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BIBLIOTEKET BØR VÆRE EN STÆRK
PARTNER I FREMTIDENS MEDIEAFTALE
Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening
Regeringen er lige kommet med dens mediepolitiske udspil, og der er en del elementer,
hvor bibliotekerne bør være en klar medspiller. Landets folkebiblioteker har altid haft en
væsentlig folkeoplysende opgave, og i Danmarks Biblioteksforening har vi de seneste år
målrettet arbejdet på at placere folkebiblioteket centralt i det folkeoplysende public service-samarbejde, som vi skriver i vores strategi og handleplan.
Netop den opgave er ikke kun væsentlig for fortsat at udvikle og styrke bibliotekets samfundsmæssige virksomhed, men fordi biblioteket bør spille en helt central rolle i at bidrage til at sikre og udvikle demokratiet.
Alene overskriften på regeringens udspil DEN DEMOKRATISKE SAMTALE SKAL STYRKES, UDSPIL TIL NY MEDIEAFTALE er som skabt til bibliotekets fundament.
Biblioteket har til formål at styrke dannelse og aktivt medborgerskab ved at fremme og
give adgang til læring, viden, oplysning, kulturel aktivitet samt ved at skabe debat og dialog. Derfor bør folkebiblioteket medtænkes i den kommende medieaftale.
Samfundet og demokratiet udfordres aktuelt på mange niveauer – senest af pandemien
– men naturligvis især af en voksende polarisering med de sociale mediers ekkokamre og
fake news. Det folkeoplysende public service-princip som grundlag for folkestyret er
derfor vigtigere end nogensinde, og alle gode kræfter bør sættes i spil omkring den udvikling. Oplyste medborgere har altid været en forudsætning for det danske demokrati.
Bibliotekerne skal fortsat aktivt understøtte og være garant for valid oplysning til borgerne.
I Danmarks Biblioteksforening har vi i den forløbne valgperiode arbejdet for at bibliotekerne – ikke blot ifølge loven om biblioteker men også i den politiske bevidsthed – er
dem, der lokalt sikrer alle borgere adgang til nødvendig viden, fysisk og digitalt. Vi har
bl.a. arbejdet for sammenhængende tilbud af licensbelagt materiale til borgerne gennem en national digital overbygning og samarbejder også med andre public service-institutioner. For bibliotekerne som det fælles åbne sted, der understøtter samfundets digitale transformation med service og tilbud, og som bidrager ved at sætte dagsorden omkring udvikling af en national strategi for digital dannelse.
Centralt for mig har derfor også været at arbejde for, at de lovgivningsmæssige rammer
forpligter folkebibliotekerne i forhold til læring, digital dannelse og etablering af et demokratisk samlingspunkt i kommunerne.

Oplag
Distribueret 1.430 + 670 til anden uddeling
ifølge Dansk Oplagskontrol
ISSN nr.: 1397-1026
Gengivelse af artikler tilladt
med kildeangivelse.
Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg
Steen Bording Andersen (A) Aarhus, formand,
Evan Lynnerup (V), politisk næstformand, Jakob
Lærkes, bibliotekschef Gladsaxe og faglig næstformand.
Paw Østergaard Jensen (A) Albertslund, Mads
Duedahl (V) Aalborg, Inge Dinis (A) Ikast-Brande,
Kim Valentin (V) Gribskov, Thomas Angermann,
leder af Centralbiblioteket, Gentofte, Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg, og Annette W.
Godt, bibliotekschef Allerød.

Alt sammen kan være starten til, at man påbegynder en proces med en ny bibliotekslov,
der styrker og understreger folkebibliotekernes rolle som public service-institution og
som rammen om den lokale debat og for at understrege vigtigheden i fortsat at sikre borgerne fri og lige adgang til alle typer information.

INDHOLD
Velkommen til nyvalgte kommunalpolitikere og andre nye læsere. Magasinet Danmarks Biblioteker er et forum for aktuel
biblioteks- og kulturpolitisk debat om nødvendig ny biblioteksudvikling. Det henvender sig især til biblioteks- og kulturpolitikere, forvaltningsledere, bibliotekschefer og -ansatte samt andre informations- og kulturaktører. I dette og i de næste par
numre af Danmarks Biblioteker ﬁnder du særlige indslag med relevant introduktion til bibliotekerne. Start med en hurtig
Mini ABC om centrale biblioteksbegreber.
Tre tendenser afspejler sig i årets første blad: Udviklingen i medierne, nyt biblioteksbyggeri i sammenhæng med andre aktiviteter og fokus på læsning og læselyst. Se bl.a. hvad en nybagt kulturborgmester læser side 5.
Få bibliotekspolitisk indﬂydelse: Michel Steen-Hansen, direktør i DB, inviterer til kulturpolitiske træf i hver af regionerne i
marts, se præcis hvornår side 7.
Har du tilmeldt dig til Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022 den 21.-22. april i Aalborg? Hvis ikke tjek bagsiden og kom med!
Hellen Niegaard
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A K T U E LT

Bibliotekspolitisk
Topmøde
og
generalforsamling
2022
Torsdag den 21. april

Dagsorden til Danmarks Biblioteks- Bemærk endvidere reglerne om stemmeret (vedtægternes § 10):
forenings generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering om det af
Repræsentantskabet godkendte
regnskab

Fremmødte § 2, stk. 2 a-1-medlemmer
(enkeltpersoner, ansat i medlemskommuner, medlemsinstitutioner og med
lemsorganisationer) råder hver over
1 stemme.

4. Valg af formand
5. Valg af 1. næstformand

Aalborg Kongres & Kulturcenter

Hver medlemskommune samt Sydslesvig råder over stemmer svarende til de
fremmødte, dog maksimalt 7.

6. Valg af 2. næstformand
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.
Bemærk venligst, at forslag der ønskes
fremmet til afstemning (dagsordenens pkt.
7), skal være Repræsentantskabet i hænde
senest ﬁre uger før generalforsamlingen,
dvs. torsdag den 24. marts 2022 pr. mail til
db@db.dk.
Forslag indsendes til sekretariatet, hvorfra
det udsendes til generalforsamlingens deltagere senest 2 uger før generalforsamlingen.

Fremmødte § 2, stk. 2 a-2-medlemmer
(øvrige enkeltpersoner, bortset fra studerende) er ikke stemmeberettigede.
Fremmødte § 2, stk. 2. b-medlemmer
(institutioner/organisationer) råder
hver over 3 stemmer.
Fremmødte § 2, stk. 2. c-medlemmer
(f.eks. brugerråd) råder hver over
1 stemme.
Fremmødte § 2, stk. 2 d-medlemmer
(studerende) råder hver over
1 stemme.
Fremmødte § 2, stk. 2 e-medlemmer
råder hver over 1 stemme
(pensionister).
Bemærk også, at der ikke kan stemmes ved
fuldmagt. Stemmekort udleveres ved topmødebureauet.

DB FONDEN AF 2012
Formål
Fonden kan give støtte til biblioteksfaglig dygtiggørelse og videreuddannelse i Danmark eller ved studierejser i
udlandet. Støtte kan også i begrænset omfang ydes til uddannelse af unge og dygtige bibliotekarstuderende
samt til uddeling af prisbelønninger til institutioner eller enkeltpersoner, der har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats for dansk biblioteksvæsen.

Ansøgningsfrist 28. februar 2022
Ansøgninger skal omfatte:
Kort beskrivelse af formål, tidsramme, budget herunder angivelse af andre tilskudsansøgninger/
anden ﬁnansiering.
Intet ansøgningsskema.
Opnås tilskud forpligter man sig til afrapportering og regnskab senest 6 mdr. efter projektets afslutning.
Ansøgninger stiles til DB FOND af 2012 og sendes pr. mail til db@db.dk.
Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 1463 København K
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[NYHEDSKLIP...]
let er rekordomsætningen i 2021 steget
med 14% til 449 millioner kr.

Foto: Laesehunde.dk

Hvad kan en læsehund? Mange danske skolebørn har en læseudfordring og mange af
dem har samtidig mistet lysten til at læse og træne højtlæsningen i klassen. Derfor kan
de møde læsehunde på biblioteket. En læsehund er en venlig og børneglad hund, der
motiverer børn til at læse, ved at lytte tålmodigt og interesseret til alverdens historier
– og dermed skabe en positiv og anderledes læseoplevelse, og resultatet er øget læselyst og selvtillid. En læsehund er godkendt og certiﬁceret til at arbejde på biblioteker og skoler. Se mere på laesehunde.dk.
Hvordan lytter Danmark. Podcast, lydbøger og forskellige auditive nyskabelser
betyder, at danskerne har skruet op for lydforbruget. En dansker lytter i gennemsnit
til lyd i to timer og 27 minutter hver dag, viser DR Medieforsknings nye undersøgelse.
Selv om radio fortsat er Danmarks største
lydmedie med 46% af den samlede lyttetid,
foregår den samlede lytning nu overvejende, siges det, on-demand. Hver tredje lytter nu ugentligt til podcast. Med mobilen i
lommen er det let at lytte allevegne. Pod-

cast (58%) og lydbøger (63%) bruges primært på hovedtelefoner.
Tjek kortlink.dk/dr/2etnb.
Hvordan ser læsevanerne ud efter corona. Nedlukningerne har ikke bremset danskernes læselyst, uanset om vi taler om
trykte bøger, e-bøger eller lydbøger ifølge
Saxo. Internetboghandelen har offentliggjort sin årlige læseundersøgelse, og har,
oplyser man, ’sendt over 3,6 millioner
læseoplevelser af sted til danskerne’. Sam-

Hvordan fremtidssikres den
demokratiske infrastruktur
”Den demokratiske samtale og vores medieforbrug står i en brydningstid, ikke
mindst på grund af den digitale udvikling.
En ny medieaftale må derfor handle om
andet end fordeling af støttekroner”, fremhævede kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A) ved offentliggørelse af regeringens længe ventede Medieudspil 2022 i
starten af februar.
Det rummer en række initiativer fordelt på
ﬂere indsatsområder som bl.a. Demokratisk kontrol med tech-giganterne, Streamingtjenester skal yde et kulturbidrag til
styrkelse af lokal og regional journalistik,
Ny public service-pulje og mere public service-indhold til unge og endelig Et stærkt
digitalt DR med fokus på hele Danmark.
Oplyste medborgere har altid været en forudsætning for det danske demokrati. Publicservice-medier og institutioner som bibliotekerne skal fortsat aktivt være garant
for valid oplysning til borgerne. Hvordan
sikrer vi det? Spørgsmålet drøftes med
bl.a. Lea Korsgaard, bestyrelsesformand
for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, på Bibliotekspolitisk Topmøde 21. og
22. april i Aalborg.
/HN

Hvad læser en nybagt kulturborgmester?
Københavns nye kulturborgmester oplever med egne ord
en evigt stor læseglæde.
Mia Nyegaard (B), ny kulturborgmester i København, vil gerne læse mere, selv om opgaverne står i kø ”- men det er svært
at få tid til. Så nej, jeg er ikke tilfreds med kadencen. Og af
samme grund ender jeg altid med at have gang i tre-ﬁre
bøger ad gangen, som mit natbord også vidner om” – og ellers bliver det i ferierne, fortæller borgmesteren til Københavns Bibliotekers nyhedsbrev Litterær Luksus på: bibliotek.
kk.dk/nyheder.

havde for længe siden faget Afrikansk kultur, litteratur og
ﬁlm, da jeg læste afrikastudier, og det åbnede virkelig mine
øjne for alt det, ‘geograﬁsk’ skønlitteratur kan i forhold
til at forstå, hvor forskellige vores kulturer og verdensopfattelser kan være.”
Lige nu læser Nyegaard desuden Poul Baches
Finkultur og Mangfoldighed – 60 års dansk kulturhistorie. Den var en afskedsgave fra hendes
ledelsessekretariat i Socialforvaltningen, hvor
de mente, at den vil give et godt vidensgrundlag at stå på for en ny kulturborgmester.

