
SpørgSmål og Svar 
om nyt forbundSnavn

Hvorfor foreSlår HovedbeStyrelSen ”forbundet Kultur og InformatIon” 
Som forbundSnavn?
- Navnet ”forbundet Kultur og Information” beskriver medlemmernes fælles faglighed 
og arbejdsområder og skal signalere, at forbundet* er det faglige fællesskab for alle, der 
arbejder med data, information*, viden eller kultur*. Der indgår ikke arbejdstitler i 
navneforslaget, da en titel kan virke ekskluderende, hvis man ikke selv har den. Navnet 
skal signalere troværdighed og fællesskab samt pege på de overordnede faglige fællesnævnere.  

forbundet:
•	 Sammenslutning af personer, organisationer, virksomheder el.lign. hvis formål er 

at beskytte eller fremme fælles interesser.

Kultur: 

•	 (Resultat af) menneskers forsøg på at skabe åndelige oplevelser for sig selv og 
hinanden, fx kunst, litteratur, musik og videnskab.

•	 Levevis og forestillingsverden, der kendetegner en bestemt befolkningsgruppe i en 
bestemt periode, dvs. alle de materielle og ikke-materielle resultater af menneskelig 
aktivitet, der føres videre fra generation til generation.

•	 Befolkningsgruppe, der har fælles levevis og forestillingsverden.

InformatIon:

•	 Viden der gives videre i en bestemt sammenhæng. Formidling af viden i en bestemt 
sammenhæng.

•	 Kodede oplysninger som automater, organismer og lignende systemer indeholder 
eller behandler.

Kilde: Den danske ordbog

*

*

*



vIl forbundet Så IKKe længere tale bIblIoteKarerneS og bIblIoteKerneS Sag?
- Bibliotekerne udgør fortsat den største arbejdsplads for medlemmerne, ligesom titlen bibliotekar 
stadig bæres af hovedparten af medlemmerne. Derfor vil forbundet fortsat markere sig stærkt på disse 
områder og vise, hvordan medlemmerne er en del af svaret på mange af de store samfundsudfordringer, 
Danmark står over for. Eksempelvis dalende læselyst, svage informationskompetencer og ulighed i 
uddannelse og adgang til information og viden.

Hvorfor SKIfte forbundSnavn?
- For at kunne løfte opgaven som fagforening skal BF have et solidt medlemsgrundlag. Bliver vi for 
små, kan vi ikke længere løfte vores kerneopgaver – nemlig at varetage medlemmernes faglige og 
ansættelsesmæssige interesser, skabe synlighed om medlemmernes samfundsmæssige værdi, og 
være en medlemsorganisation, der skaber netværk og faglig udvikling. Derfor skal BF kunne 
tiltrække nye medlemmer, når store årgange af de nuværende medlemmer pensioneres inden for 
en kortere årrække. De nye medlemmer kan findes på relevante uddannelser, blandt nye fagligheder 
på især bibliotekerne og blandt privatansatte, der arbejder med data, information, viden eller kultur. 
Bredden i medlemsskaren vil komme alle til gavn, da det vil give mulighed for netværk og mobilitet 
på tværs af sektorerne. 

Erfaringen viser, at nogle af forbundets potentielle medlemmer ser det nuværende navn som en 
barriere i forhold til medlemsskab. Derfor vil et navneskifte give et bedre udgangspunkt for at 
tiltrække nye medlemmer, der identificerer sig med områderne data, information, viden eller kultur, 
men ikke med selve titlen bibliotekar. 

Hvad gør bf I øvrIgt for at øge medlemStallet?
- BF arbejder for at styrke sin interessevaretagelse således, at medlemmerne oplever, at forbundet 
har indsigt i faget og påvirker dets udvikling. BF har desuden oprustet sin indsats på studiestederne 
og arbejder med sine tilbud til privatansatte. Ambitionen er at fastholde vores aktivitetsniveau og 
sikre det faglige fællesskab til gavn for os, der arbejder med data, information, viden eller kultur. 
Nærhed, niche og netværk er stadig nøgleord.

Har navneproceSSen været dyr? 
- Nej. Hovedbestyrelsen har prioriteret en proces med høj medlemsinddragelse via en Navnetænke-
tank, Facebookgruppe og fokusinterviews. Desuden er tidligere medlemsundersøgelser og arbejds-
markedsanalyser inddraget. Forbundet bibeholder også sit nuværende logo, hvilket gør, at udgifterne 
har været begrænsede. Der har været brugt ekstern bistand til udviklingen af kriterierne for et nyt 
navn i Navnetænketanken. Den største udgiftspost i forbindelse med et nyt navn er den ekstraordinære 
generalforsamling. 

er det IKKe bedre at fuSIonere med et Stort forbund, HvIS medlemStallet 
er faldende?
- En selvstændig fagforening er med til at understøtte fagets særkende og identitet. Med forandringerne 
på de traditionelle uddannelser og arbejdsmarkedet generelt er der brug for et nichefagligt fællesskab. 
Hovedbestyrelsen vil til enhver tid træffe det ansvarlige valg, der gavner medlemmerne bedst og 
arbejder løbende på at optimere forbundets drift via strategiske samarbejder. Hvis prognoserne viser, at 
forbundet ikke har et tilstrækkeligt medlemsgrundlag til at kunne varetage medlemmernes interesse 
bedst muligt, kan arbejdet henimod en fusion blive en realitet. Det er ikke nødvendigt i dag, da der 
er et potentiale i at styrke forbundet til gavn for medlemmerne.
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