling er børn 
under 16 år, som i mange kommuner ikke selv kan lukke sig ind 
på biblioteket. Endelig mente bestyrelsen, at man overser, at 
der er mange udgifter ved at holde bibliotekerne åbne uden 
personale i form af alarmer, overvågning og vagter. 

KL udgav i maj et bibliotekspolitisk udspil, som man 
opfordrer til, at lokalpolitikerne drøfter i kommu-
nerne. BF har gjort tillidsrepræsentanterne opmærk-
somme på det politiske udspil og sendt et inspirati-
onspapir til lokale drøftelser. Også i bestyrelsen blev 
udspillet drøftet. 
   Andreas Damsbo Brix pegede på flere punkter, der 
kræver opmærksomhed. 
   - KL lægger op til et øget fokus på det digitale, men 
skriver samtidig, at man ikke må være i konkurrence 
med de kommercielle medier. Her er meldingerne lidt 
uklare. Der tales også om, at der kan frigøres rammer 
til andre aktiviteter. Kan det eksempelvis betyde, 
at man ønsker mere borgerservice eller eksempelvis 
turistkontorer på bibliotekerne. 
   Sarah Hvidberg undrede sig over, at man i KL taler 
om at fremme læselyst, men samtidig vil skille sig af 
med fysiske materialer. 
   - Der står faktisk ikke noget om formidling og frem-
me af læselyst, så det er ikke et fremsynet oplæg. 

BF’s navnetænketank har afholdt møder i maj og juni og er godt i gang med drøftelserne omkring et muligt navneskifte og hvilke 
kriterier, et nyt navn skal opfylde. Samtidig er der oprettet en facebookgruppe, der i sommermånederne giver medlemmerne mulig-
hed for at drøfte fordele og ulemper ved en navneændring og ikke mindst komme med forslag til et eventuelt nyt navn.
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Tag springet
og bliv leder
Det er ikke alle, der har lyst til lede andre, men hvis 
du går rundt med en lille leder i maven og har mod 
på at prøve det, hvorfor så ikke arbejde målrettet 
på at blive det? Her fortæller en chefkonsulent fra 
det private erhvervsliv og en specialkonsulent fra 
BF, hvordan du nærmer dig feltet.

L
skal handle om ren ego, men samtidig kommer man heller ikke 
uden om det personlige drive, der får en til at stille sig frem, si-
ger Thomas Boas Olsen, der er ansat i konsulentvirksomheden 
Mannaz, der blandt andet udbyder en række ledelseskurser. 

KAN DU SKABE BEGEJSTRING 

Når det kommer til lysten til ledelse blandt BF’s medlemmer, 
er den ikke særligt høj. I en analyse af medlemmernes overve-
jelser omkring jobskifte fra 2017, var det kun 0,6 procent af de 
adspurgte, der gerne ville være leder og søgte lederstillinger. 
Det er ikke mange, og det er der flere grunde til mener special-
konsulent i BF Helle Fridberg.
   - Noget af forklaringen kan være de mange ubehagelige 
beslutninger i forbindelse med de mange nedskæringer, der har 
været i sektoren de sidste mange år. Der har også været store 
omstillinger og ændringer i den retning, biblioteket bevæger 
sig, som også kan afholde mange fra at gå ledervejen. Man 
skal i den forbindelse have lyst til at arbejde med de større 
linjer, og påvirke den strategiske retning, siger Helle Fridberg, 
der håber flere bibliotekarer vil få øjnene op for ledelse og være 
med til at påvirke den retning bibliotekerne fremover skal 
bevæge sig. 

edelse er ikke for alle, men det er 
for nogle. Og hvordan ved man 
så, om det er noget for én, hvis 
man aldrig har prøvet det? Ifølge 
chefkonsulent Thomas Boas Olsen 
er der to ting, der skal være i orden, 

før man ved om ledelse er noget for én – og 
om man vil være god til det.
   - Den ene del af det at være leder er, at man 
skal kunne lide at tage stafetten og synes, at 
man har noget at byde ind med. Det handler 
om et drive og en lyst. Når man som potentiel 
leder først registrerer den, kan man måske 
godt skamme sig lidt over det og tænke 
»hvad bilder jeg mig ind at tro, at jeg skal stå 
i spidsen og tage ansvaret«. Og det er fint 
nok, at man tænker sig godt om for den anden 
ting, der skal være på plads, er, at lysten til 
at tage ansvaret er balanceret med en udsigt 
til at ville det fælles bedste, og at man har 
den der fornemmelse for, hvad der kan gøres 
bedre. Det vil sige, at lysten til ledelse ikke 
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”Hører man til dem, 
der er i tvivl, kan 
man starte med at 
tænke over, hvordan 
man ser sig selv 
i relationer. Hvad 
har man naturligt 
flair for? Er man for 
eksempel god til at 
skabe begejstring og 
få andre med?”

