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Leder

Bibliotekerne er i vælten for øjeblikket. Det ene øjeblik skælder forlag og forfattere
ud på e-Reolen og mener, at man undergraver al sund forretningsvirksomhed (for
forlagene). Det næste øjeblik er man glade for, at bibliotekerne er med til at se på
udgivelse af relevante titler fra back-listen. Politiken havde bibliotekerne på forsiden den 7. oktober med en kommentar, der hylder bibliotekerne som stedet for
”oplysning uden formynderi”. Forsiden af Kultursektionen var også ryddet til fordel
for bibliotekerne. Her er temaet i høj grad det søgende, famlende, usikre – ”ved
bibliotekerne egentlig, hvad de vil?”, der ligger som en understrøm.
Elsebeth Tank var i artiklen inde på, at bibliotekerne mangler nogle overbevisende
fortællinger om deres eksistensberettigelse. Det er interessant. Umiddelbart kan
berettigelsen ikke være et problem i forhold til borgerne. De kommer stadig i stor
stil på biblioteket – med et stabilt besøgstal. Så noget må jo være rigtigt, selvom vi
dybest set ikke ved, om de kommer i kraft af tilbuddet eller på trods af de nye tiltag.
Samtidig er bevillingerne dalende – som sædvanligt, har man lyst til at sige. Søndag
Aften har gang på gang påvist, at kulturområdet i sin helhed ikke har mistet penge,
set over en årrække (det billede er måske ved at vende?), men inden for den ramme
har bibliotekerne ydet ekstra midler til andre områder af kulturlivet. Så beslutningstagerne ser åbenbart ikke det samme som borgerne? Eller måske gør de. De ser
måske netop en veldrevet institution, som påtager sig mange opgaver og løser dem.
De ser en institution, der tilpasser sig udfordringer og opgaver og spiller med på de
politiske dagsordener. Og de hører om tilfredse borgere – med en procent på over
90. Som politiker må bibliotekerne ses som en skuffelse: der er ingen problemer at
løse, intet der kan vise handlekraft og problemknusning og dermed give omtale og
genvalg!
På Kulturstyrelsens årsmøde blev kerneopgaven sat til diskussion, og heri er der
måske retning og argumentation at hente til fortællingen om bibliotekerne. KS havde
formuleret fem punkter: Biblioteket skal:
• formidle og gøre information og viden tilgængelig
• fremme læring
• fremme litteratur og læsning
• fremme kulturelle aktiviteter
• facilitere møder og debat mellem mennesker
Retningen er velkendt. Der ligger mange opgaver i at omsætte ordene til handlinger,
men den største opgave er at omsætte punkterne til relevante og overbevisende
fortællinger for borgere og politikere. Dette sammen med evnen til at få fortalt
historierne er vigtig at opdyrke – ikke kun for biblioteksledere, men for alle medarbejdere. Derfor er formidlingen og de kompetencer, der hører til her, også en del af
opgaven.
							Mogens Vestergaard

Bibliotekschefforeningen
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folkebibliotekerne og sikre
strategisk, biblioteksfaglig
indflydelse på biblioteksudviklingen.
Læs mere:
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AKTIVITETSKALENDER
december - april
7. december bestyrelsesmøde BCF
10. februar BCF generalforsamling i Munkebjerg
11.-12. februar BCF’s årsmøde i Munkebjerg
14.-15. april DB’s årsmøde

