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MEDIEFORLIG, BIBLIOTEKER
OG PUBLIC-SERVICE
Af Paw Østergaard Jensen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening
Forhandlingerne, debatten og medieforliget, indgået i maj, fik Danmarks Biblioteksforening til endnu en gang at understrege bibliotekernes stærke position som demokratisk
rum, facilitator og formidler. Det gjorde vi bl.a. for at anbefale en gentænkning af begrebet public-service. Vi lever nemlig i en tid, hvor adgangen til ’nyheder’ ikke er det, som
savnes. Derimod savnes gedigent redaktionsarbejde på mange af historierne, både i det
brugerskabte via SoMe mv. men i stigende grad også i de etablerede medier.
Informationsstrømmen i dag er som et kunstværk, jeg oplevede på kunstmuseet Arken
for en del år siden. En 40 meter lang tunnel, fuldt oplyst, men fyldt med en slags damp
uden særlig høj fugtighed, skiftende i farver for hver fem meter. Man gik altså i en tunnel
uden at kunne se andet end sin egen hånd en halv meter frem for sig. Man famlede sig
frem, trods god belysning, ja faktisk ganske meget lys, hvis man målte det på en lumen
skala. Til gengæld anede man ikke, om man stødte ind i nogen eller noget.
Mængden af nyheder, kommentarer og vidt forskellige ekspertudtalelser er enorm. Så
enorm at det er meget svært at se, hvad der er ret og vrang. Svært at se skoven for bare
træer eller, ku’ man sige, en meter frem for sig og med sikkerhed bedømme hvad der
rammer én om lidt – og om det er sandt eller falskt.
Algoritmer presser os ind i bobler af selvbekræftelse, små fællesskaber af afgrænset virkelighed for en mindre eller større flok. Medmindre man BESLUTTER sig for noget andet. Personligt læser jeg af princip aviser, som jeg er uenig med, tilføjer venner på facebook og opsøger nyheder, som provokerer mig grænseløst, alene fordi det forstyrrer mine internetalgoritmer og min faste overbevisning i øvrigt. Det er nødvendigt i dag for ikke at blive doven i sit verdenssyn. Hvis ikke dét kan tåle at blive forstyrret, antastet og
provokeret, er det måske fordi man tager fejl på et punkt eller flere.
I DB mener vi, at biblioteket er og skal være en public-service formidler, en adgang for
alle til at få baggrundsviden og til at få udfordret en hvilken som helst historie med perspektiv, fakta i nutiden og holdninger fra ukendt kant. Biblioteket er oven i købet også lokal skaber af nyheder, ved at være lokalt demokratisk rum; facilitator af debatter, foredrag og samtaler mv. Det er biblioteket på mange måder, ikke mindst fordi vi her skaber
rum for mødet mellem mennesker, dialogen og overraskelserne i den mest multikulturelle institution i kongeriget Danmark.
I det hav af nutidens ’nyheder’, hvor typer som Trump, corona-fornægtere og allehånde
konspirationsteoretikere svømmer rundt, er det helt afgørende med solide offentlige institutioner. Biblioteket er én af dem, en vigtig en af dem. Når det gælder den store scene
som backup for valid information mv, og på den lokale scene som formidler og skabende kraftcenter. Derfor bød vi i DB ind og derfor er det beklageligt, at forhandlingerne gik
så hurtigt og forliget blev så smalt, at biblioteket ikke i denne omgang fik større opmærksomhed og bedre vilkår for at spille denne vigtige rolle i det nye medieforlig. Heldigvis er bibliotekerne rundt om i landet fortsat på bolden og vil også fremover være en
stærk lokal aktør i demokratiet.

INDHOLD
Hvad driver Danmarks Biblioteksforenings nye formand? Paw Østergaard Jensen (A) har siddet 100 dage i formandsstolen
- stort interview side 12.
Folkemødets Dialogpris 2022 gik til Marie Stærke (A), Køges borgmester. Hvad handler den demokratiske samtale om, og
hvad er bibliotekernes opgave? Borgmesteren har ordet i klummen: Set fra MIN stol. Hvilke ønsker har vi til en ny regering?
Tre kommunale kulturpolitikere byder ind i voxpop’en forud for det Folketingsvalg, der tegner sig i horisonten.
Er politikerne bange for at bede befolkningen om hjælp i klimakampen? Thomas Sture Rasmussen skriver om bæredygtig
udvikling, der rykker. Lisbeth Knudsen mener, bibliotekerne skal længere frem på banen i indsatsen mod digital ulighed.
Omsider kunne vi mødes i virkeligheden! EBLIDA og IFLA, de internationale informations- og biblioteksorganisationer, har
holdt årskonferencer i Athen og Dublin: Nyt fokus og opgavemæssige samt organisatoriske udfordringer hober sig op i kølvandet på corona.
Hellen Niegaard
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- Bogforum 2022
- Verdensmålsfestival
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Nyhedsklip
- Books Unbanned mod bogcensur
- Copyright implementering udskudt igen
- Millioner til børns læsekultur, demokratiske
samtaler og ny litteraturformidling
- Gør noget ved klimaet
- Tips til læselysten
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- Culture Matters – Kulturmødet Mors 2022
- Folkemøde 2022
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[Set fra MIN stol]
Uden samtalen dør demokratiet
Marie Stærke (A)
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COSMOS
Viby Sjællands nye bibliotek og kulturhus
vinder international pris
Naja Bjørn Nielsen
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Stevns får et Fyrtårn for leg og læsning
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VOXPOP: Tre politikere om kulturen og valget
Claus Mørkbak Højrup (V)
Signe Bekker Dhiman (A)
Johs Poulsen (B)
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Jeg har en stor kærlighed til bibliotekerne
Interview med DB formand Paw Østergaard
Jensen
Hellen Niegaard
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mod digital ulighed
Lisbeth Knudsen