Thomas Boas Olsen mener, at der er håb. Der 
kan nemlig meget vel være medarbejdere 
derude, som måske ikke lige har set sig selv 
som ledere, men som faktisk vil være gode til 
det og trives med det.
   - Der er nogle, der skal klækkes på en anden 
måde, end dem, der med det første rækker 
hånden op. Nogle har brug for at tænke lidt 
mere over det. Hører man til dem, der er i tvivl, 
kan man starte med at tænke over, hvordan 
man ser sig selv i relationer. Hvad har man 
naturligt flair for? Hvor har man mere medvind 
end andre? Er man for eksempel god til at 
skabe begejstring og få andre med? Og er man 
god til at få andre til at lykkes? 

SE DE STORE LINJER

Thomas Boas Olsen mener også, at der er god 
fremtid i ledelse generelt.
   - Der er en ret stor generation, der går på 
pension i løbet af de næste ti år, og der bliver 
et ret stort lederhul.
   Men hvordan skal man så gribe det an, hvis 
man går rundt med en lille leder i maven, men 
mangler erfaring? Hvor starter man? Thomas 
Boas Olsen fortæller, at der er flere veje, man 
kan gå. 
   - Man kan jo gå den helt formelle og sige det 
til sin chef til en MUS-samtale. Selvfølgelig 
ikke på en truende måde, hvor man siger: »om 
to år har jeg dit job«, men give udtryk for at 
ledelse er noget, man synes virker spændende, 
og som man måske godt kunne tænke sig på 
sigt.
   - Så er der også de uformelle veje, hvor man 
med sig selv beslutter, at man godt kunne 
tænke sig at afsøge feltet og prøver at læne 

sig mere ind i det. Det kan man for eksempel gøre ved ikke bare 
at tage sig af de sædvanlige opgaver, der er i hverdagen, men 
også involvere sig i den større kontekst. Hvad er det for en situa-
tion, ens arbejdsplads er i lige nu? Det handler om at falde i snak 
med nogle andre mennesker, end man plejer. At begynde at tale 
med nogle fra andre afdelinger. Hvad er det, der rører sig? På den 
måde bliver det lettere at hjælpe med at skabe værdi, der kan 
gøre en synlig op ad til. For det er jo sådan, at opgaverne finder 
derhen, hvor kompetencerne og engagementet er, så hvis man 
læner sig ind i opgaverne og kommer med forslag til, hvordan de 
kunne løses, vil der sandsynligvis også være nogle, der sætter 
pris på det. Så man skal kigge ud over ens egen position og egne 
opgaver og se, hvor man kan hjælpe til.

AL ERFARING TÆLLER

Overvejer man, om man skal springe ud som leder, foreslår Helle 
Fridberg også, at man kontakter BF.
   - Her kan man få afklaret sin lyst og forventninger i en karri-
eresamtale og få sat ord på og udforsket, hvad det er, der gør, at 
man har den lyst, hvad man kan bidrage med og så videre. Og når 
man har fået afklaret det, så er det også nemmere at formulere i 
en MUS-samtale eller i en jobansøgning, siger hun.
Derudover råder både Thomas Boas Olsen og Helle Fridberg til, at 
man går efter at få al den ledererfaring, man kan få.
   - Selvfølgelig er der forskel på, om man påtager sig lederskab 
på en arbejdsplads eller i en frivillig organisation, men der er også 