Orientering om Folkemødet 2016

BCF opfordrer Kulturstyrelsen til aktivt at gå i spidsen for næste års folkemøde. BCF’s
formand, Mogens Vestergaard, har derfor skrevet følgende mail til Tine Vind:
Kære Tine
Som du sikkert allerede ved, har SB (statsbiblioteket) meddelt, at man ikke længere
kan påtage sig så stor en rolle i forhold til bibliotekernes tilstedeværelse på Folkemødet. Indsatsen fra SBs side har dækket både folkebiblioteker og DFFU’erne – vel ud fra
den præmis, at SB så sig som overbygning, navnlig i forhold til folkebibliotekerne.
Budgettet for Folkemødet i 2015 lå på ca. 400.000 kr. Hertil kommer den indsats, der
er gjort mandskabsmæssigt. Sagen er nu, at der ikke bliver en samlet manifestation
på Folkemødet af bibliotekerne. Drøftelserne på et møde mellem SB (Svend Larsen),
KB (Pernille Drost), BF (Tine Jørgensen), DB (Michel Steen-Hansen) og BCF (Mogens
Vestergaard) viste, at ingen havde kræfterne til at indtage SBs rolle, og derfor ville
bibliotekernes tilstedeværelse blive reduceret til slots i kulturens telt.
Det forhold har vi drøftet i BCF. Og herfra vil vi stærkt opfordre Kulturstyrelsen til at
gå aktivt ind i at sikre, at bibliotekerne er synligt til stede på Folkemødet. Danmarks
mest benyttede, folkeligste institution bør ikke mangle, og vi ser det som en væsentlig
opgave, at Kulturstyrelsen går aktivt ind og sikrer det. Vi vil derfor foreslå, at Kulturstyrelsen og CB erne påtager sig at tage teten i at løfte denne opgave, fordi det er
disse parter, der skal tegne folkebibliotekerne i en national indsats, som Folkemødet
er. Til gengæld vil BCF arbejde for, at bibliotekerne støtter op med mandskab til at
befolke standen før, under og efter Folkemødet. Ligeledes går vi gerne ind i en programgruppe, der skal tilrettelægge indslag, aktiviteter mm.

Nyt fra bestyrelsesmødet

Fredag den 30. oktober blev
der afholdt bestyrelsesmøde i
Bibliotekschefforeningen.

•

Kasserer Bente Nielsen
træder ud af bestyrelsen pga.
arbejdspres. I stedet indtræder første suppleant Erik
Barfoed fra Lejre i bestyrelsen
og varetager kassererposten.
Regnskabet føres af Roskilde
Bibliotekerne.

•

Planlægningen af generalforsamlingen er i fuld gang.
Bestyrelsen overvejer, om
partnerskaber kan være årets
hovedtema. Har du indspark
til generalforsamlingen, så
kontakt Mogens Vestergaard
på mogensv@roskilde.dk

•

Det blev besluttet, at
Tænketanken Fremtidens Biblioteker fortsat skal støttes,
samt at en repræsentant fra
BCF sidder med i styregruppen.

•

Der bliver snarligt sendt
kontingentopkrævninger for
2016 ud.

•

Læs hele referatet på bibliotekschefforeningen.dk
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Nyt medlem af BCF
Velkommen til Mette Høxbro, Biblioteksleder i Syddjurs Kommune.
BCF spurgte Mette om hendes baggrund og hvad hun særligt vil fokusere på i sit nye
job:
“Den 1. juni, startede jeg som biblioteksleder i Syddjurs Kommune. Jeg kommer fra
et job som chef for biblioteker og kulturhuse på Vesterbro og i Kgs. Enghave i København. Jeg har arbejdet med kultur- og biblioteksudvikling i Københavns Kommune
gennem de seneste 8 år. Og inden da været projektleder og lavet CSR projekter for
den danske alkoholbranche.
Jeg er særligt optaget af den udvikling, som bibliotekerne står midt i med øget digitalisering, bevægelsen væk fra være en ramme om en samling til at være en ramme for
forsamling, debat, læring, og oplevelser. Samtidig med, at biblioteket er den nemme
adgang til viden, litteratur og information.
Byrådet i Syddjurs Kommune har netop vedtaget en spændende kulturpolitik for hele
kommunen, og en af mine første opgaver, når jeg er landet, bliver sammen med gode
kolleger at udarbejde en strategi for, hvordan bibliotekerne spiller ind i Kulturpolitikken. Et andet område bliver at bygge bro mellem, og skabe nye sammenhænge i
kulturlivet og bibliotekerne i Syddjurs Kommune.
Min faglige baggrund, er ikke som flere måske tror, bibliotekar. Jeg er uddannet cand.
mag i det, der i dag hedder kunst- og kulturvidenskab ved Københavns Universitet.”
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Ny fælles strategi på vej
BCF har efterlyst, at Kulturstyrelsen sætter sig i spidsen for
at formulere en strategi for
bibliotekerne.
Det er vigtigt, at vi får et
nationalt overblik omkring,
hvor vi skal bevæge os hen i
samfundet.
Kulturstyrelsen tog hul på det,
på styrelsens årsmøde i Nyborg, ved at lave en workshop
om bibliotekernes kerneopgaver. Her blev deltagerne
inddelt i grupper, der hver
skulle arbejde med ét af de
fem strategiske pejlemærker:
Gøre information og viden
tilgængelig, Fremme læring,
Fremme litteratur og læsning,
Fremme kulturelle aktiviteter
og Facilitere debat og møder
mellem mennesker.
Workshoppen fungerede godt
og styrelsen fik mange kvalificerede input. Nu bliver det
spændende at se, hvad der
kommer til at ske i 2016.