”Det er ofte forfatterskaber, jeg orienterer mig mod. Nogle
gange fordi det er den lette løsning at vælge en forfatter, jeg
allerede ved, jeg holder af. Andre gange fordi min nysgerrighed gør, at jeg lige må se, om den næste bog er lige så god
eller måske bedre end den forrige. Det kan være alt fra Camus over Auster og Murakami til Tove Ditlevsen, som jeg orienterer mig i. Hvis jeg skal anbefale et nyere forfatterskab, så
må det blive Chimamanda Ngozi Adichie. Hun er virkelig interessant.” Mia Nygaard begyndte at ”læse Adichie ud fra
hendes ‘geograﬁske forfatterskab’ - her det afrikanske. Jeg

■ Følg med i Danmarks Biblioteker. Her kan du
følge debat og indlæg om aktuelle biblioteksog kulturpolitiske spørgsmål, serviceløsninger og arkitektur. Og bl.a. møde landets nyvalgte kulturpolitikere og læse
om deres idéer og tanker om kultur,
biblioteker, bøger og mange andre
aktuelle og presserende opgaver i
kommunerne.
/HN
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KOM
OG
SPARK
DÆK!
VELKOMMEN TIL BOGBUSTRÆF 2022 I FLENSBORG
Lørdag d. 10. september 2022 danner den smukke havneby ved Flensborg Fjord ramme om et stort bogbustræf
med bogbusser fra nær og fjern. Det sker centralt på
Havnespidsen lige i hjertet af byen.

Rullende biblioteksservice når alle
Er borgernes læselyst og boghunger stor, men bibliotekerne
få? Uanset om man bor på landet eller i bydele uden eget lokalbibliotek, kan bogbussen være svaret.
2020 var 100-året for Genforeningen i 1920, og det skulle fejres på bedste manér med et bogbustræf i Flensborg. I stedet
ﬁk vi besøg af corona, og træffet er blevet udskudt to gange.
Men i år - 2022 - skulle det være ganske vist.
Træffet arrangeres i et samarbejde mellem Filibussen, Forbundet Kultur og Informations faggruppe for ﬁlialbiblioteker
og bogbusser, Fahrbüchereien in Schleswig-Holstein, Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig – sidstnævnte som tovholder.

Fagligt og festligt
Udover at kunne ‘sparke dæk’ blandt de mange bogbusser, vil
dagen byde på en række faglige og hyggelige programpunkter. Sæt kryds i kalenderne nu. Nærmere informationer følger
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senere. Dagen slutter med en festlig aften med middag, musik og underholdning i Flensborg Bibliotek. Vi håber at se både jer med egen biblioteksbil eller bus og jer, der drømmer og
har planer om en.

Agnes og Otto byder velkommen
Ved Flensborgs forrige bogbustræf i 2008 kunne Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig præsentere to nye specialbyggede bogbusser. Efter ﬂere hundredetusinde kilometer med
”Jytte” og ”Dagmar” på de sydslesvigske landeveje er tiden
imidlertid kommet til en udskiftning.
Gennem de seneste år har en gruppe medarbejdere derfor arbejdet intenst med at udvikle en ny type bogbus.
Den første bus blev leveret primo januar 2022, og den næste
skulle ankomme omkring påske 22. Vi glæder os til at præsentere ”Agnes” og ”Otto” på træffet – en spritny generation
af de sydslesvigske bogbusser.
RITA JAKOBSEN
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

POLITIK

Danmarks Biblioteksforening
Valget og den politiske opmærksomhed omkring bibliotekerne
Efter et kommunalvalg er der vagtskifte hos Danmarks Biblioteksforening. Da et ﬂertal af
de valgte i DB-Repræsentantskabet er kommunalpolitikere, er det en naturlig konsekvens.

D

er er en gensidighed i at skabe opmærksomhed omkring
bibliotekernes rolle i samfundet og at skabe interesse omkring valget til Danmarks Biblioteksforening.
Et valg som er lidt komplekst, da Danmarks Biblioteksforening
er en national interesseorganisation, som favner både fagfolk og
politikere. Det er et helt unikt set-up og samtidig også foreningens store styrke, da man med den konstellation skaber en direkte dialog og fælles forståelse mellem den faglige udvikling og
den politiske rammesætning.

For Danmarks Biblioteksforening er det særdeles vigtigt, at der
er både politisk og geografisk repræsentation, så vi dækker hele
landet og det politiske spektrum.
Derfor har vi det omfattende valg, hvor der derudover desuden
er mulighed for at vælge 10 tillægsmandater, hvis den politiske
repræsentation er blevet helt skæv i forholdt til mandatfordelingen i landets nye byråd.
Pr. november 2021 er 79 af landets 98 kommuner medlem af DB.
Desuden er Flensborg kommune medlem af DB.

Formandskabet skal på plads
Stil op til Repræsentantskabet
Danmarks Biblioteksforenings valg er to-delt. Det vil sige, at der
først er valg blandt de faglige medlemmer til vores repræsentantskab. Det foregår digitalt mellem 15. januar og 15. februar.
Her skal vælges 17 medlemmer.
Du kan se, hvem der er valgt på db.dk – og jeg vil gerne benytte
lejligheden allerede nu til at sige varmt tillykke med valget, vi ser
frem til samarbejdet.
Når det er overstået, vil vi i løbet af marts måned holde kulturpolitiske træf i alle regionerne.
På hvert af disse møder skal vi vælge fem politiske medlemmer
til vores repræsentantskab. Det betyder, at det er byrådsmedlemmer, der kan stille op og har stemmeret.

Få politisk indﬂydelse
Velkommen til valgmøderne i marts
• Region Syddanmark den 1. marts kl. 17.00
• Region Hovedstaden den 9. marts kl. 17.00
• Region Midtjylland den 15. marts kl. 17.00
• Region Sjælland den 22. marts kl. 17.30
• Region Nordjylland den 24. marts kl. 17.00

Når disse valg er overstået, har vi så valgt et repræsentantskab på
omkring 50 medlemmer.
Men vores valghandling stopper ikke her, for nok så centralt er
valget af politisk formand og næstformand samt en faglig næstformand. Det foregår alt sammen på Det Bibliotekspolitiske
Topmøde i Aalborg 21. april under generalforsamlingen.
På denne måde kommer valghandlingen hvert fjerde år i Danmarks Biblioteksforening til at strække sig over fire måneder.
Den bliver afholdt på forskellige platforme og har møder i alle
fem regioner.

■ Det kan være svært at bevare det fulde overblik, men til gengæld styrker det opmærksomheden omkring bibliotekerne og
den nødvendigere dialog mellem fagfolk og politikere. Alt sammen for at styrke bibliotekernes opgaver med at understøtte og
udvikle det demokratiske samfund.

MICHEL STEEN-HANSEN
Direktør

Er du tilmeldt Bibliotekspolitisk Topmøde 2022 i Aalborg? Program og tilmelding se bagsiden. Seneste topmøde var i 2019 i Esbjerg. Topmødet i 2020
blev aflyst pga. pandemien, mens det i 2021 var virtuelt.
Foto: Christer Holte.
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MINI ABC

CENTRALE
BIBLIOTEKSBEGREBER
BIBLIOTEK.DK
Biblioteket 24/7 - Find titler og søg døgnet rundt efter bøger og andet – og se, hvad de danske biblioteker rummer.
Tjek hvor materialet er hjemme og bestil det til dit lokale
bibliotek.

BIBLIOTEKSAFGIFTEN
Eller ’bibliotekspengene’. Statslig kulturstøtteordning til
forfattere, oversættere, illustratorer m.ﬂ. med værker inkl.
e-bøger på folkebibliotekerne. I 2021 omfatter afgiften
godt 179 mio. kr.

DIALOGFORUM
Et uformelt, tværfagligt og tværpolitisk fora for landets
biblioteksorganisationer omkring spørgsmål og høringer
af fælles interesse. Medlemmer: BCF (Bibliotekschefforeningen), FKI (Forbundet Kultur og Information. Til 2020
Bibliotekarforbundet), DFFU (Danske Fag-, Forsknings- og
Uddannelsesbiblioteker), KFPLC (Kommunernes Forening
for PædagogiskeLæringscentre), HK KOMMUNE og STAT
(biblioteksområderne), samt Det Kgl. Bibliotek og DB
(Danmarks Biblioteksforening) med DB som sekretariat.

DBC DIGITAL A/S

CENTRALBIBLIOTEKERNE

DDF er en sammenslutning af folkebibliotekerne i alle landets kommuner samt Grønland, Færøerne og Sydslesvig.
DDF udvikler og formidle et sammenhængende digitalt
bibliotek med indsatsområder som f.eks. app’en Biblioteket, eReolen og eReolen GO, den fælles hjemmesideløsning o.l. og administrerer og forhandler tekstlicenser,
ebøger og net-lydbøger. Detdigitalefolkebibliotek.dk

Overbygningsfunktion for de kommunale folkebiblioteker.
Landets seks CB’er er placeret i Aalborg, Herning, Vejle,
Odense, Roskilde og Gentofte. Staten yder tilskud til opgaven og indgår rammeaftaler med de seks; aktuelt for
2021-2024. Økonomisk ramme i 2021 var på 70,4 mio. kr.
Centralbibliotek.dk.

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING
Unikt talerør for folkebibliotekerne. DB omfatter både
kommunernes kommunalpolitikere og fagfolk og arbejder
for at fremme en tidssvarende dansk biblioteksudvikling.
Med fokus på samarbejde, netværk, udveksling af erfaringer og idéer inden for hele kulturområdet med relation til
bibliotekerne, inklusive kultur -og oplysningsinstitutioner
i videste forstand. Inkl. initiativtagende og udadvendt virksomhed samt internationalt bibliotekssamarbejde. Db.dk.
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DBC står for den bibliograﬁske og systemmæssige infrastruktur til bibliotekerne med bl.a. DanBib, bibliotekernes
fælles katalog, som understøtter data- og lånesamarbejde
mellem bibliotekerne, udarbejder nationalbibliograﬁen
for staten og driver bibliotek.dk mv. (DanskBibliotekscenter A/S til 2021) Dbc.dk.

DET DIGITALE FOLKEBIBLIOTEK

EBLIDA
European Bureau of Library Informationand Documentation Associations arbejder bl.a. med at sikre adgang til digital viden, copyrightspørgsmål, e-bøger o.l. via Europas
biblioteker og omfatter nationale organisationer, biblioteker, informations-, dokumentations- og arkivcentre i Europa. DB er repræsenteret ved Andrew Cranﬁeld i den styrende komité. Eblida.org.

B I B L I OT E K S A B C

Orientering til nyvalgte
kommunalpolitikere
NATIONALBIBLIOGRAFIEN
Fortegnelse over dokumenter, der udgives i et land. Nationalbibliograﬁen udarbejdes på grundlag af pligtaﬂevering. En lovmæssig forpligtelse som pålægger bogtrykkere, producenter eller forlæggere at aﬂevere et eller ﬂere
frieksemplarer af de dokumenter (bøger, periodica, audiovisuelle materialer, etc.), som de producerer eller udgiver,
til det offentlige.
Foto: COLOURBOX

IFLA
International Federation of Library Associations and Institutions fremmer adgang til viden via biblioteker på verdensplan, herunder varetager forskning, guidelines og
standardudvikling på biblioteksområdet. Bl.a. i relation til
FN’s agenda 2030. DB repræsenteres i det styrende organ,
Governing Board, af Kirsten Boelt samt af Jakob Lærkes i
folkebibliotekssektionens komité og af Søren Dahl Mortensen i børne- og ungdomssektionens komité. Iﬂa.org.

DET KGL. BIBLIOTEK
KB København og KB Aarhus (tidl. Statsbiblioteket). Nationalbibliotek og pligtaﬂeveringsbibliotek for både fysiske
og digitale publikationer samt internettet. Statslig overbygning for folkebiblioteker inkl. integrationsopgaven. KB
leverer en lang række services til landets biblioteker bl.a.
digitaliserede artikler og aviser, materialer på fremmedsprog, depotfunktion mm. Kb.dk.