Ifølge Thomas 
Boas Olsen, 
chefkonsulent 
i virksomheden 
Mannaz, 
der udbyder 
ledelseskurser, er 
der de næste ti år 
en stor generation, 
der går på pension, 
så der bliver et ret 
stort »lederhul«.
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mange ligheder. For eksempel om man kan skabe følgeskab, 
og der er masser af erhvervsledere, der har trådt deres barne-
sko inden for ledelse i spejderbevægelsen og i sportsklubber, 
siger Thomas Boas Olsen.
   Helle Fridberg er enig.
   - Det er ikke tilfældigt, at dem, der vælger at være ledere, 
ofte er nogle, der har øvet sig på andre baner. Det kan for 
eksempel være bestyrelsesarbejde på ens børns skole. Men 
man kan jo også starte med ledelse i det små på ens arbejds-
plads og for eksempel melde sig som projektleder. Det kan 
godt være, at man så ikke har personaleledelse, men man skal 
alligevel kunne motivere. Det vigtige er, at man får demon-
streret, at man ønsker at arbejde for helheden. Som specialist 
kan man jo godt lide at gå i dybden, men ledelse handler om 
at arbejde for helheden, og det er sådan nogle ting, der bliver 
kigget på, om man kan, når man bliver indkaldt til samtale, 
siger hun, der også mener, at det at blive TR er et godt sted at 
starte.
   - Det er mange tillidsrepræsentanter, der vælger at blive 
ledere bagefter, for som tillidsrepræsentant lærer du også at 
se helheden og gennemskue virksomhedens behov.
   Når alt det er sagt, så handler god ledelse også om at være 
et ordentligt menneske og »opføre sig pænt«.
   - Man skal lade være med at skrue for meget op for »mig«. 
Start med at skrue op for fællesskabet og udsynet for 

Der findes adskillige lederkurser i kommunerne, 
samt diplom- og efteruddannelse. Meld dig til.

BF har et nyt lederforum, hvor du via nyhedsbreve 
kan blive klogere på feltet. 

Begynd at læse leder-litteratur. Der findes tusindvis af 
bøger om ledelse inden for alle felter og på alle niveauer.

Har du en leder i maven
– find ud af det

mennesker omkring dig. Gør sådan så folk får en fornem-
melse af, at man kan komme til dig for at få hjælp, og at 
opgaverne bliver løst, når man er sammen med dig, fordi 
du kan sætte fællesskabet i spil. Det er en fejl at gå for 
meget mig-baseret til værks. Og i stedet for at udkonkur-
rere din chef, så få ham eller hende til at lykkedes bedst 
muligt. Det vil give dig flere opgaver. Så tænk, at folk 
omkring dig er dine venner. Hjælper du dem, så hjælper de 
dig, lyder rådet fra Thomas Boas Olsen.

InformatIonssøgnIng : søgestrategIer og kIldekrItIk
Kursus+webinar

WeBInar
1 time: bliv klar 
til kursusdagen!

forBeredelse
Læs artikler på 

 learn.bf.dk

kUrsUsdag
7 timer: oplæg, 
diskussioner,  

evalueringer af 
søgeresultater

onlIne test
Gennemføres 
individuelt på  

learn.bf.dk efter 
kursusdagen

Få en introduktion til en række grundlæggende begreber, teorier og metoder inden 
for informationssøgning. At mestre dette felt kræver en dybere forståelse af 
informationssøgeprocesser. Det kræver bl.a. viden og indsigt i:
•	 Typer af informationsbehov
•	 Søgestrategi
•	 Kildekritik
•	 Evaluering af søgeresultater.

kursusleder er Jeppe nicolaisen, 
lektor, ph.d. ved Institut for 

Kommunikation på 
Københavns Universitet

•	 onsdag den 30. oktober 2019 kl. 9.30 – 16.30 i københavn
•	 torsdag den 31. oktober 2019 kl. 9.30 – 16.30 i Vejle

Plus deltagelse i live webinar onsdag den 23. oktober 2019 kl. 13 – 14

Medlemspris, inkl. forplejning: 1.095 kr
Særpris for ledige og studentermedlemmer: 495 krTilmeld dig på bf.dk/kalender
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KL og Bibliotekarforbundet søger en bibliotekarfaglig pro-
jektleder i perioden 1. januar 2020 – 30. september 2020 til et 
fælles kompetenceudviklingsprojekt om digitalisering, herunder 
formidling af de digitale ressourcer, samt digitalt lederskab i fol-
kebibliotekerne. Projektmedarbejderen vil skulle udvikle og gen-
nemføre en pilotuddannelse om formidling af folkebibliotekernes 
digitale ressourcer og vil også skulle stå i spidsen for udvikling af 
værktøjer i relation til digitalt lederskab i folkebibliotekerne. 