Alt for mange er digitalt udfordrede

IFLA-konferencen åbnede mine øjne

30 Irlands biblioteker
31 Fantastisk konference i Dublin
Søren Windell (C)

22

På biblioteket med Bibliobitterne
Alberte Jeberg Kjær

32 Public Library of the Year 2022: Missoula Public Library

24

Kraftwerk og vejen til den musikalske
stjernehimmel
Niels Mark

34 Børn, unge - biblioteker og bæredygtighed
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Landets største bogfest i Bella Center den 4 – 6.
november i København har åbnet for billetsalget.
Her ﬂokkes læsere og forfattere hvert eneste år om efterårets hundredvis af nye danske bøger. De mange,
mange stande, scener og udstillingsaktiviteter arrangeres i et samarbejde mellem Bogforum, landets forlag og bl.a. biblioteker. Og her er noget for alle aldre,
masser af forfattermøder og gode fortællinger og lejlighed til at møde sin yndlingsforfatter og få signeret
sin bog.

■ Selv om den store biblioteksstand Danmarks Biblioteker på det kendte hjørne i Hal C, som knap 20 biblioteker og Danmarks Biblioteksforening i samarbejde
har stået for siden 2014, har takket af, er der stadig
biblioteker med på Bogforum – f.eks. Litteratursiden.dk og Lyttesalonen, som eReolen.dk står bag. Fra
starten af oktober kan det trykte program hentes hos
landets boghandlere og biblioteker, men allerede fra
september kan det studeres på bogforum.dk.

VELKOMMEN
En faglig festival om verdensmål
23. september 2022
Posthuset i Ballerup
Vi sætter de unge på verdensmålsdagsordenen. Hvem er de? Hvordan får vi fat i dem?
Hvad siger de selv?
For biblioteksansatte og verdensmåls NGO’er.
Kom og hør Benedicte Bertelsen fra DREAMTOWN om deres arbejde med unge og verdensmål.
Jimmi Mørup Nielsen fra Ungdomsskoleforeningen om UngScience, CRAFTIVISM m.m.
Nikolaj Nielsen fra UNG KULT – hvordan unge selv har taget initiativer bl.a. i forhold til det lokale bibliotek.
DB2030 om UGE17, Certiﬁceringen, Sammen om Verdensmål og kompetenceudvikling.
I løbet af dagen besøges også Banegårdspladsen, hvor skoler og ungdomsuddannelser
arbejder i forskellige workshops med verdensmål.
Arrangeret af DB2030 i samarbejde med Ballerup Bibliotekerne, DB, BCF og FKI.
VBL LIVE gennemføres med tilskud fra Kulturministeriet – www.db2030.dk.
Tilmelding og program på https://db.dk/nyheder/vbl-live/
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[NYHEDSKLIP...]
Books Unbanned mod bogcensur. Nu
tilbyder Brooklyn Public Library et gratis
bibliotekskort til alle i USA i alderen 13 til
21, der ønsker at læse bøger digitalt, uanset hvor man bor. Programmet Books UnBanned, er etableret af Brooklyn Public Librarys chefbibliotekar Nick Higgins som reaktion på den landsdækkende bølge af bog
censur og restriktioner i biblioteker og skoler i de enkelte stater, man har set i løbet af
det seneste år. Unge kan ansøge om det
gratis e-kort og dermed få adgang til titler
fra bibliotekets e- og lydbogssamling på
omkring 500.000. Siden april har 4.000 unge fra hele landet tilmeldt sig programmet
jf. yorknewstimes.com den 8-9.juli.
If. American Library Association, som har
et permanent fokus på evt. censur, stiger
censurering af bøger bl.a. med henvisning
til racisme og LGBTQ-fokus. Det alarmerende antal for 2021 er 1.597 titler, en fordobling fra 2020 (pr. 29. jun. 2022).
Copyright implementering udskudt
igen. Kulturministeriet har rykket sin plan
om at sende et lovforslag i høring om gennemførsel af Digital Single Market-direktivet senest i juni 2022 med fremsættelse i
Folketinget i efteråret 2022. Det har vist sig
nødvendigt med yderligere tid til behandling af lovforslaget. Et høringsforslag indeholdende bestemmelserne fra direktivet
forventes nu sendt i offentlig høring senest
i 4. kvartal 2022, fremsat i Folketinget i januar 2023 og gennemført i dansk ret pr. 1.

juli 2023. Det drejer sig om bl.a. DSM artikel 3-12 af særlig interesse for f.eks. bibliotekssektoren. Tidligere har andre dele været i høring. DSM-direktivet blev vedtaget
juni 2019 og skulle være implementeret i
EU medlemsstaterne juni 2021. Covid-19
pandemien har dog medført forsinkelser i
processen i en række lande herunder Danmark.
Millioner til børns læsekultur, demokratiske samtaler og ny litteraturformidling. Ved sommerferiens start ramte den
gode nyhed 39 projekter omfattende 46
kommuners folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet med tilsagn om midler til læsekultur, til at udbygge den demokratiske samtale og sætte litteraturen i spil på nye måder, til digital
dannelse og til formidling af FN’s verdensmål.
De 14,2 mio. kroner kommer fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. ”Med de nye projekter viser landets folkebiblioteker endnu
engang, at de spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe rum for den demokratiske
samtale og sikre at alle borgere har fri og lige adgang til viden - uanset om man bor i
en storby eller et lille lokalsamfund. En anden vigtig opgave for bibliotekerne og de
pædagogiske læringscentre er at inspirere
til læselyst og læseglæde. Derfor er jeg
glad for, at vi med udviklingspuljen i år
blandt andet støtter et stort samarbejds-

projekt om børns læsekultur, der vil gentænke hvordan bibliotekerne formidler til
og med børn,” oplyser enhedschef Annette Bach, Slots- og Kulturstyrelsen.