Nyt fra BCF udkommer i forbindelse med BCFs bestyrelsesmøder, seks gange om året.
Næste gang er februar 2016

Bermudatrekanten

5. december 1945
Fem bombefly letter ved 14-tiden fra en flådebase i Florida for at tage på
træningsøvelse i godt vejr over farvandet øst for USA. Efter nogle timer og en del
forvirring lyder det over radioen fra Flight 19’s leder, at han ikke kan finde tilbage, og
at ingen af hans kompasser virker: »Vi kan ikke finde vest! Alt er forkert. Vi kan ikke
være sikre på nogen retning. Alt ser underligt ud, selv havet!«
Flight 19 blev aldrig fundet. Den forsvandt sporløst i det, man senere kaldte Bermudatrekanten. Formodentlig på grund af ekstreme vejrforhold og menneskelige fejl.
5. december 2020
Det meldes i morgennyhederne, at endnu et folkebibliotek er forsvundet sporløst
med både medarbejdere og andet indhold. Biblioteket stod midt i en fusion med
byens kulturhus, folkeskoler og Borgerservice.
Men nu er det væk. Øjenvidner bedyrer, at så sent som i går fandtes deres bibliotek.
Eftersøgningen af biblioteket vil blive intensiveret i de kommende dage, når tågen
letter.
Årsmøde 2016
Risikerer folkebibliotekerne at forsvinde sporløst, hvis vi ikke snart ændrer kurs?
I disse år mødes mange kommunale chefer med et krav om gevinstoptimering,
forpligtende partnerskaber og fusioner. Der er behov for klar ledelse og et velfungerende kompas, hvis folkebibliotekerne skal navigere gennem tidens arrangerede
ægteskaber med borgerservice, kulturhuse og folkeskoler – og samtidig bevare vores
identitet. Og der er behov for at være knivskarpe på vores kerneopgaver, for kender
man ikke sig selv, kan man let forsvinde i forpligtende partnerskaber.
På årsmødet skal vi diskutere, hvordan de aktuelle fusioner og partnerskaber bliver
en succes. Målet er at komplementere hinanden – ikke at udfase.
Vi ønsker det moderne bibliotek italesat på en måde, så det kan forstås og dermed
virkeliggøres.
Vi skal kende os selv, så vi kan forklare omverdenen, at det moderne bibliotek har
retning og ikke bare er halsløs griben efter tidens trends.
Ellers kommer epilogen til at lyde, som lederen af Flight
19. sidste ord: ”Alt er forkert. Vi kan ikke være sikre på
nogen retning...”.
Coming up: programmet for Munkebjerg,
11.-12. februar 2016…
Vi ses!
Bestyrelsen.

Spørgeskemaundersøgelse
BCF vil gerne systematisere
sin viden om sin basis: medlemmerne.
Derfor har vi sendt et link
med fem hurtige spørgsmål
rundt til samtlige bibloteksledere i hele landet.
Vi håber, I vil tage jer tid til at
svare på spørgsmålene.