Vi ønsker en biblioteksfaglig medarbejder, der har et solidt 
kendskab til den digitale omstilling i folkebibliotekerne, analyse-
kompetencer, stærke projektlederkompetencer og ikke mindst 
en god forståelse for at balancere forskellige parters hensyn i 
løsninger, der rykker i praksis.

Stillingen er på 15 timer om ugen, og der kan blive tale om 
indstationering eller delvist frikøb fra en nuværende ansættelse, 
hvis den rette kandidats nuværende arbejdsplads måtte give 
tilladelse hertil. 

Der er ansøgningsfrist den 23. september 2019, og ansættelses-
samtaler afholdes i uge 41. Ansøgning bedes sendt
til chefsekretær Gitte Holm på ansogning@bf.dk.

Læs det fulde stillingsopslag her:
bf.dk/om-bf/job-i-bf
Læs mere om projektet på BF's hjemmeside.

Når du efter afslutningen af din uddannelse skal 
lande det første job, opstår spørgsmålet om løn-
nen i jobbet, og hvem der skal forhandle din løn.

På det offentlige område er det BF, der har den 
såkaldte forhandlings- og aftaleret.  
BF har delegeret lønforhandlingskompetencen 
til den lokale tillidsrepræsentant (bortset fra 
lederstillinger), så det vil normalt være til-
lidsrepræsentanten, der forhandler din løn 
– selvfølgelig efter en dialog med dig om dine 
lønforventninger. De få steder, hvor der ikke er 
en tillidsrepræsentant, vil BF tage sig af lønfor-
handlingen.

Selv om du således ikke selv skal forhandle din 
løn, så hænder det, at der under jobsamtalen 
spørges til dine lønforventninger. Hvis det sker, 
vil det være en god ide at svare i brede ven-
dinger og i øvrigt henvise til den efterfølgende 
lønforhandling med tillidsrepræsentanten. Du 
kan for eksempel sige, at du forventer en løn, 
der afspejler dine kompetencer og opgaverne 
i stillingen, men at du vil overlade til tillidsre-
præsentanten at forhandle den endelige løn på 
plads.

På det private område vil det normalt være dig 
selv, der skal forhandle din løn, når du får tilbudt 
en stilling. Inden en jobsamtale i en privat virk-
somhed er det derfor vigtigt, at du forbereder 
dig på spørgsmålet, »hvad skal du have i løn?«. 
Dit lønudspil skal være ambitiøst, men realis-
tisk. Brug BF’s forhandlingsafdeling og BF’s 
privatlønstatistik, når du forbereder dig på dit 
lønkrav. 

Ansættelse vil typisk ske på individuel kontrakt, 
og der vil også være andre vilkår end løn, der 
skal aftales i kontrakten. Det kan være antal-
let af feriedage, barns 1. sygedag, fridage med 
mere. Hvis du får fremsendt en kontrakt, gen-
nemgår BF den gerne, inden du underskriver.

Og husk, at du i øvrigt altid er velkommen til at 
kontakte Rådgivning & Forhandling i BF, hvis du 
har spørgsmål eller ønsker sparring vedrørende 
dit ansættelsesforhold. Se mere på bf.dk

Karin V. Madsen, chefjurist BF

Torsdag den 19. september: Oplev Tingbjergs nye bibliotek og hør 
om Københavns kommende biblioteksstrategi 

Onsdag den 25. september: Guidet rundtur i Christiansfeld med 
frokost og kaffe i restauranten tilknyttet Brødremenigheden

Mandag den 28. oktober: Hvorfor skal du interessere
dig for din økonomi, selvom du er gået på pension?
Oplæg ved PFA, Frederiksberg

Tirsdag den 5. november: Herregårdsmuseet Gammel Estrup og 
MADENS HUS i Auning. Guidet rundtur i museet, frokost og kaffe 
i restauranten tilknyttet museet 

Torsdag den 21. november: Musikmuseet og
Musikkonservatoriets Bibliotek, Frederiksberg C.
Herefter julefrokost på Kitchenette, Frederiksberg C. 