Gør noget ved klimaet. Klimafolkemødet står på tre ben: Et folkeligt, et politisk
og et fagligt. Alle er velkomne 1. til 3. september på KulturØen Middelfart. Her mødes borgere, politikere og andre beslutningstagere, virksomheder, institutioner
og organisationer.
Årets tema er ‘Klimahandling sammen’.
Mød bl.a. forfatter Joseﬁne Klougart, miljøminister Lea Wermelin, Klima-, energiog forsyningsminister Dan Jørgensen, Michael Ziegler, borgmester Høje-Taastrup
Kommune, Connie Hedegaard Concito-formand, naturformidler Sebastian Klein.
Mød også: Sammen Om Verdensmål,
Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Danmarks Biblioteksforening og f.eks. Aarhus
og Middelfart Biblioteker. Tjek klimafolkemoedet.dk.

Tips til læselysten
@norogfarlaeser var i Go' Morgen Danmark den 28. juni for at
tale med stationens Mikkel Kryger. Med i sofaen var projektleder
Lisbet Vestergaard fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Indslaget tog afsæt i den helt nye undersøgelse Børn og unges
læsning 2021 lanceret 1. juni og omtalt i Danmarks Biblioteker i juni. Fra holdet i sofaen var der gode råd til at holde læselysten i live. En megahyggelig start på dagen, lød det.
Nu også som podcast. Lisbet Vestergaard og Julie Arndrup taler
om Børn og unges læsning 2021, som Center for Anvendt Skoleforskning har gennemført som del af udviklingsprojektet Ny viden:
Børn og unges læseglæde og læsefællesskaber ledet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Hvad kan man som forælder, bibliotekar eller lærer bruge sådan en undersøgelse til? Kan der udledes
konkrete tips og tricks til at støtte børnene i deres læsning?

Gratis e-bog. Undersøgelsen ligger på fremtidensbiblioteker.dk
og Center for Anvendt Skoleforsknings hjemmeside og kan købes
for 100 kr. i boghandlen. Projektet Børn og unges læsning 2021 er

støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og Forbundet Kultur
og Information.
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CULTURE MATTERS

Kulturmødet Mors 2022
Hvad betyder kunst og kultur for vores samfund, vores
fællesskaber og den fremtid, vi ønsker at skabe?
Det diskuteres på Mors i dagene 25. til 27. august.
På kulturens eget folkemøde tager kulturminister, kulturfolk og
kulturbrugere fat på fem grundproblematikker omkring kulturen.

Nemlig – Næste Generation: Hvor sætter vi ind mod ulighed
i tilgang til kunst og kultur. Samfund og Demokrati: Hvordan pri-

oriteres kunst og kultur. Publikum og forretningsudvikling: Kan
data bruges til at styrke kulturlivet. En Grøn Fremtid: Hvad er
kunstens og kulturens rolle. Og Fremtidens Teknologi og Medievirkelighed: Hvordan kan teknologi understøtte publikumsoplevelser og kunstens muligheder.
Mød bl.a. Paw Østergaard Jensen (A), Danmarks Biblioteksforenings formand, og andre repræsentanter fra Dansk Kulturliv, der
en del af åbningsdebatten om Kulturens Værdi på Mors.
Følg med på kulturmoedet.dk.

Kulturens Plads på Folkemødet

FOLKEMØDE 2022
Fantastisk at være på Folkemøde igen, lød meldingen fra
Bornholm i juni.

Tusindvis af glade ø-gæster gjorde Folkemødet 2022 til noget af
en fest. For første gang i tre år var politikere, borgere, græsrødder, organisationer, erhvervs- og kulturliv tilbage på Bornholm i
fuldt folkemødeformat og kunne igen fejre demokratiet og den
folkelige debat. Meget af tiden i flot solskin.

Kulturens Plads
På pladsen, en nyskabelse som Dansk Kulturliv står bag, var det
spørgsmål som ”Hvad betyder kulturen for demokratiet?” der
trak.
“Ud over at det er fedt at høre musikken, læse bogen, tage på
museet eller i teatret, hvad er det så egentlig, kultur kan? Det debatsatte vi i dagene 15. til 18. juni”, fortæller Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening og vicebestyrelsesleder i den nye paraplyorganisation Dansk Kulturliv.
”Vi kan mange gange opleve kulturen som en selvfølgelighed,
men det er den ikke. Som statsministeren sagde under coronanedlukningen - Det var først, da kulturen lukkede, at vi blev klar
over, vi kunne savne den.”
6

Idéen bag den nye plads er at give kulturpolitikken sit eget sted
på Folkemødet. Og den kulturpolitiske dagsorden fyldte da også
godt med besøg af en bred vifte gæster og samfundsdebattører.
Og som en pendant til partiledernes traditionsrige taler på hovedscenen deltog en lang række kulturordførere i ‘Kulturens Tale’ og fortalte om deres kulturpolitiske visioner.

Et par andre indslag, som trak fulde huse, var paneldebatten
“Hvordan gør vi læsning til et spørgsmål om trivsel” efterfulgt af
en uformel rundbordssamtale i Laden, hvor man fortsatte debatten og også diskuterede den nye undersøgelse Børns og unges
læsning 2021. Her var alle velkomne til at give deres besyv med.
”Kulturens Plads fik en fin debut og Lade-samtalen bagefter understregede, hvad det er Folkemødet kan i forhold til at skabe en
fælles samtale hvor både politikere, eksperter, organisationer og
den enkelte borger kan være med. Det gør vi igen til næste år”,
spår Michel Steen-Hansen.
På gensyn i 2023! Folkemødet holdes 15.-18. juni i Allinge.
/HN

KLUMMEN

[SET FRA MIN STOL]

Uden samtalen dør demokratiet
Folkemødets Dialogpris 2022 gik til Marie Stærke som “formår at
være en repræsentant for borgerne i Køge, hvor alle føler, at de kender
hende. Hun er samtidig tilgængelig på de sociale medier såvel
som til torvedag i byen.”