LOV OM BIBLIOTEKSVIRKSOMHED (2000)

Sikrer mennesker med syns- og læsehandicap adgang til
tusindvis af bøger i NotaBibliotek. Nota.dk.

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN
SLKS yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Huser bl.a. Biblioteksafgiften og Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre
mv. Slks.dk.

UDDANNELSER
Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, tilbyder en BA i Informationsstudier og en kandidat i Informationsvidenskab og kulturformidling. ku.dk.
SDU tilbyder en BA i Biblioteksvidenskab, it og kommunikation. sdu.dk.

TÆNKETANKEN FREMTIDENS FOLKEBIBLIOTEKER
Tænketanken skaber viden og debat om bibliotekernes
samfundsmæssige rolle nu og i fremtiden gennem analyser, rapporter og mødevirksomhed. Bag tænketanken står
ﬂere organisationer bl.a. Danmarks Biblioteksforening, et
antal biblioteker, ﬂere centrale aktører og enkelte leverandører. Tænketanken har til huse i DB.
Fremtidensbiblioteker.dk.

/HN
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Det er lovpligtigt at drive folkebibliotek for kommunerne.
Den første danske bibliotekslov blev vedtaget i 1920. Den
seneste i 2000: Lov om biblioteksvirksomhed. Lov nr. 340
af 17. maj 2000 med tilhørende bekendtgørelse. Loven er
under debat i forhold til udviklingen af folkebibliotekerne
og deres aktuelle opgaveløsning.

NOTA
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DET DIGITALE STIGER FORTSAT
MEN DEN TRYKTE BOG VEJER STADIG TUNGEST

Nedlukningerne i marts 2020 og december 2020 forstærkede den digitale udvikling for
danskernes bogkøb, bibliotekslån og læsning. Bogpanelet har november 2021 udgivet
sin årsrapport.
Bogproduktionen
Antallet af førsteudgaver af skønlitteratur er faldet marginalt fra
2019 til 2020, men antallet af sådanne titler på dansk er steget.
Titler oversat fra engelsk/amerikansk er faldet med 20% fra 2019
til 2020 og har ikke været lavere de sidste 10 år.
Antallet af faglitterære titler er fra 2019 til 2020 faldet med knap
5%. Det er forsat biografier, som er den største emnegruppe.
Udgivelsen af e-bøger stiger markant. For skønlitteratur er stigningen fra 2019 til 2020 på knap 14% og for faglitteratur 17%. Der
udgives flere skønlitterære titler til voksne som e-bøger end som
trykte bøger, men denne tendens gælder ikke for skønlitteratur
til børn.
Produktionen af lydbøger er bemærkelsesværdigt faldende. Efter et hop på over 2.000 titler i 2018 til over 6.000 titler, så ligger
2019 og 2020 ca. 500 titler lavere. Dog er antallet af titler, når det
gælder nye netlydbøger fortsat stigende, mens cd-formaterne
måske ikke så overraskende er faldende.

Forlagenes omsætning
Flere af de større forlag har et fald i antallet af udgivne e-bøger,
mens det samlede antal titler er stigende fra 2019 til 2020.
Efter et 2017 med 6.308 retrodigitaliserede e-bøger er der over de
næstfølgende tre år sket et fald: I 2020 blev retrodigitaliseret
2.719 titler. Markedet er ved at være mættet med ældre titler, og
der er ikke tilsyneladende ikke p.t. stor efterspørgsel efter ebøger, hvor den trykte original er af ældre dato.

D

en fysiske oplevelse af bogstakke med nye bøger eller de
veltjente klassikere på hylderne er vigtig for danskerne,
konkluderer Bogpanelet i indledningen. Det bygger på, at salget
af trykte bøger har udviklet sig i en positiv retning, selv om bibliotekernes bestand af fysiske bøger er faldende. Endvidere er interessen for streamingtjenesterne stigende.
Bogpanelets rapport omhandler det kommercielle bogmarked,
hvilket dækker ¾ af den samlede bogproduktion. Den største del
af den ikke-kommercielle bogproduktion er faglitteratur. Rapportens konklusioner vedr. skønlitteratur er derfor umiddelbart
mere dækkende end for faglitteratur.
Bogpanelet ser på et ti-årsperspektiv, men da det er tilfældet
hvert år, er denne anmeldelse fokuseret på udviklingen fra 2019
til 2020.
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Forlagenes samlede salg er stadigt stigende. Fra 2019 til 2020 er
salget af trykte bøger er steget 1,1%, mens salget af digitale udgivelser steget 20,6%. Salget af netlydbøger er markant stigende
med 58% fra 2019 til 2020 med en omsætning på knap 160
mio.kr. Salget af e-bøger er steget med 3% og salget af andet digitalt (primært undervisningsmidler) er steget med 9%.
Forklaringen ligger ikke mindst i nedlukningerne som følge af
Covid-19 pandemien.
Antallet af forlag er stabilt med et fald på kun 5 forlag fra 2019 til
2020 med 971 forlag. Heraf er ikke mindre end 59,3% forlag med
kun én udgivelse i 2020, hvilket er en stigning på 2,7% procentpoint.

Folkebibliotekerne
Der er en grundig gennemgang af folkebibliotekstal. Den be-

DET LITTERÆRE MARKED

Udlån og bestand af e-bøger og lydbøger via E-reolen er præsenteret meget illustrativt med flere figurer. Ikke mindst nogle kraftige hop som følge af Covid-19 nedlukningsperioder. En anden
detalje er, at en aldersopdelt oversigt over lånere af fysisk materiale henholdsvis på eReolen.dk viser, at der interessant nok er
flere i aldersgruppen 10-19 år, som låner på eReolen end på fysiske bibliotek – som den eneste aldersgruppe.

“

Foto: Jens Honore

skedne stigning i udlånet af fysisk materiale fra 2018 til 2019 er
mere end modsvaret af et markant fald fra 2019 til 2020. En væsentlig del af forklaringen er også her Covid-19 nedlukningerne,
så de mere langsigtede virkninger er det fortsat for tidligt at spå
om.

Det glæder mig, at så mange danskere
har fundet vej til bøgerne under nedlukningerne,
og at de digitale muligheder for at købe, låne og
læse bøger har muliggjort dette. Danskerne har
købt bøger online, og de har i særdeleshed lånt
flere netlydbøger og e-bøger fra bibliotekerne.
Bøger er vigtige brikker i vores demokratiske
samtale, men nok så vigtigt kan de give et kærkomment afbræk fra de sociale medier og skærme, der konstant suger vores opmærksomhed og
fokus. Derfor er det også afgørende, at vi så tidligt
som muligt får vist vores børn værdien af læsning,
så læselysten bliver etableret for resten af livet.”
Ane Halsboe-Jørgensen (A), kulturminister ved offentliggørelsen

Læsning og udfordrede læsevaner

>>>
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Afsnittet om læsning er grundigt og giver mange detaljer. Befolkningens læsevaner er stabile – både samlet og opdelt på køn
og aldersgrupper. Forskydningerne er som helhed små. Dog er
der en klar tendens til at ældre over 70 læser mere – både skønog faglitteratur.
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Afslutningsvis omtales to aktiviteter om læsning. Et digitalt seminar Pejlemærker i aktuel forskning om læsning med en opfølgende rapport. En af pointerne, er at børns, unges og voksnes fritidslæsning er faldet de seneste 10-11 år; især læsning af længere og sammenhængende tekster er i tilbagegang.
Dette følges op af et efterfølgende seminar i august 2021 Børn,
formidling, læselyst – Forskning møder praksis. Her blev taget
udgangspunkt i nyere forskning, som viser, at børns læselyst
styrkes af, at de bliver inddraget i dialog med kompetente formidlere.
Presset på tilgængeligheden af trykte bøger ikke mindst med faldende biblioteksudlån kræver opmærksomhed i lyset af interessen for netop det fysiske møde med bogen, skriver Bogpanelet.
På seminaret blev peget på, at fysiske bøgers synlighed og tilstedeværelse i børns læringsmiljøer er altgørende for deres dannelse som læsere. Der annonceres en publikationen om seminaret
ultimo 2021, som dog i skrivende stund ikke er udkommet endnu.

■ Bogpanelets egne initiativer vedr. læsning er der således grund
til at være opmærksom på og følge. Indsatsområdet Læsning og
læselyst har derudover også stort fokus aktuelt, såvel når det drejer sig om udviklingsprojekter på bl.a. biblioteksområdet under
Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS.dk) som i Tænketanken Fremtidens Bibliotekers regi, se artiklen af Stine Reinholdt Hansen og
Lotte Hviid Dhyrbye side 26.

LEIF ANDRESEN
Chefkonsulent
Det Kgl. Bibliotek

LÆSELYSTEN SKAL FREMMES
Markant forandring på bogområdet i gang.
“Når man læser Bogpanelets mange tal, skal man mærke sig de
allermindste spor for at kunne danne sig det større billede af en
forandring, der er i fuld gang, og som er mere dramatisk og kompliceret, end man først kan antage.
Det er vigtigt, at alle danskere har gode muligheder for adgang til
fysiske bøger i hverdagen. Det skal hverken være svært eller dyrt
at få fysiske bøger inden for rækkevidde. Desuden skal børns
læselyst fremmes, ikke gennem påbud og firkantede læseanbefalinger, men gennem initiativer, der inddrager børns ønsker og
behov”, understreger Anne-Marie Mai, formand for panelet i
forbindelsen med årsrapporten.
Årets mest markante udvikling i Bogpanelets rapport ses i udlån
af netlydbøger og e-bøger. Især for netlydbogen ses store stigninger i antallet af biblioteksudlån, der også udgør en større andel af forlagenes omsætning. Denne er svagt stigende, selvom

antallet af forlag er faldet med fem. Herudover viser årets tal, at
danskerne overordnet set hverken læser mere eller mindre end
tidligere. Tallene vidner om, at Danmark har en stærk digital infrastruktur både på bogmarkedet og i bibliotekerne, som sikrer,
at danskerne kan få adgang til litteratur.
På baggrund af en stor mængde statistik tager årsrapporten temperaturen på bogbranchen fra det øjeblik en bog produceres, til
den er i hånden på læseren. På den måde tager tallene højde for
hele kredsløbet fra produktion over distribution til forbrug. Bogpanelet blev etableret i 2014 for at følge udviklingen på det danske bogmarked, og det nuværende panel er udpeget for perioden
2019-2022. Professor Anne-Marie Mai er formand for panelet,
der i alt tæller seks forskere med ekspertise inden for bogens og
litteraturens kredsløb. Ved siden af den årlige rapport udgives
andre specialrapporter.
Læs mere om bogpanelet: kortlink.dk/kum/2es8x

BEMÆRK: Sekretariatet for Bogpanelet er skiftet fra SLKS til Kulturministeriet. Det indebærer ikke blot, at dette års rapport
er publiceret på Kulturministeriets hjemmeside, men også at man har ﬂyttet tidligere rapporter til Kulturministeriets hjemmeside, således at visse web-sider med links til tidligere årsrapporter, nu beklageligvis henviser til ingenting.
Bogen og litteraturens vilkår 2021, Bogpanelets årsrapport. Kulturministeriet, 47 sider.
Downloades fra kortlink.dk/kum/2es92
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LÆSNING – BØRN & UNGE

Nordisk børnelitteratur
om svære samtidsspørgsmål
Ny antologi af interesse for alle, der er optaget af børn og unges
læselyst og læsning.
På tværs af Norden – Social holdbarhed i nordisk børne- og
ungdomslitteratur hedder en ny antologi udgivet af Nordisk
Ministerråd, skrevet nordiske forskere og illustreret af nordiske forfattere og illustratorer. Ud fra et bredt perspektiv har
de set på, hvordan svære spørgsmål som vold, død og sygdom, men også humor og drømmen om en bedre verden opleves i den litteratur, som børn og unge i Norden læser. Antologien er den sidste del af en trilogi om nordisk børne- og
ungdomslitteratur.
Nordiske billedbøger er ’meget modige’, mener Anna Karlskov Skyggebjerg, ph.d. og viceafdelingschef på DPU, Aarhus
Universitet. ”Selvom nordiske billedfortællinger ofte tager
livtag med tabuoverskridende emner, bliver det lige så ofte
debatteret, om det overhovedet er muligt at skrive om traumatiske erfaringer, herunder krig, med et børnepublikum for
øje.” Antologien diskuterer også de forskellige perspektiver
på, om litteratur for f.eks. unge skal have en samfundsforbedrende rolle, og det beskrives, at selv om litteraturen vil det
gode, skal historien ikke nødvendigvis være indsmigrende.