På gensyn til et spændende efterår

Venlig hilsen Seniorgruppens Bestyrelse

Seniorgruppens
efterårsprogram 2019

Biblioteksfaglig
projektleder
– projektansættelse på deltid

Det første job
- hvem forhandler
din løn?
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Records Management
Netværket
Kunne du tænke dig at udvide 
dit netværk gennem uformel 
sparring i en fortrolig ramme, 
understøttet af en professio-
nel facilitator? BF’s netværk 
for dig, som arbejder med 
records-/document manage-
ment.
3. september 2019 til 22. april 
2020 i København

Webinar: Skab variation
og læringseffekt i din
undervisning
Hvordan kan du veksle 
mellem forskellige undervis-
ningsmetoder og opbygge din 
undervisning, så træning og 
fastholdelse af det lærte er i 
centrum?   
12. september 2019 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Morgenmøde for ledere:
Motivation på formel
- lederens 7-trins skala 
Mange arbejdspladser har 
fokus på målsætninger, re-
sultater og performance. Men 
den store forskel kommer af 
at tale om daglige indsatser, 
vedvarende motivation og 
fokus på en arbejdsdag i triv-
sel. Få opskriften på at skabe 
mere motiverede medarbej-
dere.
17. september 2019
i København
18. september 2019 i Aarhus

Debat: Hvor er Bibliotekar-
uddannelsen på vej hen?
Fagmagasinet Perspektiv 
inviterer til debatmøde om 
uddannelsens udvikling. 
Hvad er egentlig cand.
scient.bibl.’ernes unikke 
kompetencer? Hvad betyder 
det for biblioteket som 
kulturinstitution, at det 
ikke længere er muligt at 
uddanne sig til bibliotekar?
25. september 2019
i København

Webinar: Skab nye
karrieremuligheder via
netværk og LinkedIn
Få praktiske eksempler på, 
hvordan du kan præsen-
tere dig selv både online 
og offline. Lær at indsamle 
viden om dit fagområde, så 
du skiller dig ud i forhold til 
andre, og skab en LinkedIn-
profil, der viser, hvad du 
kan. 
26. september 2019 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Årsdag for ledere 2019: 
Krydspres, arbejdsglæde 
og forandringsprocesser
Som leder skal du være loyal 
både opad og nedad, drive 
forandringsprocesser, have 
netværket i orden – sam-
tidig med, at du skaber et 
godt arbejdsmiljø og undgår 
stress. Konference, hvor 
du får nye perspektiver og 
værktøjer til at lykkes med 
din ledelsesopgave. 
27. september 2019 i Aarhus

Morgenmøde for ledere: 
Hvordan håndterer vi til-
lidskrisen skabt af opmærk-
somhedsøkonomien?
I dag er den egentlige værdi, 
som alle slås om online, andre 
menneskers opmærksomhed. 
Vincent F. Hendricks om, 
hvordan ledere sammen med 
kolleger og interessenter skal 
håndtere autoritetstabet og 
tillidskrisen skabt af opmærk-
somhedsøkonomien.
1. oktober 2019 i København

Webinar: Bliv bedre til
selvledelse - 7 gode råd til
at lede egne projekter
Mange arbejdsfunktioner 
kræver, at vi som medarbej-
dere er gode til at lede vores 
eget arbejde. Få 7 gode råd til 
bedre at kunne lede dine egne 
projekter og arbejdsopgaver.
8. oktober 2019 via din com-
puter, tablet eller smartphone

Kunstfaggruppens
studietur til Göteborg
Med Göteborgs Internationale 
Kunstbiennale (GIBCA) som 
omdrejningspunkt tager vi på 
studietur rundt i byen, til gal-
lerierne og aktuelle projekter.  
11. til 13. oktober 2019
i Göteborg

Netværk for læring
og undervisning
Få sparring på tværs af 
arbejdspladser og arbejdsom-
råder og tid til refleksion over 
din praksis i forhold til læring 
og undervisning. BF-netværk 
på tværs med professionel 
facilitator.  
25. oktober 2019 til 3. juni 
2020 i Vest-danmark
25. oktober 2019 til 3. juni 
2020 i Øst-danmark

