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Leder

Der har på det seneste været indlæg i Berlingske Tidende og Jyllands Posten – begge
skrevet af samme person. Vi har i bestyrelsen overvejet, hvorledes der skulle svares. Der er en del mellemregninger, jeg springer over her, men konklusionen blev, at
svaret skulle forme sig som et selvstændigt bidrag, der forklarer, hvad debatten om
folkebiblioteker egentlig bør handle om.
Alt for meget er blevet til debat om bøger eller ikke bøger på biblioteket, ikke det
egentlige: formålet med bibliotekerne. Der kan være mange varianter over temaet,
hvis man da ikke tyr til bibliotekslovens formålsformulering. Det er helt i orden, for
i denne sammenhæng er pointen, at medier er midler til at nå målene. Groft sagt
har vi tre midler til rådighed: Mennesker, mursten og medier. Vi har kompetente
medarbejdere, biblioteksrum i forskellige størrelser og udgaver, og et stort udvalg af
medier, herunder bøger.
Hele formålsdiskussionen foregår på bibliotekets bane. Hvis man bevæger sig over
i mediediskussionen, er man på andres banehalvdel: nogle af forlagenes og forfatternes halvdel, nogle af journalisternes og de bibliofiles. Så bliver biblioteket pludselig til et spørgsmål om, hvordan vi distribuerer medier i konkurrence med forlagene.
Men fastholder vi formålet og dets forankring i det lokale, så kan vi med rette hæve
os over den del. Så er det afgørende ikke at have en bog og låne den ud, men at
sammensætte det rette miks af mennesker, mursten og medier, der beriger borgeren
bedst muligt.
Dén fortælling skal vi ud med overalt. Det vil BCF aktivt forsøge at gøre. Og med det i
baghovedet vil bestyrelsen gerne ønske alle en rigtig god sommer.

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:
Bibliotekschefforeningen.dk

AKTIVITETSKALENDER
juni - august
10. august: BCF bestyrelsesmøde
24. august: Medlemsmøde om effektiv ressourcestyring, Odense Centralbibliotek

DDB strategidag

DDB har afholdt strategidag den 1. juni i Korsør, henvendt til bibliotekscheferne. Mens
vi venter på konklusionerne, skal der lyde stor ros til DDB for dette fokus og også for
ambitionerne.
De to temaer DDB var infrastruktur og digital ledelse, og man kan kun være enig med
Koordinationsgruppens formand, når hun i oplægget til dagen skriver: ”infrastruktur
kan være indviklet stof. Men vi står overfor nogle strategiske valg, og derfor er det vigtigt, at det er lederne, der tager ansvar og træffer beslutningerne. Vi skal som ledere
derfor insistere på, at det bliver formidlet, så vi forstår det.”

Borgerne til kamp for deres lokale bibliotek

I Odsherred gik en gruppe borgere tidligere på måneden i aktion i protest mod byrådets planer om at flytte biblioteket til Hørve Skoles bibliotek. Læs historien om den
’kærlige happening’ her, hvor borgerne tømte biblioteket for bøger.

Spændende undersøgelse fra Axiell

En ny undersøgelse fra Axiell konkluderer, at danskerne er klar til den digitale bibliotekar. Man kan dog også vende den om og sige, at 45% af vores brugere erklærer sig
ikke-parate til digital bibliotekarservice. Uanset hvad, er det interessant læsning.

Nyt fra bestyrelsen

•

Bestyrelsen mødtes i
starten af juni for at arbejde
videre med fortællingen om
folkebibliotekerne. Vi skal
blive bedre til at minde folk
om vores kerneopgave, nemlig folkeoplysning (målet),
så den offentlige debat om
bibliotekerne ikke fortaber sig
i et alt for snævert fokus på
materialesamlingen (midlet).

•

Helle Kolind Mikkelsen,
chefkonsulent i KL, var forbi
og vi fik en snak om samarbejdet mellem skolen og folkebiblioteket og de forskellige
problemstillinger, der ligger i
det. Blandt andet omkring de
digitale ressourcer, men også
ressourcer til udrulning af de
biblioteksydelser, som vi tilbyder folkeskolen. Der er behov
for at opbygge en fælles tradition for deling af opgaver og
ressourcer – gerne udmøntet
i forpligtende samarbejder.

•

Læs hele referatet på
bibliotekschefforeningen.dk

>

Nyt fra BCF 2/ 2016

Klar fortælling om e-reolen

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har skrevet en god og forståelig tekst om status
på e-reolen. Selvom nogle af de store forlag som bekendt står udenfor, er der indgået
aftaler med langt hovedparten af de små og mellemstore forlag. I alt har eReolen
indgået aftale med omkring 250 forlag, hvilket sikrer et bredt og mangfoldigt indhold.
Læs mere her

Del din bedste biblioteksoplevelse med BCF

BCF vil gerne indsamle nogle af de mange gode succesoplevelser, der foregår over
hele landet og bruge dem som eksempler på bibliotekernes mangfoldighed og betydning.
Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at sende os fem-syv linjer, hvor I fortæller om,
hvad der var den allerbedste oplevelse sidste år, og ikke mindst, hvorfor I synes, at
netop den oplevelse fortjener at blive delt med andre.
Skriv til mogensv@roskilde.dk

Biblo åbner med succes
”Biblo.dk er folkeoplysning,
adgang til viden og at opbygge fællesskaber. Det er et
sted, hvor vi tager børnene
alvorligt som kulturforbrugere og træner dem i at begå
sig i det sociale og til at blive
aktive medborgere. Der er
ikke andre tilbud til aldersgruppen af den art i Danmark”, fortæller Line Røijen,
projektleder for Biblo.
Biblo.dk åbnede officielt den
3. juni og målgruppen har
fra start taget godt imod det
nye site, hvor der siden april
måned er oprettet over 5.200
nye profiler og 500 grupper.
Desuden er der allerede indsendt over 3.500 anmeldelser
til Sommerbogen, der kører
frem til 10. august.
“Biblo er DDB for tweens og
forbinder bibliotekets digitale
og fysiske rum. Det er børnebibliotekarernes mulighed
for digitalt at formidle til og
kommunikere med målgruppen”, siger Peter Høybye,
formand for konsortiet bag
Biblo. I foråret 2016 deltog
120 børnebibliotekarer i en
kursusrække om mulighederne i det nye site.

