Ude af sync – eller forud for vores tid?
BCF årsmøde 2017

Der er opbrud i luften men stille før storm
& rygter i omløb der langsomt ta’r form
der er ingenting at hente for de udvalgte få
der alle som en ved hva’ vej de ska’ gå
jeg er ude af sync & cirkulation
men sig det endelig ikke til nogen
jeg er ude af sync & cirkulation
men sig det endelig ikke til nogen
(C.V. Jørgensen 1994)
Det er svært at afgøre, hvad C.V. præcist sigtede til, da han midt i 90´erne komponerede sangen ”Ude af sync”. Næppe Bibliotekschefforeningen eller danske
folkebiblioteker som sådan.
At være i sync er det at gøre ting samtidig, eller at bringe flere hændelser til at ske
i et tidsmæssigt afhængigt forhold.
At være i sync som folkebiblioteker kan derfor helt enkelt beskrives som den
position, hvor man som public service institution befinder sig i en samtidighed
med den samfundsmæssige kontekst.
Spørgsmålet er nu om folkebibliotekerne rent faktisk gør det – altså befinder sig
i en samtidighed med det samfund, som ønsker dem og som betaler gildet.
Vi har i år valgt nogle tematiske nedslag, hvor folkebibliotekerne synes at have
substantielle udfordringer i deres synkroniseringsbestræbelser.
Man kan i hvert fald stille 2 spørgsmål i denne sammenhæng.
Er vi og vores selvforståelse sakket bagud vores brugere?
Har vi mistet vores fine fornemmelse for deres liv og deres behov?
Eller er sagen en helt anden.
Er vi ”de udvalgte få, der alle som en ved hva´vej de ska´gå”?
Er vi simpelthen ude af sync, fordi vi er forud for både vores og de andres tid?
Kan man blive for moderne?
Der er retfærdigvis et tredje spørgsmål.
Er vi som folkebiblioteker og en meget væsentlig Public Service leverandør lige der,
hvor vi skal være.
Lige i bull’s eye?
I så fald undskylder vi vores usikkerhed.

PROGRAM

BCF årsmøde 2017
Torsdag den 9. februar
15.30-16.30 	Har vi styr på vores ledelsesstrategier?
Eller er det bare et spørgsmål om at vælge (rigtigt) i mængden af ledelsesteknologier og gode
råd. Niels Krause Kjær går til stålet, når han udspørger de to markante agendasættere Michael
Andersen (https://www.youtube.com/watch?v=KdNIKN59JAU) og Charlotte Mandrup
(https://www.youtube.com/watch?v=rIOlGv4KFg4&feature=youtu.be ) som ikke er ganske
enige om, hvor fra vores verden som ledere går.
16.30 – 18.00 Vennerne, kritikerne og det der Public Service.
Er vores forestillinger om det moderne folkebibliotek i sync med samfundets forestillinger om
de ydelser, man kan forvente sig fra en af Danmarks største leverandører af public service?
Vi har skabt et panel, som hverken er enige med hinanden eller med folkebibliotekerne om
deres håndtering af opgaven.
		
Panelbestyrer er Niels Krause Kjær.
Paneldeltagere:
16.45 – 18.00 Peter Nielsen, litteraturredaktør på Information.
Thomas Jakobsen, Direktør i Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Mette Davidsen Nielsen, Kulturredaktør på Politiken og medlem af Public Service udvalget.
Jan Thielke, formand for Danske Skønlitterære Forfattere.
		

Panelet vil tillige blive udfordret af 3 opponenter fra familien.

Velkomstdrink kl. 19.00 – herefter middag
Fredag den 10. februar
8.50-9.00 	Morgensang
Vi synger træthed og rødvinstunge hoveder klare med en skøn morgensang
9.00-9.30	Kulturordfører for Alternativet Rasmus Nordqvist
Ordføreren fortæller om Alternativets vision for de danske folkebiblioteker

Vi henter hurtig kaffe.........
9.30-10.45 	Biblioteksloven
Skal vi have en ny lov? Er den gamle utilstrækkelig? Risikerer vi at gå fra noget der er
udmærket til noget der er dårligere? Vi holder valgarrangement efter amerikansk
forbilledemed aktiv deltagelse fra årsmødet deltagere. Niels Krause styrer debatten
med stærke stemmer fra Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks Biblioteksforening,
Bibliotekschefforeningen og chefer fra landets biblioteker.
10.45-11.25	Er vi ved at blive overhalet indenom af svenskerne?
Erik Fichtelius fortæller om en kommende svensk national biblioteksstrategi.
11.25-12.15

Vi slutter årsmødet af med en pep-talk!
Christine Feldthaus om arbejdsglæde og begejstring.

12.15		

Frokost og farvel