Konference for
studerende: Den
digitale humanist 2.0
Når robotterne kommer, er 
der brug for en som dig, der 
er i stand til at forstå og 
afkode menneskelige behov, 
sikre det gode samspil mel-
lem teknologi og mennesker 
og samtidig navigere i de 
etiske problemstillinger. 
26. oktober 2019
i København

Webinar: Hvordan facilite-
rer jeg en sæk lopper?
Få redskaber til at arbejde 
med facilitering af børn i din 
hverdag omkring børnebib-
lioteket. 
12. november 2019 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Morgenmøde for ledere: 
Stress som hverdagskost?
Som leder har du oftest 
rollen som fanebærer for 
arbejdspladsens kultur. Men 
hvordan sørger du for, at du 
ikke selv rammes, mens du 
passer på dine medarbejde-
res helbred?   
12. november 2019
i København

Gå-hjem-møde: Citizen 
Science – nye måder at ind-
drage borgere i forskningen
Bliv introduceret til Citizen 
Science, en samlebetegnelse 
for nye former for samar-
bejde mellem forskere og 
borgere, hvor bibliotekerne 
mange steder bliver sam-
lingssted for projekterne.   
22. januar 2020 i Aarhus
28. januar 2020 i København
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du 
som medlem af Bibliotekarforbundet kan deltage i. Find flere oplysninger og en 
helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORER

JOB OG KARRIERE
 

TR-KURSER

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

Workshop: Revolutioner
din jobsøgning 
Find din egen vej til en suc-
cesfuld jobsøgningsproces, og 
bliv i stand til at føre den ud 
i livet via effektive værktøjer 
og simple strategier.
3. og 10. september 2019
i København
6. og 13. november 2019
i København

Onlinekursus: Revolutionér 
din jobsøgning!
Find startdatoerne for
kurset i BF's kalender!

Individuelle karriere-
rådgivningssamtaler 
Find datoerne på
bf.dk/JobOgKarriere

TR-tirsdag: Mødefacilitering
3. september 2019
i København

TR-uddannelse Modul D 2019
28.-29. november 2019
i Middelfart

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Kursus: Juridisk
informationssøgning 
Få en grundig introduktion til 
juridisk informationssøgning 
med særlig fokus på dansk 
lovgivning og domspraksis 
samt EU-ret.
24. september 2019
i København
30. september 2019 i Aalborg

Lynkursus: Kom godt
i gang med Excel
Kom godt i gang med at bru-
ge Excel effektivt. Få en god 
introduktion til regneark og 
til de mest gængse og brugte 
funktioner. Gratis for ledige 
og studentermedlemmer.   
25. september 2019
i København

Kursus: Records Manager – 
videregående
Bliv opdateret om de sid-
ste nye tiltag, ny praksis 
og trends inden for records 
management. Målrettet dig 
som arbejder med records-/
document management.
2. oktober 2019 i København

Kursus: Records Manager – 
videregående
Bliv opdateret om de sid-
ste nye tiltag, ny praksis 
og trends inden for records 
management. Målrettet dig 
som arbejder med records-/
document management.
2. oktober 2019 i København

Ledelse af medarbejdere og 
faglig udvikling (Diplom-
uddannelse i ledelse)
Få styrket dine kvalifikationer 
til at kunne udvikle og lede 
professionelle relationer, der 
understøtter kompetencer, 
kvalitet og resultater. Otte 
undervisningsdage, meto-
deworkshop, vejledning og 
eksamen (10 ETCS).
3. oktober 2019 til 28. februar 
2020 (plus eksamen)
i København

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem kur-
susdage som gør dig i stand 
til at arbejde som Records 
Manager i private og offent-
lige virksomheder.   
23. oktober til 14. november 
2019 i København

Kursus+webinar: Informati-
onssøgning : søgestrategier 
og kildekritik
Informationssøgning er én af 
de mest essentielle kompe-
tencer for BF's medlemmer. 
Få en dybere forståelse af 
informationssøgeprocesser 
samt viden om søgestrategier 
og kildekritik. Kursusforløb 
med webinar 23. oktober plus 
kursusdag.
30. oktober 2019 i København
31. oktober 2019 i Vejle

Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de 
grundlæggende elementer og 
værktøjer i projektledelse og 
få mulighed for at øve brugen 
af værktøjerne.
29. oktober til 26. november 
2019 i Kø-benhavn

Pension live – spring den 
kedelige læsning over
18. september 2019 i
København

Find rækken af PFA's 55+ 
kurser og webinarer i 
kalenderen på bf.dk.