Marie Stærke (A)
Borgmester i Køge
“Ordet skaber, hvad det nævner”.

Sådan sagde en af det danske demokratis fædre, N. F. S. Grundtvig. I år er
det 150 år siden han døde, men hans
pointe er måske mere aktuel end nogensinde.
Vi skal være varsomme med de ord vi
vælger – og uden ord ingen samtale.
Ordene er demokratiets trædesten.
Uden samtalen kommer ingen videre.
I et demokrati, hvor et ﬂertal skal ﬁndes, og hvor forskellige interesser på
tværs skal arbejde sammen og ﬁnde
løsninger, er samtalen og dialog et afgørende redskab. Uden samtalen dør
demokratiet.

“Word” skriver nogen, som reaktion
på indlæg på sociale medier. Det kan
måske virke lige kortfattet nok for nogen af os. Men at sætte ord på ting,
giver større forståelse hos modtageren og den, der lytter. Selv siger jeg
det ofte “kan du sætte lidt ﬂere ord på
dine oplevelser?” De ord, der kommer i en samtale til at beskrive oplevelser, frustrationer, problemer, ønsker - de ord skaber et indblik, som
gør mig klogere.

hal kl. 19, hvor man står midt i putningen af sine børn.

En af vores vigtigste opgaver som kom-

Den demokratiske samtale handler om

mune er at sørge for, at vi får forskellige grupper af borgere med i den demokratiske samtale. Vi skal tale med
både unge, børnefamilier og ældre.
Til de fysiske borgermøder er det måske ofte de samme, der møder op. Vores opgave er derfor også at lave rammer, hvor ﬂere får lyst og mulighed
for at komme med deres input. Derfor
har vi i Køge Kommune eksperimenteret med digitale borgermøder og
hverdags-borgerinddragelse på kommunens Facebook-side, hvor vi beder
borgerne om deres input til emner direkte i kommentarsporet. Hvis man er
en travl børnefamilie, kan det være at
foretrække i stedet for at møde op i en

at ville fællesskabet og om at huske,
at vi sammen bygger det stærkeste
samfund op. At vi bliver et stærkere
og bedre samfund, når vi sørger for at
skabe plads til alle – at lytte til alle. Vi
har et ansvar for at betone vigtigheden af den demokratiske samtale
over for de næste generationer. De
behøver ikke efterligne vores måde at
gøre det på – men hvis samtalen skal
leve videre, er det nødvendigt, at vi
værner om den og nytænker rammerne for den. Det gør man allerbedst
med samtalen. For uden den, så dør
demokratiet.

Sociale medier er ét greb til at holde

den demokratiske samtale i gang.
Men det er også vigtigt at skabe rum
til den demokratisk samtale udenfor
sociale medier. Her spiller bibliotekerne en stor rolle.
Bibliotekerne er hjemsted for de
skrevne ord – hjemsted for viden.
Men de er endnu mere end det med
de mange foredrag, workshops, litteraturklubber, hæklecafeer og alt det
andet liv, der ﬁnder sted under bibliotekets tag. Bibliotekerne danner rammerne om hverdagsfællesskaber.

(Foto: Køge Kommune)
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Jeg elsker at komme rundt og besøge
folk og foreninger, forsamlinger, borgere, bylaug og alle de andre fællesskaber, der udgør en kommune. Det
giver mig energi og gør mig klogere.

Den dialog, jeg har med borgere og
foreninger, gør mig til en bedre politiker. Ikke fordi det handler om enkeltsager, huller i vejen og populisme,
men fordi dialogen giver mig et billede af hverdagen og bekymringerne
rundt omkring. Det kan jeg omsætte
til visioner og strategier. Derfor søger
jeg samtalen. Og det skal vi generelt
som kommune gøre. En kommune
med stærke fællesskaber, der samtaler, lytter til og respekterer hinanden
og sammen ﬁnder løsninger. Sådan
en kommune skal Køge være. Jeg ved
godt, at det er lettere sagt end gjort.
Men vi må aldrig stoppe med at
stræbe efter det.
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PRISER

FAKTA
Architizer A+ Awards har nominerede fra
mere end 100 forskellige lande, og mere
end 400.000 brugere har været inde og
stemme.
Cosmos, Viby Bibliotek og Kulturhus, er
1.400 m2 og åbnede i oktober 2021.
Roskilde Kommune er bygherre på projektet med Skou Gruppen som totalentreprenør. Rådgivningsteamet er Christensen & Co Arkitekter, Primus Arkitekter,
STED Landskab og WSP.
Foto: Roskilde Bibliotekerne

