BCF årsmøde 2018 - en gave til Kulturministeren
Prolog
Kulturministeren skal have en gave, for det har hun fortjent.
Ministeren skal have en gave, som hun kan få brug for før end hun aner.
Mette Bock skal have en gave, der ruster til en fremtid, som hun selv har beskrevet og som hun
snart vil begive sig ud i:
”En biblioteksundersøgelse er på vej næste år, oplyser kulturminister Mette Bock (LA) i dagbladet Politiken den 22. juli. I en mail til avisen skriver ministeren, at “digitaliseringen og ændrede
brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke biblioteker på“. Derfor vil hun i 2018
have analyseret bibliotekernes rolle i dag, blandt andet for at “afklare, om biblioteksloven fortsat er tidssvarende“.
Vores to broderlande, som vi ynder at sammenligne os med i bibliotekssammenhænge har været
der, hvor vi skal hen.
Fælles for den nye bibliotekslovgivning i henholdsvis Norge og Sverige er, at biblioteket som
demokratisk mødested er i fokus. I disse landes lovgivning er der fokus på folkebiblioteket som
den uafhængige arena for den offentlige samtale og debat. I Danmark ser det anderledes ud:
Folkebibliotekernes formål og virksomhed
§ 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at
stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende
materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.
Som det fremgår har den gældende danske bibliotekslov et stærkt fokus på materialer og den
indlejrer tydeligvis en rolle- og medieopfattelse, som man næppe kan bygge moderne folkebiblioteker på.
Og alligevel har vi en mangfoldighed af tidssvarende folkebiblioteker i det danske bibliotekslandskab.
De er opstået på trods af national lovgivning og ud af en kommunal nødvendighed.
De danske folkebiblioteker synes at været båret af en kommunal innovativ praksis, som lever
side om side med en bedaget lovgivning.
Måske er det godt sådan, vil nogen hævde. Andre vil hævde at lov og praksis bør være i overensstemmelse med hinanden.
Men tilbage til gaven.
Altså gaven til Mette Bock.
Den kommer ikke til at bestå af en ny bibliotekslov.
Den må hun selv lave sammen med sine kollegaer i Folketinget, hvis hun altså finder en ny lov
nød-vendig.
Til gengæld er gaven en ordentlig spand kul til det analysearbejde af de danske folkebiblioteker,
som ministeren vil sætte i værk.
En spand kul som vi agter at producere på dette årsmøde og som vil have direkte forbindelse til
den mangfoldige kommunale kontekst, som vi bevæger os rundt i til dagligt.
At give en gave er ikke så ligetil, som det måske kan lyde, hverken for modtager eller giver.
Faktisk er det en kompliceret affære.
I nogle kulturer er det gavegivning, som får det hele til at hænge sammen.
Udvekslingen af gaver fungerer som ressourcefordeling, kulturudveksling og som videndeling.
Fælles for al udveksling af gaver, hvor end i verden man befinder sig, er at giver forventer et eller andet til gengæld af modtager.
Det vil nok klinge hult, hvis vi postulerede, at der ingen bagtanker er med vores gave.

Det er der, altså bagtanker med gaven.
Vi håber kort og godt, at ministeren i sin kommende folkebiblioteksanalyse vil placere sig midt i den
kommunale biblioteksvirkelighed og ikke i en forældet lovgivning, eller for den sags skyld sammen
med biblioteksdystoperne, når hun skal kortlægge bibliotekernes rolle i dag.
Mette Bock har måske ikke direkte ønsket sig vores gave.
I hvert tilfælde kun indirekte.
Men på den anden side, er det er ofte den slags gaver, man bliver mest glad for.

Årsmøde 8.-9. februar 2018 - Program
Torsdag den 8. februar
15.15-15.30:

Velkomst v/ formand Pia Henriette Friis.

15.30-15.50:

Kulturminister Mette Bock (LA) fortæller om sin annoncerede undersøgelse.

15.50-16.05:
		

Spørgsmål til ministeren
Ministeren svarer på spørgsmål fra salen. Niels Krause-Kjær styrer debatten.

16.05-18.00:
		
		
		

Gaven til kulturministeren skal laves – salen skal i arbejdstøjet!
Årsmødedeltagerne inddeles i grupper, der hver især skal arbejde med hvordan bibliotekerne i dag arbejder med at ”…fremme uddannelse, oplysning og kulturel aktivitet” i en kommunal kontekst anno 2018. Gruppearbejdet facilliteres af konsulenter.

		
		
		

Mariann Schjeide, Formanden for Norsk Biblioteksforening og Henrik Kolind, Kommunal direktør i Roskilde Kommune og formand Kommunaldirektørforeningen inspirerer
os til gruppearbejdet – og så skal der arbejdes!

18.00-18.15:
		

Vi afslutter dagens gruppearbejde med en midtvejsstatus på gruppearbejdet. Niels
Krause-Kjær styrer afrapporteringen og debatten.

19.00: 		

Velkomstdrink, middag og fest.

Fredag den 9. februar
9.00-9.10:

Morgensang

9.10-9.50:

Gaven færdiggøres og pakkes pænt ind - gruppearbejde fortsat

9.50-10.40:
		
		
		

Hvad siger det politiske niveau om gaven – kan de forstå den og kan de lide den?
Paneldebat mellem Johs. Poulsen (R), Herning, Formand for Folketingets Kulturud
valg Orla Hav (S), Merete Due Paarup (V), bibliotekschefer fra salen m.fl.
Niels Krause-Kjær styrer debatten.

10.40-10.45:

Kaffepause

10.45-11.40:
		

DR om nutidig public service og DRs overlevelsesstrategi
v/ Lars Fredenslund Høgsberg, underdirektør i DR Medier

11.40-12.30:

Djøf med løgn v/ Per Helge

12.30: 		

Afrunding ved formanden, frokost og afrejse