”Det socialt holdbare i børnelitteraturen beﬁnder sig snarere hinsides
politiske slagord og tilbyder en æstetisk fornemmelse af, at noget er
galt, og at det eksisterende burde
være anderledes”, siger Olle Widhe,
professor i litteraturvidenskab, Gøteborgs universitet.
Antologien er ikke alene forskningsbaseret. Den omfatter også seks helt unikke illustrerede fortællinger af bl.a. Jesper
Wung-Sung og Jenny Lucander, Zakiya Ajmi og Sara Lundberg samt Karen Siercke og Adam O.

■ Download den på kortlink.dk/norden/2etmg. På tværs af
Norden. Social holdbarhed i nordisk børne- og ungdomslitteratur med nedslag i forskning og formidling. Første del udkom 2019, mens 2. del om Økokritiske strømninger i nordisk
børne- og ungdomslitteratur kom i 2021.
/HN

Antologien rummer små ﬁne billedfortællinger som MIFS VERDEN af Jesper Wung-Sung & Jenny Lucander, NEJ af Jens Mattsson og Kamila Slocinska samt kommentarer
til og analyser af børnelitteratur, der behandler potentielle konﬂiktområder med et gran af humor.
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GELLERUP
SPORTS- OG KULTURCAMPUS

Multihuset, et centralt element i den omfattende revitalisering af Gellerup, slog i december dørene op til en ny fælles og åben destination for
byens beboere og besøgende.

H

vis man ikke har besøgt bydelen Gellerup i de seneste 10 år,
så er forandringerne til at tage og føle på. Området er totalt
forvandlet, og den grandiose arkitektoniske vision fra 1960-erne
er opgraderet til en version 2.0 med mennesket i centrum. En
række store boligblokke har måttet lade livet og i stedet er der
bl.a. skabt en stor kuperet Bypark, bygget kollegier, lavet iværksætter miljøer og opført et kommunalt kraftcenter - kaldet Blixens - med 1000 arbejdspladser.
Det nye Bibliotek og Samlingshus ligger på Karen Blixens Boulevard og er forbundet med Bevægelseshuset via Verdenspladsen.
Dermed er den internationale tone slået an i det nyeste projekt,
hvor der er højt til loftet, såvel fysisk som mentalt. Gellerup
Sports- og Kulturcampus bliver for alvor hjertet i bydelen, når
stedet om et par år bliver suppleret med en ny svømmehal til 250
mio. kr.
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I arkitektkonkurrencen blev der lagt stor vægt på synenergien og
sammenhængskraften mellem de forskellige faciliteter. Det blev
Schmidt Hammer Lassen Architects, der vandt opgaven, og de
formulerer det overordnede princip på denne måde:
“I et samfund, der er så alsidigt som Gellerup, er det vigtigt, at
den nye campus er et demokratisk sted, der er venligt, uprætentiøst og nemt at bevæge sig igennem. Et sted som opfordrer alle
til at interagere med mennesker fra andre samfundslag.
Arkitekturen understøtter derfor åbenhed og skaber plads til at
folk mødes i overgangen fra bygning til bygning og i rummene
på en intuitiv måde.”

Kontraster omkring et torv
Grundlæggende består campus lige nu af tre meget forskellige
bygninger omkring en torveplads. Biblioteket og Samlingshuset
har træfacader og er et meget åbent og venligt hus, der har tæt

AARHUS - GELLERUP

Illustration: Schmidt Hammer Lassen Architects

Tv.: Biblioteket og Samlingshuset. Th.: Bevægelsehuset

kontakt med omverdenen. Store glasruder giver indblik fra Boulevarden, som er en hovedfærdselsåre i bydelen. Man kan udefra
se, hvad bygningen indeholder, og det giver rigtig god mening,
når man gerne vil lokke nye mennesker indenfor til de mange aktiviteter.
Bevægelseshuset mod syd er mere introvert i sit udtryk med store blanke facader i aluminium. Dog er der enkelte velplacerede
vinduespartier, igennem hvilke man kan skimte de enorme klatrevægge, som er hovedattraktionen. Her monterede kronprinsen i øvrigt det første klatregreb med en skruenøgle ved indvielsen i december.
I huset er der også et træningslokale for Cirkus Tværs, hvor børn
og unge kan gå direkte ind fra gaden og lære akrobatik på højt niveau. Mod øst ligger boldbaner, Byparken og den gamle svømmehal.
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Hvert rum får sin egen identitet i farver og udsmykning.
16

Biblioteksformidler Andrea Broe Haisley hjælper med læseidéer.

AARHUS - GELLERUP

Pandemien har lagt en dæmper på aktiviteterne her i opstarten.
Men det er stilhed før storm, og der er ansat en erfaren brobygger, som er tilknyttet både Samlingshuset og Bevægelseshuset. I
tæt samspil med brugerne, vil Yvonne Buer gøre campus til en
smeltedigel af kreativitet og fysisk udfoldelse. Der vil her i foråret
blive budt på klatring, cirkus, rap, dans, mad, fodbold, foreningsliv og meget mere.

Bogbjerget tårner sig op
Et kulturhus er dybt afhængigt af engagerede medarbejdere og
på biblioteket finder man et rigtig godt eksempel i Andrea Broe
Haisley. Andrea er biblioteksformidler, og hun viser med stor begejstring rundt i det nye bibliotek:
“Arkitekterne og håndværkerne har skabt de flotteste rammer,
og nu er det op til os selv at fylde rummene med aktiviteter, - og
i det hele taget give stedet et hyggeligt og hjemligt præg. Selv de
mindste rum vil få deres egen identitet, som f.eks. mødelokalet
Laksen, hvor temaet bliver fisk i udsmykningen.”
Det nye bibliotek i Gellerup er for borgere – ikke for bøger, understreger biblioteket selv. Der er selvfølgelig også være bøger!
Men mest af alt er der rum til at lege, lære, dele, undersøge, opleve, skabe og være sammen i den nye flotte bygning.
“Det store multimøbel i børne- og unge afdelingen kalder vi Bogbjerget, og det rummer et potentiale, som jeg forventer meget af.

Bogbjerget.
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Klatrevæggene i Bevægelseshuset.
18

AARHUS - GELLERUP
FAKTA
Gellerup Sports- og Kulturcampus er centreret omkring Verdenspladsen. Der ligger i alt seks huse / aktiviteter rundt om pladsen,
herunder bl.a. Biblioteket og Bevægelseshuset.
Bygherre:
Aarhus Kommune / Brabrand Boligforening
Arkitekter:
Schmidt Hammer Lassen Architects
LOOP Architects
Indretning:
Gellerup Bibliotek / Transform
Ingeniør:
COWI A/S
Totalentreprenør: MT Højgaard
Omfang: 8.500 m2
Indviet december 2021

Bogforsider og ikke bogrygge skal skabe nysgerrighed.

Det er designet af Transform, og vi har bl.a. indrettet det med
bøger, hvor man ser mange forsider og færre bogrygge. For dem
der ikke er så læsestærke, kan en reol med lutter bogrygge være
fuldstændig uoverskuelig. Der skal simpelthen være illustrationer, der fanger blikket og vækker nysgerrighed.”

vis af tulipaner. Selve interiøret i bygningen er præget af de synlige limtræskonstruktioner og vægge af perforerede krydsfinerplader. Ud over at bidrage til en god akustik, så giver træpanelerne også en visuel varme til rummene. En velkommen kontrast
til al den rå beton i boligblokkene i området.

“I den daglige undervisning glæder jeg mig også over at kunne
sige: “Tag lige plads på trapperne på Bjerget”, så børnene og de
større teenagere bliver hævet op fra gulvet. Vi er jo ikke i et stift
klasselokale på en skole, og jeg nyder at udnytte de alternative
muligheder som indretningen giver.”

Som en fin detalje er en del af inventaret skabt af materialer fra
de nedrevne boligblokke. Metalbordene i gårdhaven er lavet af
de gamle altanværn og de solide træborde i biblioteket er fremstillet af kasserede gulve. Det giver et link til fortiden og er samtidig fornuftigt genbrug.

“En del af arealet i rummet er reserveret unge, som mangler et
‘hang out spot’. Et rart sted hvor man kan opholde sig, hvis man
føler sig overvåget i det daglige. Mange unge giver udtryk for, at
de har brug for at kunne trække sig lidt fra omgivelserne, og vi tilbyder dem et fristed her, – et alternativ til indkøbscenteret City
Vest. Jeg håber virkelig meget de tager det til sig, men alt er i proces lige nu”, siger Andrea Broe Haisley med et stort smil.

■ Samfundet er genåbnet efter to års covid-pandemi. Benyt an-

Masser af træ i interiøret
Biblioteket er bygget sammen med Samlingshuset, og de deler
en indre gårdhave, hvor der her i foråret vil blomstre i hundred-

ledningen og hent frisk inspiration til nye kultur-, sports- og biblioteksprojekter og tag en tur til Gellerups Sports- og Kulturcampus.

Tekst og fotos
THOMAS MØLVIG
Arkitekt m.a.a.

Samlings- og aktivitetssted
Gellerup, i den vestlige del af Aarhus Kommune, rummer beboere med en lang række forskellige kulturelle baggrunde. ”Områdets nye samlingssted omfatter ud over funktioner som bibliotek og medborgercenter, et beboerhus, et bevægelseshus og et Verdensbad og forventes at
tiltrække op mod 600.000 besøgende årligt. Det nye Sports- og Kulturcampus er en del af byens ambitiøse masterplan, som har til formål at
forbedre livskvaliteten og sikkerheden i området i samarbejde med samfundets beboere.” Schmidt Hammer Lassen Architects.

Om biblioteket
Bydelens nye bibliotek er et åbent medborgercenter, hvor brugere, frivillige, partnere og personale sammen skaber et mødested for fællesskaber og borgernes egne aktiviteter. Med brugerne i centrum er det et sted for kultur, leg, inspiration og viden. Det er et medborgercenter
for demokrati og mangfoldighed, der hver dag bliver skabt gennem både nye og etablerede partnerskaber med lokale kræfter. På det nye bibliotek har man særligt fokus på:
• At være et attraktivt sted for børn og familier med mulighed for leg og læring.
• At styrke demokrati, folkeinformation og borgerdrevne aktiviteter.
• At være et stærkt "Makerspace", der både støtter og skaber aktiviteter, hvor man gør, skaber, lærer og udforsker.
• At være et attraktivt og udfordrende sted for de unge voksne.
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LYT, LEG OG LÆR:
MED EN PODCATCHER PÅ BØRNEBIBLIOTEKET

På Varde Bibliotek kan besøgende netop nu tage en
podcatcher i hånden og høre en lydfortælling blandt
bøgerne. Idéen udsprang fra lokale museer og Coronakrisens restriktioner og nytænker bibliotekets
formidling.

“Kom tilbage og ta’ din straf, din forbandede møgunge!” Det er
skolens pedel, der råber efter drengen Tommy. Tommy er ikke
byens bedste barn, så har vi vist ikke sagt for meget. Han er hovedperson i fortællingen For enhver smag, som gæsterne i børnebiblioteket i Varde netop nu kan høre mellem bogreolerne. Og
nu har han fået sig selv i problemer.
”At tage sin straf var ikke en del af Tommys plan. Tværtimod.
Hans plan var at stikke af uden at se sig tilbage”, fortsætter historien i gæsternes ører. Og det gør han så. Med politiet i hælene
– og bibliotekets gæster på medhør.
Historien om Tommy er den første del af Varde Biblioteks projekt Lyt, leg og lær – med en podcatcher på børnebiblioteket, som
er støttet af Statens Kunstfond. Den spændende lydfortælling er
både skrevet, indtalt og illustreret af forfatter Lars Kramhøft.