COSMOS
Viby Sjællands nye bibliotek og kulturhus vinder international pris.
Resultatet af den internationale Architizer A+ Awards blev offentliggjort i juni måned, og blandt vinderne er Cosmos, det nye bibliotek og kulturhus i Viby Sjælland lidt uden for Roskilde. Huset er Vibys nye dagligstue, der er blevet til i et samarbejde mellem Christensen & Co Arkitekter, Primus
Arkitekter, STED By og Landskab, WSP og Roskilde Bibliotekerne.
Cosmos åbnede sidste efterår, og er et strålende eksempel på,
at et hus ikke blot er et hus. Med respekt for det, Viby er rundet
af, er der med Cosmos skabt et vindue til oplevelser, inspiration,
fordybelse, fællesskab og mangfoldighed og ikke mindst til mødet med dem, man deler sit lokalsamfund med. Både arkitekturen, stemningen, og det indhold, der skabes til og sammen med
de lokale Viby-borgere gør huset til et unikt og samlende sted. Og
det er netop en af grundene til, at Cosmos har vundet Popular
Choice prisen i kategorien ’Community Centers’ - det vil sige
vigtige lokale samlingspunkter.
Stærk forbindelse til det lokale. I Cosmos skal de sociale zoner
og husets åbne arkitektur skabe nysgerrighed, så gæsterne får
lyst til også at besøge biblioteket og værkstederne, selv om de
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egentlig bare skulle have ordnet nyt pas i borgerservice. Projektet (1.400m2) har en stærk arkitektonisk forbindelse til lokalmiljøet. Og netop samarbejdet mellem arkitekter, kommune og civilsamfund har været præget af ambitionen om at skabe et helt
særligt hus til lige netop Viby. Cosmos’ arkitektur samler derfor
både fortid og fremtid gennem de materialer og farveskala, der
er valgt til huset. Gavlen og facadens hvide keramiske tegl er begge en reference til det andelsmejeri, der tidligere lå på grunden.
Samtidig understøtter og styrker arkitekturen Vibys aktuelle planer for lokalområdet, så huset skaber synergi mellem de mange
nye tiltag i byens rum.
NAJA BJØRN NIELSEN
Roskilde Bibliotekerne

B Ø R N E K U LT U R

Fyrtårn for leg og læsning
Stevns får million-støtte fra Nordea-fonden til nyt børnekulturhus i Hårlev.
Børnekulturhuset vil give kommunens børn en helt ny
ramme om bøger og læseoplevelser.
Med 2.15 mio. kroner i støtte fra Nordea-fonden skal Stevns udvikle et nyt, fantastisk hus i det nuværende Hårlev Bibliotek.
Hertil bidrager kommunen og biblioteket med tilsvarende 2.15
mio. kroner. Inspiration til projektet på 575 m2 er hentet i børneetagen LÆS, Københavns Hovedbibliotek.
LÆS er en ny type børnebibliotek, der med hjerneforskning og
viden om børns læsevaner og sprogtilegnelse sammenkobler aktiviteter, læsning, leg og læring, der kan understøtte børns læselyst og sproglige fra 0 til 12 år gennem aktivitetszoner, hvor man
kan gå på opdagelse, møde bøger og udfordres fysisk.
- Med et nyt børnekulturhus for leg og læring tager Stevns Kommune medansvar for børns læseindlæring, og ikke kun for børn
i Stevns, men for børn i hele Syd- og Østsjælland. Vi er utrolig
glade for, at Nordea-fonden vil støtte vores arbejde for en så vigtig sag, siger borgmester Henning Urban Dam Nielsen (A).
- Vi er meget opmærksomme på, at selv om vi ændrer formidlingen på biblioteket, så er der stadig mange brugere, som læser
avis, låner bøger osv., og de brugere skal også have glæde af huset i fremtiden. Derfor indretter vi et hjørne af biblioteket som
’helt almindeligt’ bibliotek, fortæller Bjarne Nielsen (V), som er

formand for Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme. Hårlev Biblioteks inventar og bogsamling finder anvendelse nye steder. Der er f.eks. tanker om at indrette et lille lokalbibliotek i Rødvigområdet, ligesom NGO’en ’Læs for livet’ kan
overtage bøger til gavn og glæde andre steder i landet.
Nordea-fonden har tidligere støttet stærke projekter omkring
verdensarvsdestinationen Stevns Klint og ser frem til at bidrage
til initiativet.
- Vi er stolte af at støtte et børnekulturhus, som sætter fokus på
en vigtig opgave – nemlig at styrke børns lyst til leg og læring.
Børnekulturhuset er et stærkt tilbud, og jeg glæder mig til at se
forandringen skride frem og huset summe af liv og læselyst’,
supplerer Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordeafonden.
- Børns læsning er under pres, som den seneste undersøgelse af
børn og unges læse- og medievaner også viser. Det har store
konsekvenser, hvis børn ikke bliver gode læsere. Det går ud over
hele deres liv og muligheder for uddannelse, som igen har betydning for hele samfundet og vores demokrati, siger kommunens biblioteksleder May-Britt Diechmann om baggrunden for
idéen til det nye børnekulturhus på Stevns.
Forberedelserne er gået i gang og indvielsen forventes at blive en
gang i vinterhalvåret 2023.
/HN

Foto: Københavns Hovedbibliotek, børneetagen LÆS
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VOX P O P

KULTUREN OG VALGET

HVILKE ØNSKER HAR VI
TIL EN NY REGERING?
Et Folketingsvalg knap et år før tid tegner sig i horisonten. Kulturen bliver nok heller ikke denne gang et
varmt tema i valgdebatten med det væld af store samfundsudfordringer, som sammen med klimaet, er på
tapetet. Spørgsmål som en presset sundheds- og ældresektor, rekruttering, uddannelses- og folkeskoleudfordringer, efterårets og vinterens energiforsyninger og selvfølgelig Minkkommissionen.
Alligevel bør det gøre indtryk politisk, hvordan kulturens betydning i vores liv og samfund fyldte og kom til
udtryk både i de første års covid-19 nedlukninger i denne valgperiode og i genåbningen af samfundet i år.
Det må stå stjerneklart, at man i næste valgperiode ikke kommer uden om også at behandle kulturens vilkår politisk seriøst. Som den væsentlige faktor kultur og kunstoplevelser er for den enkelte i det danske
samfund. Og som et stærkt element, der bidrager til sammenhængskraften i vores demokrati.
Dén udvikling og debat tager Danmarks Biblioteker op i en serie voxpops i efteråret blandt medlemmer af
Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab og andre kulturaktører.
Tre byrådspolitikere lægger ud. Claus Mørkbak Højrup (V), politisk næstformand i DB, Signe Bekker Dhiman (A) og Johs Poulsen (B) – alle medlemmer af DB’s Forretningsudvalg – svarer på tre spørgsmål.
Hellen Niegaard
dag. Idrætsfaciliteter og frivillige foreninger definerer en kommune. Biblioteker og teatre beriger samfundet. Hvad koster det,
hvis borgerne er inaktive? Og hvad ville det koste uden de frivillige foreninger til at løfte opgaven? De ting, som vi anvender i vores fritid, betyder ufatteligt meget for os alle sammen.