Lynkursus: Facilitering i 
praksis – flere redskaber til 
værktøjskassen
Lynkursus hvor vi fylder 
din værktøjskasse op med 
endnu flere tips, tricks og 
gode øvelser til din næste 
facilitering og afprøver 
værktøjerne i praksis med 
det samme.
25. februar 2020
i København
27. februar 2020 i Aalborg
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Navn: Siri Falkenstrøm                 
Stilling: Informationsspecialist på Københavns 
Professionshøjskole fra 1. marts 2019            
Uddannelse: Bibliotekar DB i 2000
og cand.scient.bibl. i 2011            
Tidligere: Informationsspecialist på Københavns 
Universitet, bibliotekar på Kvinfo og uddannelses-
bibliotekar på N. Zahles Seminarium .             
Alder: 43 år  

Hvorfor søgte du jobbet på Københavns
Professionshøjskole?             
- Stillingsopslaget fangede mig. De søgte én med 
erfaring i forskningsregistrering og bibliometri, 
men også en der kunne lave systematisk litte-
ratursøgning og forskerservice. Det var en god 
kombination af de ansvarsområder, jeg tidligere 
har arbejdet med; forskningsregistrering og 
bibliometri på Københavns Universitet (KU) og 
med litteratursøgning, research og formidling på 
Kvinfos bibliotek. Desuden havde jeg hørt, at det 
var en god arbejdsplads, og det tæller også. 
 
Hvad er dine opgaver?          
- Jeg er en del af forskningsserviceteamet, der 
supporterer undervisere og forskere. Opgaverne 
spænder fra undervisning i litteratursøgning 
og hjælp til forskningsregistrering til gode råd 
om ophavsret og publicering. Jeg har også to 
ugentlige biblioteksvagter, hvor jeg hjælper både 

studerende og ansatte med alle mulige 
spørgsmål fra en søgestrategi, reference-
håndtering til at finde en bog. Det er dejligt 
at være tilbage i et miljø med fysiske bøger, 
som bliver brugt flittigt og at have kontakt 
til brugerne. På KU var ressourcerne mest 
elektroniske.
  
Hvorfor har forskerne brug for
vejledning i publicering?           
- Det handler om at sikre, at forskerne 
udgiver deres artikler i de mest relevante 
tidsskrifter, der er fagligt anerkendte, og 
hvor der for eksempel også er mulighed for 
Open Access. 
  Udover at indkredse relevante tidskrifter, 
tilbyder vi for eksempel hjælp til at undgå 
predatory forlag og tidsskrifter. Der er rig-
tig mange publiceringsmuligheder i dag og 
såkaldte predatory journals er et stigende 
problem. 
  Predatory journals er tidsskrifter uden 
peer-review, der udgiver sig for at være 
noget, de ikke er. De ligner ofte anerkendte 
tidsskrifter til forveksling og snyder for-
skere, der sender deres artikler ind i den tro, 
at de har sendt artiklen til et lødigt tids-
skrift. Når fejlen bliver opdaget, opkræver 
tidsskrifterne ofte løsepenge, hvis man 
ønsker sin artiklen frigivet til publicering i 
det rigtige tidsskrift.
   

Hvordan får I overblik over
tidsskrifterne?           
- Vi følger løbende med på nettet, 
sætter os ind i fagdomænerne, slår 
op i databaser og så videre.    

Har du skullet lære nye ting i
jobbet?              
- Jeg har skullet sætte mig ind i et 
nyt fagområde, da jeg ikke før har 
arbejdet med det sundhedsfaglige.  

Arbejder du sammen med
fagfæller?            
- Vi er tyve bibliotekarer ansat på 
Københavns Professionshøjskole 
placeret på 3 adresser og med fem 
betjeningssteder. I mit team, forsk-
ningsservice, er vi fem bibliotekarer.  

Hvornår har det været en god
dag for dig?            
- De fleste dage er gode. Det er rart 
at mærke, at man gør en forskel 
og får løst problemer. Såsom at få 
sat en studerende i gang med en 
opgave med en god søgestrategi el-
ler være med i et forskningsprojekt, 
der bliver bedre af god litteratur-
søgning.     