Børn sættes fri – formatet er for alle
Fra et børneperspektiv skaber lydfortællingerne frihed i kulturmødet. Børnene kan gå på opdagelse, få svar på deres spørgsmål
og udvælge historier selv.
De er sluppet fri fra, at voksne skal læse højt og forklare. Det gælder både for små museums- og biblioteksgæster.
Mulighederne for at bringe forskellige former for formidling i
spil med podcatcherne i børnebibliotekets kroge er mange, men
derudover lever de håndholdte historiefortællere også op til flere vigtige kriterier. De kan nemt sprittes af efter brug og muligheden for at aktivere et lydklip og bevæge sig videre betyder også, at gæsterne ikke behøver stimle sammen om ét sted for at

Peg og lyt
Lad være med at røre. Hold afstand. Sprit af.
Idéen udsprang af en kombination af coronakrisens krav til at
gentænke bibliotekets formidling og aktiviteter og et museumsbesøg. Hvis du har besøgt Tirpitz i Blåvand eller det nye Nymindegab Museum, så kender du dem godt; de håndholdte audioguides, også kaldet podcatchere, som fortæller museets mangfoldige historier om alt fra nogle af Danmarks flotteste ravfund,
livet ved Vesterhavet gennem årtusinder til 2. Verdenskrigs betydning for lokalområdet.
Ved at pege podcatcheren mod små firkantede brikker, starter
lydklippet og historien udfolder sig i mundrette bidder i gæstens
øre. Væk er plancherne med lange tekster, og det giver helt særlige muligheder for at skabe stemninger og gå på opdagelse i rummet, mens historien lyder i øret. Peg og lyt er alt, der skal til og
den lette formidling byder nye målgrupper indenfor.
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Tommy på biblioteket. Historierne aktiveres ved illustrationerne, som gemmer sig på
biblioteket. Illustration: Lars Kramhøft.

VA R D E

De håndholdte lydfortællere er måske særligt kendt fra Tirpitz.
Foto: Mike Bink for Vardemuseerne.

være med. Derfor er de gode i en pandemitid. Samtidig taler brugen af podcatchers, som frit kan benyttes af alle bibliotekets besøgende, direkte ind i Varde Kommunes og bibliotekets målsætning om chancelighed. Med denne formidlingskanal er ingen afhængige af at have adgang til en smartphone med bestemte apps for at tage del i aktiviteten.
Og så understøtter de, at børnebiblioteket er meget mere end
bogstaver og bøger og giver et digitalt tilbud med indhold af høj
kvalitet.

Forankret i det lokale

Sideløbende med fortællingen i børnebiblioteket har podcatcherne, som Varde Bibliotek har lejet af den hollandske virksomhed Guide-ID, også fundet vej til voksenudlånet. Her har
gæsterne kunne lytte til præsentationer af forfattere, og senest er
et hjørne i biblioteket omdannet til en udstilling om H.M. Dronningen i anledning af hendes 50-års regeringsjubilæum.
Indholdet af podcatcherne skiftes også løbende i Børnebiblioteket. Ved at have forskellige tilgange til lyt, leg og lær og invitere
ind i både den skønlitterære og faglitterære verden rammer vi
bredt aldersmæssigt. Ganske snart overtager børns stemmer,
når børn fra en lokal børnehave fortæller om de værker, de har
lavet til den årlige Børnenes Udstilling og efterfølgende skal podcatcherne blandt andet bruges til quizzer for de yngste, boganbefalinger fra børn såvel som bibliotekets formidlere, biblioteksorientering, Q&A’s om bibliotekets akvariefisk – og til sommer
sætter vi Lars Kramhøfts historie på igen.
■ Fra museet til biblioteket. Denne nye og aktive formidlingskanal er kommet for at blive hos os i Varde – også ud over projektet
– og er lige til at tage op andre steder.

MALENE LANGVAD
Formidler
Varde Bibliotek

Danmarks Biblioteker 2022 - nr. 1

I lydfortællingens første afsnit løber Tommy ned ad Rådhusstræde. Her kan politibilen ikke følge efter ham. Men han har også selv svært ved at slippe derfra igen uden at blive opdaget. Det
er netop her i Rådhusstræde, at Varde Bibliotek i dag har til huse
i byens gamle rådhus. Så meget ved han, selvom han aldrig har
sat sine fødder på biblioteket. Men lige netop den aften bliver
bibliotekets hans tilflugtssted.
Historien er 15 minutter lang og fordeler sig over seks afsnit, der
hver især leder videre til den næste del med en ledetråd. Historien er skrevet specifikt til Varde Bibliotek og er forankret i omgivelserne og den lokale historie – tilsat en god portion fantasi. På
biblioteket møder Tommy en mystisk, gammel bibliotekar, der
blandt andet fortæller Tommy om dengang biblioteket var et
fængsel og om skomageren, der forårsagede en storbrand i byen
i 1821.
På den måde er der skabt en stedbunden oplevelse, der sætter
rummet omkring lytteren i spil – både fordi den handler om det
sted, lytteren befinder sig, og fordi den opfordrer til at udforske
rummet for at finde ud af, hvordan Tommys nat på biblioteket
ender. Og så er det tilmed en oplevelse, der kun kan fås lige her.

Nye muligheder – også for voksne
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Vilde væsner inspirerer Tine, Johan og Villads.

BØRNS LÆSELYST STYRKES
MED AFSÆT I ROSKILDES SAGN OG MYTER

Mere end 250 børn i Roskilde har tegnet, formet, fortalt og skrevet om væsener for at styrke fortælleglæden. De lokale sagn om Basilisken, Fandens ﬁngre og Helhesten har været tre af hovedpersonerne i projektet Vilde væsner og sære steder, som Roskilde Bibliotekerne har lavet i samarbejde med Lolland Bibliotekerne og Nota – med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

T

ungen var lige i munden, da der var tegneworkshop i Kreativt Hus for børn – Algade 31, der er et børnekulturhus, som
Roskilde Bibliotekerne driver. Der skulle tegnes vilde væsener,
og det blev så virkeligt for børnene, at der blev spurgt til, om Basilisken, Helhesten og de andre af Roskildes sagnvæsener mon
findes i virkeligheden?
4.C fra Absalonsskolen er en af de klasser, der har været i det kreative hjørne med illustrator og forfatter Jan Kjær, som mange
børn vil kende som Nomernes ‘far’. Der blev tegnet vilde fantasivæsener og mystiske monstre, der til sidst bliver en del af et
kortspil, som man kender det fra de gode gamle bilspil. Her er
det så Roskildes vilde væsner, som kæmper mod hinanden.
Jan Kjær fortalte først klassen om Roskildes lokale myter på en så
overbevisende og sjov måde, at det var her, der blev spurgt til,
om de mon findes i virkeligheden! Der er blandt andet blevet
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skabt en pigrygget edderkop, der er så hurtig, at den knækker alle træer, den kommer forbi.
“Børnene var så engagerede med at tegne deres egne vilde
væsner. Det er utroligt at se deres udvikling undervejs. Alle værkerne bliver en del af en udstilling, som billedkunstner Maria
Lau Krogh skaber”, fortæller Silja Hjortkær-Løvik, der er børnekulturformidler i Kreativt hus for børn.

Læselyst, kreativitet og målgrupper
Med bibliotekerne som projektdrivere afprøves i projektet Vilde
væsner og sære steder mulighederne i at gå sammen med kunstnere og ad kreative veje skabe læselyst og -fællesskaber i grupper, hvor alle måske ikke af sig selv ellers opsøger litteraturoplevelser.
Med udgangspunkt i lokale sagn og myter samles lokale grupper
på tværs af generationer om at skabe egne historier, faciliteret af

ROSKILDE
forfattere, historiefortæller og billedkunster. Rammen er kulturhuse, som i forvejen huser kulturmøder. De skabte historier indgår i værker, som deles med andre, og fungerer som inspiration
for nye litterære aktiviteter.

Engagement og skabertrang
Workshoppen er en del af en større indsats for læselyst i bred forstand kaldet Vilde væsner og sære steder, som er et samarbejde
mellem Roskilde Bibliotekerne, Lolland Bibliotekerne og Nota –
med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Der har både været
workshops for skoleklasser og for børnefamilier, hvor en række
professionelle kunstnere og forfattere har taget afsæt i Roskildes
lokale sagn og myter.
“Børn har mange forskellige styrker. Nogle er gode til at fortælle,
andre skriver godt, mens andre igen trives med at formgive med
hænderne. Ud af alle de metodiske tilgange vokser der historier
og idéer, der på hver deres måde fodrer læselyst og fortællelyst",
forklarer Silja Hjortkær-Løvik og fortsætter:
"Det har været så fascinerende at opleve børnenes engagement
og lyst til at skabe. Når vi har haft besøg af skoleklasser, har børnene været helt opslugte med at tegne og skabe deres egne vilde
væsner, og vi har fået fat i nogle børn, der ikke opsøger os i deres
fritid.
Fortællingerne i vores skoleworkshops var sjove og fyldt med
humor og energi. Når børnefamilierne deltog, kom der mere alvorlige emner som sorg, mobning og stedmorhistorier frem. Jeg
kunne tydelig mærke, hvordan skabertrangen satte gang i dybe
samtaler i familierne – på tværs af generationer. Det var rørende

at opleve, hvordan der blev skabt rum til en sådan sårbarhed,
mens de vilde væsner blev vakt til live.”

Proces og resultater
I løbet af de seneste måneders workshops for skoleklasser og
børnefamilier er der blevet tegnet massevis af fantasifulde figurer med forfatter Jan Kjær, skabt vilde væsner med billedkunstner Maria Lau Krogh, skrevet grufulde gyserhistorier med forfatter Benni Bødker og fortalt forrygende historier med Kasper
Sørensen, der er professionel fortæller.
Indsatserne mundede ud i en sanselig vandreudstilling i Kreativt
hus for børn, hvor billedkunstner Maria Lau Krogh iscenesatte
børnenes proces, skulpturer, tegninger og eventyrlige historier i
lyd og tekst. I forbindelse med udstillingen blev der afviklet book
talks på biblioteket, hvor børnene fik anbefalet gode bøger, der
knyttede sig til projektets tema.

■ Fortsætter på Lolland. Projektet lever videre, da der er tale
om et fælles projekt med Lolland Bibliotekerne og Nota, så der
følger en række workshops på Lolland det næste halve års tid, og
Nota bearbejder lydfortællinger, som Kasper Sørensen har indtalt – med afsæt i børnenes fortællinger.
.
LOUISE MEAN NIELSEN
Kommunikationsmedarbejder
Roskilde Bibliotekerne
Fotos: Sanne Aabjerg Kristiansen

Fra processen: Billedkunstner Maria Lau Krogh hjælper med skabelsen af et fantasy-dyr. Th.: Jan Kjær tegner vilde væsener og monstre.

En række af workshops
Der har været workshops, hvor det handlede om selv at skabe væsner og myter. Her kom billedkunstner Maria Lau Krogh forbi med ler og
andre naturmaterialer, så børnene selv kunne skabe mærkværdige væsner. Det er blevet til mere end 50 væsener, som boede på loftet i
Kreativt hus for børn, indtil de skulle indgå i den afsluttende udstilling, der kan opleves tom. 28. februar.
Forfatter Jan Kjær afviklede 5 workshops, hvor det gjaldt om at tegne vilde væsner og mytiske monstre, der til sidst bliver en del af et kortspil – i stil med de gamle bilkort. Børnene har beskrevet deres væsner – og der kan fx udfordres i kampstyrke, magi og hurtighed.
Den professionelle fortæller Kasper Sørensen har budt til 2 workshops, hvor det gik ud på at fortælle egne (gyser)historier med udgangspunkt i Roskildes myter og fabeldyr.
De 3 workshops med forfatter Benni Bødker handlede det om at skabe skrive egne historier, der også tog udgangspunkt i Roskildes egne
sagn og myter.
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At læse en bog eller tekst sammen med andre giver ikke alene nye læseoplevelser
men understøtter livskvalitet og nye fællesskaber. To indsatser omkring sårbare unge
og udsatte borgere giver Guidet Fælleslæsning et markant løft.

