> Nyt fra BCF
LEDER: 2015 - tid til at handle

Bibliotekerne er spændt ud mellem to stærke kræfter: En centraliseringstendens, fx i
form af DDB, og en decentraliseringstendens, som opleves i satsningen på at bringe
bibliotekstilbuddet ud længst muligt lokalt. Samtidig trives de klassiske biblioteksopgaver litteratur og læsning nu side om side med borgerservice. Og den økonomiske
forskel øges markant mellem de mindre biblioteker, med en meget ringe økonomi,
og de større biblioteker, med meget større økonomisk råderum.
Det samarbejdende biblioteksvæsen udfordres af disse realiteter. Der er brug for et
fællesskab til at skabe nogle fleksible rammer og forudsætninger for, at opgaverne
lykkes. Ved at udveksle erfaringer kan vi skabe kompetenceløft og relevante, værdiskabende lokale løsninger. Hidtil er mange af biblioteksverdenens fælles løsninger
drevet med stort engagement, og det skal vi fastholde.
Samtidigt er det vigtigt, at bureaukratiet ikke tager overhånd. Et udbredt ønske fra
bibliotekerne er handlinger. Handlekraft er vigtigt, og det må bureaukrati ikke forhindre. Der er mange og lange diskussioner om bibliotekernes fremtid. Vi er selv de
bedste til at stille spørgsmålstegn ved vores eksistens. Lad os lade dette punkt hvile
en stund, og rette os mod nutiden og handle!
Aarhus og Chicago har med støtte fra Bill og Melinda Gates Foundation fået udviklet
et værktøj, der har fokus på netop handlekraft. Det er lige til at bruge. Og lad os ad
den vej teste enkle løsninger.
Et eksempel: Vi har satset meget på det digitale felt, men benyttelsen står pt. ikke
mål med indsatsen. Så virkeligheden er, at mens vi diskuterer, sker der ingenting.
Hvorfor ikke vende tilbage til den gamle tanke, der var i koordinationsgruppen under
Biblioteksstyrelsen: lad os sætte et stempel på de dele, der indgår i DDB og så fokusere på at eksperimentere med løsninger på andre behov her og nu.
Mogens Vestergaard, Formand for BCF

FAKTA
Bibliotekerne nu - og i fremtiden
1. Biblioteker øger børns læse færdigheder
2. Bedre læsefærdigheder fører til et højere 		
uddannelsesniveau
3. Høje uddannelser resulterer i en større
samfundsøkonomisk gevinst
Læs mere på:
fremtidensbiblioteker.dk
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Bibliotekschefforeningen
(BCF) er en faglig interesseorganisation, der samler
ledere og chefer inden for
folkebibliotekssektoren.
Medlemskredsen omfatter det
strategiske ledelsesniveau i
folkebibliotekerne.
Foreningen har to overordnede formål: At fremme
professionel ledelse af
folkebibliotekerne og sikre
strategisk, biblioteksfaglig
indflydelse på biblioteksudviklingen.
Læs mere:
Bibliotekslederforeningen.dk

AKTIVITETSKALENDER
April - juni
26. maj: Medlemsmøde
8. juni: Strategidag DDB
Ultimo juni: Bestyrelsesmøde BCF (præcis dato følger snarest)

Bestyrelsesmøde i Bibliotekschefforeningen
Referat fra den 6. marts
På mødet blev der talt om fordeling af poster, og følgende blev vedtaget:
Formand: Mogens Vestergaard
Næstformand: Bente Nielsen
Kasserer: Bente Nielsen
Sekretær: Britta Thuun-Petersen/Jakob Heide
Biblioteksområdet (udpegning 2015-2017): Mogens Vestergaard, suppleant John
Larsen
Biblioteksparaplyen: Mogens Vestergaard, suppleant Jakob Heide
RUF (udpegning 2015-2018): Lars Bornæs og Bente Nielsen, suppleanter Jakob Heide
og Pernille Schaltz
Nota: Britta Thuun-Petersen
Bibliotek.dk (biblioteksfagligt udvalg): Hans Nielsen
IVAs aftagerpanel: Mogens Vestergaard er udpeget, bestyrelsen har ikke indstillingsret
Kontaktudvalget vedr. den digitale borger: Jakob Heide
Overcentraludvalget: John Larsen og Lars Bornæs
Bibzoom (formanden for BCF er tilforordnet, jf. Bibzooms vedtægter)
Tænketanken (styregruppen): Mogens Vestergaard

Deltag i medlemsmøde den 26. maj
Den 8. juni 2015 holder DDB strategidag. Det er her, bibliotekscheferne kan komme
med forslag til, hvad DDB skal i den kommende tid. For at komme med et kvalificeret
bud, afvikler BCF en medlemsdag om DDB. Det sker den 26. maj 2015 10-15.30 i
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense.
Læs mere og tilmeld dig her: http://tinyurl.com/mejt34j

Nyt fra BCF udkommer i forbindelse med BCFs bestyrelsesmøder, seks gange om året.
Næste gang er juni 2015
Se www.bibliotekslederforeningen.dk, hvis du vil vide mere.

Evaluering fra Munkebjerg
Generalforsamling og
årsmødet i Munkebjerg blev
evalueret. I år var der en
rekordstor deltagelse med
hele 129 tilmeldte, og der har
været mange positive kommentarer til indholdet. Det
ser ud til, at BCFs årsmøde er
stedet for den biblioteksfaglige debat. De mange
emner, der blev diskuteret i
Munkebjerg, gav god inspiration til bestyrelsen, der vil
se på, om man fremover kan
eksperimentere med formen
for generalforsamlingen
med henblik på endnu mere
debat.
Arbejdsopgaver i 2015
Bestyrelsen gennemgik de
bibliotekspolitiske områder,
hvor BCF skal være synlige i
2015. De forskellige punkter
blev diskuteret og arbejdsopgaverne blev herefter fordelt.
Det bliver et spændende år,
med gode muligheder for at
markere sig i den bibliotekspolitiske debat!