Perfekt mix af bibliometri og litteratursøgning 
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Ringsted Bibliotek er løbende blevet nyindrettet og fremstår som et inspirerende miljø, hvor 
kombinationen af farver, materialer og møbler går op i en højere enhed. Senest er der pustet 
nyt liv i børneafdelingen, hvor en hel by er vokset frem med egen tankstation, butik, læse-
skov og pandekagehus, som sætter rammerne for børnenes frie leg. 

EN BY I BIBLIOTEKET!

F O R S K N I N G S B A S E R E D E
M A S T E R U D D A N N E L S E R

E F T E R U D D A N N E L S E

9 9 4 0  9 4 2 0  ( K L  . 1 2 - 1 5 )

E V U @ A A U . D K

W W W. E V U . A A U . D K

ONLINE LEDELSE, SAMARBEJDE 
OG LÆRING
Virksomheder kan spare tid og rejseomkostninger 
ved at tage den nye teknologi i brug ved fx 
mødeafholdelse. Dette masterfag giver It-ledere, It-
konsulenter m.fl. kompetencer til at håndtere nye 
møde- og samarbejdsformer. Undervisning online samt 
seminarer.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M I T O . E V U . A A U . D K

ORGANISATORISK COACHING  
OG LÆRING 
Giver kompetencer i facilitering af dialogiske lære-
processer på individ- og gruppeniveau. Giver indsigt 
i - og forståelse for - forskellige ledelsesparadigmer. 
Styrker deltagernes kompetencer i tilrettelæggelse og 
ledelse af organisatoriske forandringsprocesser. 

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

M O C . E V U . A A U . D K

LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI 
Giver forskningsbaseret viden om psykologien i 
disciplinen ’ledelse af mennesker og organisationer’. 
Kompetencer inden for ledelse af læring og 
organisationsudvikling, følelser, motivation, 
kreativitet, magt, procesledelse, trivsel, intervention 
og evalueringsprocesser. Fokus på egen faglige og 
personlige udvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

L O O P . E V U . A A U . D K

PÆDAGOGISK LEDELSE 
MPL er for dig, der arbejder med pædagogisk ledelse i 
dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse.
Med denne master kan du bidrage til udviklingen 
af en stærk faglig samarbejdskultur, der styrker 
læringsudbytte og arbejdsglæde på din arbejdsplads. 
Du får kompetencer inden for læringsledelse  
og udvikling af undervisning, medarbejdere og 
institutioner. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M P L . E V U . A A U . D K

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN
Giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med 
de nye kompetencemål om kreativitet, innovation og 
entreprenørskab. Kompetencer til at designe kreative 
og innovative læreprocesser med inddragelse af 
kunstens, sansernes, kroppens og legens virkemidler  
– til gavn for trivsel og inklusion.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

K R E A . E V U . A A U . D K 

LÆREPROCESSER
Styrker den teoretiske ballast inden for læring, 
organisationsudvikling og evaluering. Giver kompe-
tencer til at iværksætte, udvikle og vurdere mange 
slags læreprocesser. Tilfører jobs inden for læring 
mere indhold og kvalitet. Gode muligheder for 
specialisering og enkeltfag. Flere enkeltfag med 
studiestart i september.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

M L P . E V U . A A U . D K

Kom og hør om masteruddannelserne. 

Mød undervisere og studerende. 

Program og tilmelding på 
uddannelsernes hjemmesider.

■ ■ 	 ■ ■ 	

■ ■ 	

	 	 ■

■

■

INFORMATIONSMØDER

KØBENHAVN 16/9 kl. 17-18
AAU København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

AALBORG 17/9 kl. 17-18
Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33

Interview med
formanden for 
Dataetisk Råd

Hvor er
uddannelsen 
på vej hen?

Spring 
ud som 

leder

Sangerinden 
Katinka

lever af ord
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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Få MobilePay på 
din selvbetjenings-
automat
Uanset hvilken selvbetjeningsautomat dit bibliotek 
har, er det nu muligt at få MobilePay til din automat, 
hvis dit bibliotek allerede tilbyder mobilbetaling i 
Biblioteket-app’en.

Læs mere på redia.dk.