Skal vi have en egentlig dansk kulturpolitik?

Claus Mørkbak Højrup (V)
Politisk næstfmd. Danmarks Biblioteksforening
Formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget,
Hjørring Kommune
Hvorfor er kunst og kultur vigtig
for den enkelte/for samfundet?
Begrebet ”Kunst og Kultur” er meget bredt. Forestil dig, at vi ikke havde biblioteker, teatre, haller, fodboldbaner eller sportsforeninger. At man ikke kunne se et skuespil, en biograffilm eller
være tilskuer til en fodboldkamp. Ja, man kan bare kigge på covid-19, hvor vi ikke måtte anvende vores idrætsfaciliteter, teatre
og biblioteker. Det var en træls tid, men uden disse ting kan en
covid-19-lignende periode hurtigt blive til vores kedelig hver-
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Det er et svært spørgsmål at svare entydigt på, men som udgangspunkt: Ja, vi skal have en kulturpolitik. Den vil sætte retning for, hvordan vi overordnet set ønsker, at samfundet skal
agere inden for kulturområdet. Fritids- og kulturaktiviteter spiller en stor rolle i vores udvikling. MEN, ulempen ved en politik er
også, at de ‘få’ kommer til at definere den, og at vi som samfund
kan fjerne fokus fra de ting, som opstår organisk, og som ikke er
defineret i en politik.
Skal vi have en ny bibliotekslov/Lov om biblioteksvirksomhed opdateres?
Ja, det skal vi. Den nuværende kan i bund og grund rumme det,
som bibliotekerne laver lige nu, men den måler primært bibliotekerne på udlån af materialer.
Vi har brug for en politisk debat om de grundlæggende demokratiske værdier og dannelse, som bibliotekerne understøtter,
og bibliotekernes fremtidige rolle i den sammenhæng. Risikoen
er selvfølgelig, at borgernes rettigheder indskrænkes under udarbejdelsen af en ny lov, men den risiko er vi nødt til at løbe. Ellers løber samfundets udvikling fra lovgivningen.

K U LT U R P O L I T I K

Signe Bekker Dhiman (A)
Medlem af DB Forretningsudvalg
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Aabenraa Kommune

Hvorfor er kunst og kultur vigtig
for den enkelte/for samfundet?
Kulturen er det, der binder os sammen og er med til at definere
os. Kulturelle oplevelser er med til at give tilværelsen både indhold og perspektiv. Kunsten kan underholde og få os til at forholde os både til fortiden, samtiden og fremtiden; til os selv og til
andre. For eksempel kan vi igennem skønlitteraturen udvikle vores evne til at forstå andre mennesker, og vi kan igennem malerkunsten blive provokeret og skulle forholde os til, hvad det er i os
selv, værket ramte og hvorfor. Kunsten og kulturen giver os indblik og udsyn.

Skal vi have en egentlig dansk kulturpolitik?
Ja, vi skal have en dansk kulturpolitik forstået således, at formålet med en sådan skal være at synliggøre og anerkende kulturens
væsentlighed og funktioner både for den enkelte og for samfundet som helhed.
Men samtidig er det vigtigt, at en kulturpolitik ikke får en begrænsende funktion; kulturen er levende og dynamisk, og den
udvikling, der ligger i dette, skal, ligesom en mere traditionel kulturforståelse- og definition, have sin plads i en kulturpolitik.

Skal vi have en ny bibliotekslov/Lov om biblioteksvirksomhed opdateres?
Jeg mener, vi som minimum skal have revideret den eksisterende bibliotekslov således, at den beskriver den udvikling, bibliotekerne har gennemgået. Både hvad angår forskellige medietyper og bibliotekets funktion i samfundet, ligesom den skal skabe
rum til den fortsatte udvikling.
Det er altså vigtigt, at en ny eller revideret bibliotekslov skaber
muligheder og ikke begrænsninger, således at biblioteksvæsenet
både lokalt og nationalt kan udvikle sig som en kulturinstitution,
der forholder sig til og påvirker det samfund, det er en del af og
de strømninger, der er i tiden.

Det er ikke nogen tilfældighed, at kulturkamp også er en
identitetskamp. Og at kunsten vel samtidig er genstand
for følelser, som i bearbejdet form danner os som mennesker.
Skal vi have en egentlig dansk kulturpolitik?
Ja – og dog. En kulturpolitik vil/ville kunne sætte perspektiv på vilkårene for kultur og kunst. Kunne øge det samfundsmæssige engagement. Samtidig er der en risiko for
at kunst og kultur bliver indordnet i kasser. Og dem har vi
nok af i forvejen...

Johs Poulsen (B)
Medlem af DB Forretningsudvalg
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Herning Kommune

Fotos: Thomas Evaldsen
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Hvorfor er kunst og kultur vigtig
for den enkelte/for samfundet?
Kunst og kultur er i sidste ende det, der definerer os. Sammen og i fællesskab.
De kulturelle sammenhænge, vi færdes i, er stærkt medvirkende til at give livskvalitet og mening med tilværelsen.