F

remover vil det blive lettere for landets biblioteker at arbejde
med Guidet Fælleslæsning på det strategiske såvel som det
praktiske plan. To landsdækkende udviklingstiltag viser vejen til,
hvordan man arbejder med specifikke målgrupper, udvikler
stærke samarbejder og forankrer læsegrupperne i bæredygtige,
permanente tilbud.

Hvad er Guidet Fælleslæsning?
En metode til at dele litteratur med andre, som foregår i en læsegruppe - styret af en læseguide på biblioteket eller eventuelt arrangeret af biblioteket sammen med andre. Her ser alle teksten
for første gang på samme tid. På den måde bliver der mulighed
for at dele al den umiddelbare undren og begejstring, der opstår,
når man læser en tekst for første gang. Metoden kan benyttes til
almindelige læsere – i åbne læsegrupper - og i særdeleshed til
specifikke målgrupper.
Bibliotekssektoren har fra starten taget Guidet Fælleslæsning til
sig. Siden Læseforeningen for mere end ti år siden bragte meto24

den til Danmark, er den blevet mere og mere udbredt i det danske biblioteksvæsen. Fra Bornholm til Esbjerg og Aalborg til Helsingør tilbyder biblioteker Guidet Fælleslæsning til alt fra børn i
indskolingen til ensomme ældre.
Efterhånden som metoden har vundet indpas på flere og flere
biblioteker, er den blevet stadig mere integreret i bibliotekssektoren som et redskab til at understøtte fællesskaber og sundhedsfremmende tiltag. Guidet Fælleslæsning fungerer som et
samarbejdspunkt, der gør bibliotekerne i stand til at knytte stadig stærkere relationer til f.eks. foreningslivet, skolerne og kommunale forvaltninger som jobcentrene, og Guidet Fælleslæsning
er selvfølgelig også litteraturformidling.

Signiﬁkant positiv effekt
I årevis har biblioteker tilpasset Guidet Fælleslæsning til lokal
kontekst ved at eksperimentere med form, målgrupper og samarbejder, og metoden har f.eks. været en vigtig aktivitet i indsatser som Danmark Læser, Kultur på Recept og Kulturvitaminer.

Projektfoto

LÆS SAMMEN
& STYRK LÆSELYSTEN

G U I D E T FÆ L L E S L Æ S N I N G
I 2019 undersøgte projektet Tid til Læsning de sundhedsfremmende effekter ved Guidet Fælleslæsning. Projektet, som blev
udført i samarbejde mellem Læseforeningen, biblioteker og
sundhedscentre fra fem kommuner i Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, dokumenterede
bl.a., at “læsegruppedeltagelse har en signifikant positiv effekt
på depression, stress og angst”, som Læseforeningen skriver i
evalueringen af projektet. Hertil kommer, at deltagelse modvirker ensomhed, hvilket medfører en betydelig forebyggende gevinst.

Læsegrupper for udsatte borgere
På baggrund af bibliotekssektorens udbredte erfaring med metoden er der i 2021-2022 søsat to indsatser, som har til formål at
understøtte folkebibliotekernes arbejde på området.
De to udviklingsindsatser skal gøre det lettere for biblioteker at
planlægge og udføre læsegrupper for udsatte borgere, understøtte vidensdeling og kompetenceudvikling imellem biblioteker og læseguider samt skabe bæredygtige samarbejdsmodeller,
som gør det lettere at samarbejde med eksterne partnere som
kommunale forvaltninger og foreninger og organisationer om at
tilbyde læsegrupper til de borgere, som har allermest brug for
dem.

ERFA-netværk for sårbare unge
Den ene indsats drives af Centralbibliotekerne under den strategiske indsats Mental Sundhed, som hører under temasporet
Kultur for alle. Indsatsen har til formål at understøtte og kvalificere folkebibliotekernes arbejde med målgruppen sårbare unge.
ERFA-Netværket blev etableret i 2021 på platformen EUREKOS.
Her er det muligt for biblioteksansatte at finde inspiration og viden om læsegrupper for sårbare unge. I netværket kan man bl.a.
dele og finde titler på velegnede noveller og digte til målgruppen
og dele erfaringer med andre læseguider. Indsatsen har også
indkøbt en række bogsæt velegnede til sårbare unge, som vil
kunne lånes af folkebibliotekerne.

Sunde Læsefællesskaber for udsatte Borgere (SLUB)
Den anden indsats er et projekt på tværs af syv kommuner, som
skal knække koden for, hvordan biblioteker kan samarbejde
med kommunale forvaltninger om læsegrupper som sundhedsfremmeindsats. Bibliotekerne opretter en række læsegrupper,
som det borgernære personale i kommunerne, f.eks. medarbejderne på jobcentret, i hjemmeplejen eller i sundhedscentrene,
formidler til borgere, som befinder sig i en udsat livssituation.
Målgruppen er udsatte borgere som f.eks. kronisk syge, psykisk
sårbare og ensomme unge som ældre.
Projektet har som overordnet mål at forankre Guidet Fælleslæsning som ny kernekompetence i bibliotekssektoren. For at nå
målet vil der i projektet blive skabt:

b)En model for, hvordan Guidet Fælleslæsning kan forankres på
bibliotekerne, så læsegrupper kan drives som et permanent tilbud inden for en økonomisk bæredygtig ramme. Modellen inde-

bærer etablering af lokale frivilligprogrammer samt en række fysiske lokale netværk, som samles i et tværkommunalt digitalt
netværk. I netværket kan læseguider og biblioteker dele erfaringer, finde materialer som et omfattende tekstarkiv
SLUB evalueres af Statens Institut for Folkesundhed og er støttet
af Udviklingspuljen og Trygfonden.

Kompetencer, koordinering og samarbejde på tværs
De to nye indsatser er konciperet og drives uafhængigt af hinanden, men på grund af de mange sammenfald i målsætninger
samarbejder indsatserne på de to områder og har flere i støbeskeen. Bl.a. ny undervisningskompetence til bibliotekerne.
Fire læseguider fra Hillerød (SLUB) og Roskilde, Brønderslev og
Herning (Kultur for alle) har taget masteruddannelsen Train the
trainer hos The Reader i Liverpool, England, som i 1990’erne udviklede Shared Reading som koncept. Med masteruddannelsen
kan centralbibliotekerne nu selv at uddanne læseguider.
Det forventes, at der i løbet af 2022 udbydes kurser fordelt over
hele landet rettet mod biblioteksansatte.
■ En anden indsats er åben for alle kommuner: Konference om
Guidet Fælleslæsning. Den 31. marts afholder Kultur for alle/
Mental Sundhed og SLUB i fællesskab konferencen Guidet Fælleslæsning som kernekompetence på bibliotekerne. Konferencen
fokuserer på, hvordan biblioteker kan byde ind på opgaver i
velfærdssamfundet ved at udvikle og drive bæredygtige læsegrupper for udsatte borgere.
Konferencen giver et indblik i indsatsernes vigtigste erfaringer
samt inspiration til at arbejde videre med egne indsatser. Derudover lægges der på konferencen op til debat om området mellem bibliotekerne og relevante samarbejdspartnere, f.eks. kommunerne og NGO’er.
Alle er velkomne. Tilmelding til konferencen kan ske på centralbibliotek.dk.

THORBJØRN ZEUTHEN TIRSTED
Litteraturformidler og projektleder
Hillerød Bibliotekerne

Yderligere information
Mere om SLUB: https://hilbib.dk/section/projekt-sunde-laesefaellesskaber eller kontakt projektleder Thorbjørn Z. Tirsted: thti@hillerod.dk / 7232 5843
Mere om centralbibliotekernes ERFA-gruppe i netværksgruppen på EUREKOS (via centralbibliotek.dk) eller kontakt
programkoordinator for Mental Sundhed Charlotte Brandt
Dale: cbd@odense.dk / 5125 3020
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a) En model for, hvordan man implementerer meningsfulde og
langtidsholdbare samarbejder på tværs af fagenheder i kommunen. Denne samarbejdsmodel skal gøre det lettere for biblioteker og fagforvaltninger i hele landet at samarbejde om fælles
målsætninger.

“

Læsegruppedeltagelse har
en signifikant positiv effekt på
depression, stress og angst.”
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LÆSNING

Et kig ind i maskinrummet:

Ny undersøgelse af børn og unges
læsevaner og -fællesskaber på vej
Det er snart ﬁre år siden, at undersøgelsen Børns læsning 2017 trak overskrifter. Den
omfattende undersøgelse viste, at danske børn ikke læser så meget i deres fritid som
før.

M

åske ikke overraskende set i lyset af de mange digitale muligheder, men det var alligevel en øjenåbner, for tallene
talte sit tydelige sprog. Nu kommer der snart en ny læsevaneundersøgelse, der vil vise, hvordan det står til med børn og unges
læsekultur i dag, og hvordan den spiller sammen med deres øvrige medievaner.

Læsevaneundersøgelsen Børns læsning 2017 tydeliggjorde sammen med andre undersøgelser, blandt andet PIRLS 2016, et behov for handling, hvis eleverne på de danske grundskoler skulle
rykke blikket fra YouTube og TikTok og over til en bog. Det har
ikke skortet på initiativer de senere år; lige fra puljemidler i regi
af Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet til et
væld af læselystprojekter og lokale læsestrategier i daginstitutioner, klasselokalerne, de pædagogiske læringscentre og på folkebibliotekerne.
Alle de aktører, der arbejder med at gøre børn og unge til deltagere i en stærk læsekultur, ved, at det ikke er nogen let opgave, og
konkurrencen om børns opmærksomhed er hård. Og det på
trods af alle læsningens dokumenterede fordele og langsigtede
effekter. Kulturministeriets nye undersøgelse Mediernes udvikling i Danmark 2021 viser, at børn og unge i snit bruger over fem
timer om dagen på at game, se Netflix, TikTok og andre sociale
medier. Derfor bliver det ekstra spændende, når Center for Anvendt Skoleforskning og Tænketanken Fremtidens Biblioteker i
foråret 2022 barsler med en ny undersøgelse af børn og unges
læse- og medievaner, læseglæde og -fællesskaber. For hvordan
ser verdenen ud med læsekulturbrillerne anno 2022 på?
Undersøgelsen er del af det større projekt Ny viden: Børn og unges læseglæde og læsefællesskaber. Den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse er projektets kerne og omdrejningspunkt.
Når den ligger klar, følger en række formidlingsaktiviteter og i juni 2022 en tværfaglig handlingskonference, der skal give pejlinger på, hvordan vi omsætter undersøgelsens resultater i praksis.