Skal vi have en ny bibliotekslov/Lov om biblioteksvirksomhed opdateres?
Mest taler for at reguleringen af biblioteksområdet opdateres således, at det afspejler både den traditionelle biblioteksfunktion, men måske især kommer til at udtrykke og
fordre den mangfoldighed af væsentlige funktioner et
moderne bibliotek i dag udfylder.
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Kultur spiller helt fantastisk
sammen med det sociale område, fastslår Danmarks Biblioteksforenings formand. Biblioteket og litteraturen er en regulær
empati-motor og en nøgle til et
stærkt lokalsamfund.

JEG HAR

Biblioteket skal styrkes som
hele Danmarks rum gennem
fornyet fokus på ikke-brugere,
public-service biblioteket og ny
kick-start af lovforberedelserne.

<

<

<

Kulturens Plads, Folkemøde 2022, med bl.a. Paw Østergaard
Jensen, DB formand, Lotte Hviid Dhyrbye, leder Tænketanken
Fremtidens Biblioteker og Louise Eltved Krogsgård, leder af Brønderslev Forfatterskole. Foto: Gitte Frausing.

Albertslund Biliotek i formandens hjemkommune.

Maj 2022 – et stærkt hold. DB’s nye formand og et udsnit af biblioteksforeningens Repræsentantskab 2022-2025.

INTERVIEW

EN STOR KÆRLIGHED
TIL BIBLIOTEKERNE
Hvad driver Danmarks Biblioteksforenings nye formand,
hvad får samfundet til at fungere, og hvor skal bibliotekets rolle styrkes?
En frisk sommermorgen har bladet sat Paw Østergaard
Jensen, ny socialdemokratisk formand for Danmarks Biblioteksforening, stævne på Albertslund Bibliotek til et
100-dages interview. Vi mødes for at tale om, hvordan
han ser sin opgave som formand for hele landets biblioteksforening og aktuelle spørgsmål både når det gælder
biblioteks- og kulturpolitik.

det, som får mennesker til at fungere dårligt disse år, er det mentale, og her kan biblioteker og kultur noget, som ikke fås andre
steder. Derfor er det også vigtigt at tænke kulturen ud af egen
boks. For mig er det desuden vigtigt, at der er kultur til alle, det
er vejen til at få samfundet til at hænge sammen og vigtigt i vores demokrati. Det arbejder jeg for både i Danmarks Biblioteksforening og i kommunalbestyrelsen.

Allerførst er det naturligvis oplagt at spørge om, hvad der får Albertslunds Kommunes formand for Social- og Sundhedsudvalget til at stille op til en kulturpolitisk organisation som Danmarks
Biblioteksforening (DB).
I formandens optik er kultur og biblioteker og social udvikling to
sider af samme sag. Som han siger det:
- Kultur spiller helt fantastisk sammen med det sociale område.
Og gennem vores morgensnak bliver det stadig mere tydeligt, at
troen på den kombination er en stærk drivkraft for den nye DBformand.

Hvordan det?
- I en kommune skal der være noget for alle. Et sted som Albertslund skal være en by i sig selv. Forstået på den måde, at der både
skal være finkultur, biografer og mere folkelig kultur. For nogen
er kultur sport, og det er også godt nok og skal heller ikke glemmes. Det er vigtigt, at man som menneske kan se sig selv som en
del af en hel, lille virkelighed. Ingen skal gå forgæves. Det er Albertslunds ambition, og det var det, jeg især var optaget af, mens
jeg tidligere sad i Kultur-og Fritidsudvalget. Men at kommunen
skal kunne selv og skal kunne være noget for sin egen befolkning,
gælder alle kommuner. Albertslund er ikke stor, 27.000 borgere,
men alligevel optaget af kultur og dens betydning.

Samfundets krydsfelt
Kultur og ikke mindst biblioteker kan noget, som efterspørges i
det moderne samfund, indleder formanden. Viden, indsigt og
kulturoplevelser ville mange nok umiddelbart pege på som bibliotekets bidrag til samfundet. Paw Østergaard Jensen er ikke uenig, men har også øje for andre stærke sider af stor betydning.

Hvad driver dig som politiker?
- Vi mangler jo meget, meget lidt i vores samfund. Nogle få
mangler noget, men de fleste har det man behøver. Men noget af

Lige så vigtigt er det, at kulturen også overrasker, påpeger Paw
Østergaard Jensen.
- Jeg tror, at biblioteket vil vinde, hvis man kommer mere ud og
overrasker folk, dér hvor folk er. Der ligger en enorm vigtig opgave for kunst og kultur i at række ud over sin egen sfære. Hvis et
demokratisk samfund, lille eller stort, skal hænge sammen i en
kommune eller i andre sammenhænge, skal man se ud over sin
egen næsetip. En anden mangelvare i det her samfund er empati. Hvor får man forståelsen for andre end en selv – og hvor kan
man opleve det? Det kan man dér, hvor man kan møde nogen,
der er anderledes end en selv. Og det kan man i den grad på biblioteket.
Biblioteket er simpelthen den mest tværkulturelle institution, vi
har i Danmark, fastslår formanden.
- Det er ovenikøbet mere tværkulturelt end folkeskolen, som den
har udviklet sig i dag, og som ellers har haft den samme ambiti-
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- Kulturen og biblioteket er den direkte vej til mental trivsel med
tid til ro, livskvalitet og mulighed for at møde det uventede. Det
med ikke hele tiden at være på rejse. At skulle flytte sig fra 1 til 2,
fra 2 til 3 og fra 3 til 4 uafbrudt – det, tror jeg, ikke er sundt. Jeg
tror derimod, det er sundt at give sig tid, at sætte sig ned og bare
kigge lige ud i luften. Nogle gange med en bog i hånden, nogle
gange – lægge den fra sig og tænke over det, man har læst. At opleve ro og at fordybe sig, det er vigtigt for alle.