Hvordan er undersøgelsen skruet sammen?
Den nye læsevaneundersøgelse vil i tråd med 2017-versionen
stille skarpt på børn og unges brug af og holdninger til læsning af
fag- og skønlitteratur i fritiden og i skolen, deres brug af folkebiblioteker og det pædagogiske læringscenter samt deres medievaner. En lang række af de spørgsmål, vi stillede eleverne i
2017-undersøgelsen, stiller vi igen. Det sikrer, at vi kan følge udviklingstendenser over tid. Det bliver interessant at se, hvad der
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sket på de fire år, også selvom vi ikke kan trække direkte linjer fra
de læsefremmende indsatser, der har været, til mulige udviklinger.
I den nye undersøgelse har vi spurgt børn og unge fra både mellemtrinnet og udskolingen, nemlig elever fra 5. til 8. klasse. Skolerne er bredt repræsenteret, og der forventes deltagelse af godt
200 folkeskoler, friskoler og privatskoler fra hele landet. Det gør
undersøgelsen til en af de største nationale undersøgelser af sin
art med deltagelse af ca. 8.000 elever.
Undersøgelsen er som sidst et mixed method-studie. Det betyder, at vi kombinerer kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data er blevet hentet ind i perioden fra 15. september til 15.
oktober 2021. Rent praktisk er det foregået ved, at eleverne hver
især har besvaret et online-spørgeskema i løbet af 20-25 minutter.
De kvalitative data indhenter vi på to måder. Det giver mulighed
for at få mere viden og gå i dybden med temaer, og også resultater fra den kvantitative undersøgelser, som måske undrer os, eller som vi har brug for flere perspektiver på. Det ene format er
klassiske enkelt- eller fokusgruppeinterviews med udvalgte børn
og unge fra undersøgelsen. Det andet format er nyt og består af
workshops med børn og forfattere. I dialogen mellem forfatter
og elever vil der være fokus på, hvad og hvordan læsning og litteratur kan skabe læseoplevelser, fællesskaber og frirum. Det er
en vigtig pointe, at ingen børn eller unge kan sige noget forkert i
denne sammenhæng, og at alle stemmer og perspektiver er værdifulde. Vi vil med andre ord gerne vide: Hvad tænker de, at
læsning kan give dem? Hvad er vigtigt, sjovt og givende for dem?

Fokus på trivsel og fællesskaber
I spørgeskemaet bliver børnene som noget nyt også bedt om at
svare på en række trivselsspørgsmål. Det giver mulighed for at
koble data om trivsel med data om læsningen og undersøge mulige sammenhænge, eksempelvis i hvilket omfang elevernes trivsel hænger sammen med læseglæde samt læse- og medievaner.
Det bliver yderst interessant at få dette nye perspektiv koblet på
læsning – ikke mindst i lyset af coronapandemien.
Resultaterne vil muligvis kunne tale ind i den aktuelle samfundsmæssige dagsorden om børn og unges mistrivsel og deres
behov for præstationsfrie rum. Det er nogle af de vigtige findings
i Mandag Morgen og LEGO Fondens nye undersøgelse Det gode
børneliv – ifølge børnene.

BØRN & UNGE

Et andet særligt fokusområde er fællesskaber omkring læsning i
bred forstand. Ofte opfatter man læsning som en individuel aktivitet, men hvordan kan læsning danne ramme om sociale og
interessebårne fællesskaber? Hvordan kan man dele læsning og
knytte bånd til andre gennem læseoplevelser? Det er primært
gennem den kvalitative del af undersøgelsen, vi får afdækket
dette aspekt.

Skolernes deltagelse betyder alt
En undersøgelse af et sådant omfang kræver noget særligt. Vi
ved, at skolerne får mange invitationer til at deltage i forskellige
undersøgelser. Derfor har vi planlagt forskellige tilbud og aktiviteter til de deltagende skoler. Klasser fra de deltagende skoler får
tilbudt rapporter med lokale resultater, som kan sammenlignes
med landsdækkende resultater, og de inviteres med til et gratis,
digitalt forfatteroplæg og tilbud om forskellige læsefremmende
tiltag i skolen.
For 5. og 6. klasserne vil der være tale om en kort video med forfatteren Kasper Hoff, som er udarbejdet særligt til projektet. Videoen kan bruges sammen med inspirationsmateriale med fokus på læseglæde og læsefællesskaber, når det passer ind i undervisningen.

Eleverne i 7. og 8. klasse får mulighed for at overvære og deltage
i en online-samtale med forfatteren Sarah Engell. Der er udarbejdet inspirationsmateriale, som kan bruges i klasserne før og
efter online-samtalen. Også her vil fokus være på læseglæde og fællesskaber.

■ Vi forventer som sagt, at undersøgelsen bliver offentliggjort før
sommerferien 2022 på en handlingskonference for biblioteksansatte, PLC’ere, lærere og andre, der arbejder med børn og unges
læsekultur. Indtil da kan du følge projektet, konferencen og andre aktiviteter på www.fremtidensbiblioteker.dk. Vil du vide mere om den kommende undersøgelse, kan du også finde mere information på Center for Anvendt Skoleforsknings hjemmeside:
www.ucl.dk/cas/om-cas.

STINE REINHOLDT HANSEN
OG LOTTE HVIID DHYRBYE
Center for Anvendt Skoleforskning ved UCL
hhv. Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Bemærk: Artiklen er skrevet til DANSK, nr. 4 2001,
https://dansklf.dk/dansk
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OM PROJEKTERNE
Børns Læsevaner 2017 blev udarbejdet af Center for Anvendt Skoleforskning (CAK) sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker. I begyndelsen af 2018 blev den store survey med deltagelse af næsten 9.000 elever i 3.-7. klasse fulgt op af et kvalitativt studie, som Nationalt Videncenter for Læsning og CAK stod bag.
Projektet Ny viden: Børns og unges læseglæde og læsefællesskaber har modtaget tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Det er et samarbejdsprojekt ml. Tænketanken Fremtidens Biblioteker og
Center for Anvendt Skoleforskning. Selve undersøgelsen gennemføres af et forskningsteam bestående af Stine Reinholdt Hansen,
Thomas Illum Hansen og Morten Pettersson fra Center for Anvendt Skoleforskning ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i 2021.
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Interview med Ton van Vlimmeren

EBLIDA og det europæiske
biblioteksfokus
Om ophavsret, klimamål, algoritmer og open access
Mens EBLIDA’s bestyrelse arbejder med en ny strategi for 2022–2025, som præsenteres på EBLIDA’s Annual Council til juni, lykkes det mig forleden at få et kort interview med EBLIDA’s præsident
Ton van Vlimmeren
Fra ophavsret til verdensmål
Du blev valgt som EBLIDA’s præsident for anden gang sidste år i
2021. Når du ser tilbage på den første valgperiode fra 2018-2021,
hvad vil du karakterisere som de vigtigste resultater for EBLIDA
og for dig?
- Det er måske medlemmerne, som bedst kan besvare lige netop
det spørgsmål! Men da jeg tiltrådte som præsident, var der også
en helt ny bestyrelse og i løbet af de første måneder var hovedopgaven at ansætte en ny direktør. De resultater, som vi har
skabt, er et resultat af teamwork og jeg er så taknemmelig og glad
for det samarbejde og den entusiasme, som mine EBLIDA kollegaer har udvist i denne periode.
I et historisk perspektiv har EBLIDA altid haft en stor opmærksomhed på ophavsretten, men med vedtagelsen af 2019-direktivet om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre
marked har vores fokus ændret sig i retning af at evaluere implementeringen af direktivet i de enkelte medlemslande, snarere
end at tænke så meget på ny og kommende lovgivning på området.
Et centralt fokusområde for EBLIDA i de kommende år bliver
bibliotekernes arbejde med FN’s verdensmål og bæredygtighed.
Bibliotekerne skal være med til at informere borgerne, facilitere
de gode debatter og vise de gode eksempler – og her taler vi ikke
kun om klimamålene, men også de mål, som bringer os tættere
på et inkluderende demokrati. Og her tænker jeg på de mål, som
handler om kvalitetsuddannelse, kampen mod diskrimination
og lige muligheder for alle.
Der var også en vigtig rolle for EBLIDA at spille, da pandemien
ramte Europa i forhold til at informere og udveksle erfaringer
mellem de europæiske biblioteker. I de EBLIDA rapporter, vi har
udgivet, kan man se, at mange biblioteker var i stand til at opretholde ofte kreative services overfor borgerne under hele pandemien.

Den brændende platform
Hvad tror du bliver de største udfordringer for den Europæiske
bibliotekssektor i de kommende år?
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- Jeg ser en række udfordringer som hænger tæt sammen. Med
de store tech firmaer, AI, algoritmer, big data og sociale medier
er vores verden svær at navigere i.
Vi ser borgere, som tror på eller er med til at skabe fake news og
vi ved, at der er kræfter, som med vilje arbejder på en dagsorden,
som handler om misinformation. Her bliver bibliotekernes rolle
som ‘informations brokers’ endnu vigtigere, ikke bare i forhold
til at verificere information – som EBLIDA promoverer i samarbejde med Newsguard – men også at tilbyde uddannelse og
træning, så borgere kan tilegne sig kompetencer i forhold til at
understøtte et digitalt medborgerskab og fællesskab.
Når vi tænker på den frie og lige adgang til information, er det
klart, at ophavsret stadig spiller en stor rolle. Det giver vel sig selv
efterhånden, at videnskabelige publikationer og formidling,
som er finansieret af offentlige midler, skal være frit tilgængeligt
via open access platforme. I folkebiblioteksverdenen ser vi, at
forlagene forhindrer den digitale adgang enten via prismodeller,
som ikke hænger sammen eller brugslicenser, som er meget restriktive. Det betyder, at der opstår en risiko for, at rettighederne
til en fri og lige adgang på tværs af Europa med de mange forskellige kulturer og sprog går i alle mulige retninger. Udenfor
den akademiske publiceringsverden er det vigtigt, at vi udvikler
bæredygtige modeller, som garanterer adgang til den kunstneriske produktion (i bredeste forstand) for borgerne, mens vi sikrer,
at forfatterne får en rimmelig kompensation for deres arbejde.
EU-systemet har ambitiøse mål og budgetter i de kommende år
og det er vigtigt for hele det europæiske politiske system at forstå, hvad bibliotekerne rent faktisk kan bidrage med i forhold til
mange af de samfundsmæssige udfordringer, som Europa står
over for. Derfor er advocacy for biblioteker på alle niveauer – lokalt, nationalt og Europæisk – virkelig virkelig vigtigt.

EBLIDAs rolle og fremtid
Og hvad er EBLIDA’s rolle i forhold til disse udfordringer?
- Vi ser desværre, at der er lande i Europa, hvor demokratiet,
pressens uafhængighed og borgernes adgang til information er
udfordret eller hvor politikere forsøger at blande sig i, hvilke materialer bibliotekerne indkøber. Bl.a. derfor er EBLIDA, i samarbejde med Council of Europe, ved at revidere og opdatere vores

E B L I DA

“

Vi ser borgere, som tror på eller er
med til at skabe fake news og vi ved, at der
er kræfter, som med vilje arbejder på en
dagsorden, som handler om misinformation.
Her bliver bibliotekernes rolle som ‘informations brokers’ endnu vigtigere ...”

- Ligesom biblioteker ikke kan fungere i deres lokale miljøer
uden at samarbejde og networke med andre lokale aktører og
borgere, så skal EBLIDA heller ikke operere i sin egen lukkede
verden. Europa er rigt repræsenteret af forskellige biblioteksorganisationer, som alle arbejder for en bedre verden. Jeg tror på,
at hvor det giver mening, skal vi samle kræfterne og udnytte vores potentialer for, at vi kan skabe de bedste muligheder for biblioteker såvel som for EBLIDA medlemmer.
Vi er ved at genbesøge vores memorandum of understanding
med LIBER (university, national and special libraries) for at se,
hvordan vi sammen kan betjene de europæiske forskningsbiblioteker bedre. Sammen med PL2020 (public libraries) og NAPLE
(nationale styrelser) vil vi se på, hvordan vi kan intensivere vores
samarbejde. Og det, håber jeg, er bare begyndelsen – der er mange andre biblioteksorganisationer og NGO’er, som kan og skal
være relevante partnere i fremtiden.
Hvor ser du EBLIDA om fem år?

Ton van Vlimmeren.
Foto: Marjolein Spronk.

guidelines for library legislation. Dette er med til at skabe en
konstruktiv ramme for biblioteker og bibliotekarer, som kan benyttes når de svære samtaler om bibliotekernes rolle i samfundet opstår.

Vi taler meget om vigtigheden af networking og samarbejde i biblioteksverdenen. Hvor ser du, at dette kan ske og hvad er de vigtige områder her og nu?

■ Følg med i organisationens arbejde på eblida.org – og deltag i
EBLIDA Annual Council and Conference 2022 i Athen 14-16 juni.

ANDREW CRANFIELD
Leder af Biblioteker og
kulturinstitutioner i Tønder Kommune
Medlem af EBLIDA Executive Committee
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Jeg opfatter EBLIDA som et hub for information og udveksling
for biblioteker i Europa. Vi deler viden, erfaringer og best practice på en lang række områder og forbinder biblioteker på tværs af
lande og sektorer – f.eks. læses vores newsletter af 1500 bibliotekarer i Europa. EBLIDA initierer mange undersøgelser indenfor
en lang række emner – dette for at få et overblik over og indblik
i, hvad der sker i de enkelte lande og for at kunne identificere
best practices på tværs af Europa. En del af vores medlemmer er
også engageret i vores ekspert- og arbejdsgrupper, som arbejder
med bl.a. ophavsret, lovgivning og FN’s verdensmål.

- Jeg tror og håber, at bibliotekerne er rykket længere frem på alle de områder, jeg allerede har nævnt: lødig information, digitalt
medborgerskab, inklusion, demokrati og bæredygtighed. EBLIDA skal understøtte denne rejse for bibliotekerne. Det er vores
mål og vores eksistensberettigelse – og derfor tror jeg, at EBLIDA
er relevant også om fem år.
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IFLA update
D

ecember i Haag lød måske ikke som en mulighed i
en coronatid med på det tidspunkt en nedlukning,
men det lykkedes omtrent halvdelen af medlemmerne i
IFLA’s styrende organ, Governing Board, at møde personligt op til mødet bl.a. undertegnede. Andre medlemmer fra bl.a. Sydafrika, Japan, Mexico deltog digitalt, og
det fungerede helt OK.

Verdenskongressen rykket frem til juli
Vi havde flere vigtige sager på dagsordenen foruden diverse opdateringer fra arbejdet i de mange komiteer og udvalg. Selve
2022 Ifla konferencen, WLIC 2022, var et vigtigt punkt, og vi skulle beslutte, om der for første gang i to år igen skal satses på en fysisk konference i dagene 26. til 29. juli i Dublin. Ganske vist er covid-19 situationen ikke allevegne under kontrol og Omikron
fortsat i fuldt flor, men vi håber og tror, at mange deltagere kan
komme til Dublin.
Følg med på https://2022.ifla.org og læg mærke til det foreløbige
program, deadlines for posters, oplæg til sessioner mm. De nordiske landes fælles session, Nordic Caucus, ligger mandag den
25. juli, aftenen før selve konferencen begynder.
De danske biblioteker har meget spændende biblioteksudvikling at byde ind med, så overvej om ikke I skal med til årets konference.

Knowledge Rights 21 Programme
Ikke mange har formentlig hørt om Knowledge Rights 21 programmet, et program som er særdeles vigtigt for bibliotekerne i
forhold til at sikre digitale tilbud. I maj 2021 underskrev IFLA en
kontrakt med Arcadia Fonden med henblik på at gennemføre et
program over tre år med et budget på omkring 3 mio. EURO.
Arcadia hedder den engelske fond, der støtter arbejdet med bevarelse af kulturarv og øget tilgængelighed til viden, og fonden
har støttet programmet med de 3 mio. EURO. Programmet skal
fokusere på at fremme adgang til viden, kultur og uddannelse i
digital form samt styrke kompetenceudvikling i forhold til at
kunne advokere for den frie adgang.
Programmet er centreret i Europa. IFLA er partner i programmet
sammen med LIBER, den europæiske forening for forskningsog universitetsbiblioteker, og SPARC Europe, der er en hollandsk

fond der arbejder for fri adgang til forskningsresultater og uddannelse. IFLA står for at ansætte personale og i det hele taget
for den generelle ledelsessupport.
Det er et ikke helt ukompliceret arbejder, der starter nu, og interessant er det, at EBLIDA, den europæiske biblioteksorganisation, ikke er med som partner. Dette forhold er blevet rejst fra
flere sider i Governing Board, og spørgsmålet vil løbende blive
rejst, for det er vigtigt og nødvendigt, at det nye initiativ spiller
sammen med de allerede opnåede resultater og i det hele taget
bliver koordineret med EBLIDA’s aktiviteter. IFLA forsikrer gentagne gange, at EBLIDA vil være med i arbejdet, og heldigvis har
vi i Danmark rigtige gode samarbejdsrelationer til EBLIDA, hvor
Andrew Cranfield sidder i Executive Committee for Danmarks
Biblioteksforening.

Fokusområder for 2022
2022 bliver året, hvor IFLA’s nye struktur er fuldt implementeret,
og derfor er konsolidering vigtig. De nye regionale kommitteer
skal i gang, ligesom vi i det nye Governing Board skal finde en arbejdsrytme med virtuelle og fysiske møder. Derfor hedder overskrifterne blandt andet: Implementering af den nye strategi og
nye struktur, gennemføre en succesfuld Dublin-konference, opnå større bæredygtighed, forbedre IFLA’s kommunikation, effektiv advokering for bibliotekerne, skaffe flere medlemmer og
sidst men ikke mindst fortsat inspirere bibliotekernes praksis og
udvikling.
Der ligger en lang række handlinger i halen på fokusområderne,
og jeg tror et er sikkert: Governing Board kommer løbende til at
prioritere opgaverne, for der er ikke mandskab i IFLA HQ (Headquarters i Haag) til at løse alle opgaverne på listen.
Jeg vil opfordre alle interesserede til at tjekke IFLA.org med jævne mellemrum. Siden er opdateret og spændende, og den er meget nem at navigere rundt på.

KIRSTEN BOELT
Medlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab
og siden sommeren 2021 medlem af IFLA Governing Board

IFLA meddeler at WLIC 2022, den 87. IFLA
World Library and Information Congress,
vil ﬁnde sted i år i Dublin, Irland, den 26.29. juli 2022.
Gå ikke glip af Dublins litterære historie
og energien og passionen i den irske bibliotekssektor eller af den første WLIC nogensinde, som afholdes i Irland.
Følg med på https://2022.iﬂa.org.
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MINDEORD BØRGE SØNDERGÅRD

Farvel til en pioner
Den 2. december 2021 døde Børge Søndergård meget pludseligt. Han blev 71 år.

Ti år for Danmarks Biblioteksforening. 1994-2004 tog Børge Søndergård, dengang stadsbibliotekar i Horsens Kommune, med stort engagement og dygtighed en regulær tour-deforce for bibliotekerne på landsplan som biblioteksforeningens faglige næstformand. En særligt arbejdskrævende tillidspost i en tid med debat om bibliotekets transformation fra
bogsamling til også at omfatte elektroniske medieformater,
musik og internettet og som et sted for relationer. Og med optakt til og vedtagelsen af den ny bibliotekslov i 2000 og efterfølgende dens implementering; i nært samarbejde med daværende DB-formand Mogens Damm (A) og hele tre DB-direktører først Flemming Ettrup, dernæst Jens Thorhauge og
endelig Winnie Vitzansky. Samtidig var Børge Søndergård internationalt aktiv, bl.a. i biblioteksorganisationen IFLA’s folkebibliotekssektion og dens arbejde med Guidelines og videreudvikling af folkebiblioteket med vægt på fri og lige adgang
til viden og kultur. Noget der har løbet som en rød tråd gennem hele hans professionelle indsats.

Biblioteket kan blive fantastisk lød titlen på en hyldestudgivelse i 1984 i 50-året for Hovedbiblioteket i Mølleparken,
Aarhus. Flere bidrog her med store visioner for Aarhus’ betjening af borgerne (nogle tiår før Dokk1 fra 2015), bl.a. Børge
Søndergård, dengang voksenbibliotekar på Viby Bibliotek,
hvor han også havde base siden som leder af Århus Kommunale Bibliotekers område syd. En overskrift, der på mange
måder karakteriserer Børge Søndergårds biblioteksliv fra Jyderup over Aarhus og Horsens til Hjørring.

Hele personalet skal med i diskussionen, lød opfordringen
også i foråret 1984 på en konference arrangeret af Bibliotekarforbundet om kulturcenteridéer inspireret af heldagsskolen og om nødvendig nyudvikling af folkebiblioteket, som
Søndergård fandt var blevet kedeligt i årene forud, hvor fokus groft sagt alene var på sparekataloger. ”Idéen om biblioteket er fantastisk”. Ærmerne skal smøges op, der skal (nok)
sluges nogle kameler, vi skal forny gejsten og indlede den ny
pionertid. Vi må ikke blive usynlige og parkere udvikling hos
ledelsen. Det stærke bibliotek skal laves af alle og sammen
med brugerne og i samspil med politikerne, lød det.

■ Farvel til en af bibliotekets pionerer. Selv lærte jeg Børge
at kende helt tilbage i 1978. Han var en ung bibliotekar og tillidsmand i Jyderup Kommune og jeg en lidt yngre i Ringsted,
da landets første BF TM-Kollegium blev dannet i Vestsjælland, og vi delte dengang som senere tilgangen til ’det stærke folkebibliotek”. Vi mødtes senest i 2017 på Ordkraft, Nordkrafts ord- og litteraturfestival. Ikke overraskende faldt vi igen
en gang i en intens samtale om kultur, biblioteker - og livet.
Tak for mange ﬁne biblioteksnakke!

HELLEN NIEGAARD
Redaktør
Børge Søndergård efterlader sig sin kone Bodil Have, senest bibliotekschef i Aalborg (2004-2016), og de sammenbragte sønner
Jonas og Simon samt børnebørn.
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En ny milepæl for biblioteker fastslog Børge Søndergård
som dynamisk udviklingschef, da man i Hjørring i 2008 kunne
slå dørene op til kommunens nye hovedbibliotek i Metropolen. ”At få lov til som bibliotekar at lege sine drømme ud, at
kunne lave biblioteket anderledes og kunne sætte en ny milepæl for biblioteker er helt fantastisk.” De begejstrede ord
faldt, da Danmarks Biblioteker besøgte Hjørrings nyskabende
og normbrydende oplevelses- og værestedsbibliotek. ”Skal

biblioteker overleve som fysisk sted i fremtiden, skal der tænkes anderledes.”
Det banebrydende bibliotek har siden været en inspiration for
ind- og udland. Ikke alene fagfolk og politikere men også arkitekter og designere fra hele verden er siden valfartet til biblioteket skabt omkring en gigantisk skulpturel rød tråd, et regulært formidlingsbånd, udviklet af Bosch & Fjord i et nært
samarbejde med Hjørring Biblioteks daværende ledelse,
Carsten Winther og Børge Søndergård, og medarbejderne.
Et kreativt fokus der ligesom en stor optagethed af naturen,
fulgte Børge Søndergård i jobbet som Hjørring Kommunes
turistchef fra 2011 med bl.a. ny vision for naturen og naturoplevelser i Hjørring Kommune og frem til han valgte at sige
farvel til arbejdslivet og goddag til et nyt liv på Gjøl med udsigt til Limfjorden.
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VELKOMMEN TIL
DET BIBLIOTEKSPOLITISKE TOPMØDE 2022
21-22 APRIL I AALBORG

AT UDVIKLE MED KULTUR
BIBLIOTEKET I SAMFUNDETS TJENESTE
Topmødet sætter fokus på KULTURENS betydning for både det enkelte menneske,
for fællesskabet lokalt og for hele samfundets udvikling.
At tænke i kultur og biblioteker er, som det sidste par år med pandemi og
covid-19 nedlukninger har understreget, en regulær velfærdsopgave.
Mød bl.a. kulturministeren, Lisbeth Knudsen og Lea Korsgaard,
der sammen med eksperter, borgmestre og kulturudvalgsformænd er inviteret
til forskellige debatter om kulturens potentiale i kommunernes udvikling.

Vær med og deltag i debatten på Det Bibliotekspolitiske Topmøde.
Landets største netværksmøde for kommunale kulturpolitikere,
biblioteksfolk og centrale aktører.

Tilmeld dig nu og se programmet på
db.dk/2022

Afsender:
Danmarks Biblioteksforening
Farvergade 27 D, 2. sal,
1463 København K