Demokrati, empati og sammenhængskraft
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“

B I B L I OT E K S P O L I T I K

Omkring halvdelen af os bruger ikke biblioteket. Og det gælder, ved vi, bl.a. midaldrende mænd
med ingen eller kort uddannelse. Derfor skal der
tænkes anderledes.
on. Men her ser vi en anden udfordring. Omkring halvdelen af os
bruger ikke biblioteket. Og det gælder, ved vi, bl.a. midaldrende
mænd med ingen eller kort uddannelse. Derfor skal der tænkes
anderledes.
Den nye formand ser gerne et styrket samarbejdet med alle sider
af lokalsamfundet. Fra folkeskolen til andre lokale folkeoplysningsaktører og f.eks. sporten, når bibliotekerne skal række længere ud.

Læsning og livsmod
I mange år har børns læsning været faldende, og DB har bl.a.
sammen med en række andre partnere udarbejdet et forslag til
en national læsestrategi, som har fået stor opmærksomhed. Selv
om det store fald nu tegner til at være standset, er børns læsning
fortsat udfordret. Af både sociale medier og når det gælder opmærksomhed, og den falder med alderen, viser en ny undersøgelse Børn og unges læsning 2021 fra juni udarbejdet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Center for Anvendt Skoleforskning. Men læsning og evnen til at kunne fordybe sig er afgørende for alle mennesker, fremhæver Paw Østergaard Jensen.
Formanden ved, hvad han taler om. Ikke alene er han selv en stor
læser, men tror på bibliotekets kerneydelser og dets opgaver, når
det drejer sig om adgang til bøger og viden. Det viser hans egen
vej til læsning.
– Min vej til læsning er en barsk, men også fantastisk vej. Som
barn var jeg ikke god til at læse, fordi jeg blev mobbet ind til omkring 4. klasse i min skole i Nordvest, hvor jeg tre måneder før ferien simpelthen besluttede, at jeg ikke ville tilbage i den klasse og
i stedet gik på skolebiblioteket. Det fik jeg lov til, og der fandt jeg
ro. Og her begyndte jeg at stave mig gennem først lette og siden
sværere bøger med lidt hjælp fra skolebibliotekaren. Da jeg startede på en ny skole i 5. klasse, havde jeg lært at læse - og har læst
siden.
Jeg læste al muligt, alle de danske ungdomsbogsforfattere fra

Paw Østergaard Jensen er en
storlæser.
Denne sommer er han i gang
med en ny bog, Orbánland, af
journalist Lasse Skytt. En fortælling om en europæisk nations vej væk fra det liberale
demokrati og hvad andre kan
lære af det.

1920’erne, 30’erne og 40’erne. En kæmpe lang serie med danske
klassikere, jeg slugte det hele. Selv om jeg rent faktisk ikke er opkaldt efter bøgerne om Paw, så gav Paw og Paw i urskoven, de
gamle bøger af Torry Gredsted, mig virkelig noget livsmod.
- Vi bliver alle sammen til kommissærer eller mandagstrænere,
når vi læser enten en dansk krimi eller når vi læser om fodbold.
På Folkemødet i juni diskuterede vi ’Hvordan gør vi læsning til et
spørgsmål om trivsel?’ På Kulturmødet på Mors i august deltager
jeg i en debat om identitet, og der er mit udgangspunkt betydningen af at læse. Ved at læse bøger, kan du prøve at være alle.
Man kan træde ind i andres rolle. Vi skal i dag forstå alle mulige
identiteter og køn. Ingen andre veje er lige så gode til det som litteratur – det skulle måske lige være teater. Det er en formidabel
vej til at udvikle empati. At kunne sætte sig i andres sted for en
kort stund – ved at læse en bog. Man kan kalde biblioteket og litteraturen for en empati-motor, mener formanden.

Bibliotekslandskab og kvalitet
Ser man på biblioteksudviklingen siden kommunalreformen i
2006, er der tyndet meget ud i adgangen til lokale biblioteker og
fra 2007 i kommunesammenlægningernes navn lukket et stort
antal filialer.
Hvordan hænger den udvikling sammen med en ambition om at
nå længere ud og nå folk, der hvor de er?
- Selvfølgelig kan der være god mening i at slå ting sammen og
tænke i rationaler og stordrift mange steder, men alt andet lige er
der for de fleste danskere blevet længere til biblioteket. I mange
kommuner er stort set kun gamle hovedbiblioteker tilbage som
filial- eller lokalbiblioteker. Ofte i sammenhæng med andre tilbud. Hvilket godt kan give mening, da folk så at sige så nærmest
får øje på biblioteket, når de alligevel f.eks. er henne for at spille
en kamp eller hente børn på skolen.
Hvordan kan man styrke biblioteksdækningen?
- Vejen frem er samarbejde med nogen, der er derude i forvejen.
Det kan være gennem kontakter i det boligsociale arbejde,
landsbyfællesskaber eller firmaer.
Formanden peger på, at dem, der ikke bruger biblioteket, måske
i virkeligheden er den vigtigste målgruppe for biblioteksindsatsen lige nu. Og som man kunne se på den seneste kvartalsstatistik, så er syv ud af 10 lånere kvinder. Det er der ikke noget galt i,
men mændene skal også have tilbuddet og mulighed for at se,
hvad et bibliotek er i dag. - Det begynder allerede i skolen, det
kan vi jo se. Her har vi et særligt ansvar.
Hvad skal man gribe til?
- Albertslund lukkede tidligere filialer, langt før min tid, men her
har vi oprettet en pulje, som retter sig mod det nordlige område,
og som kan bruges til aktiviteter som f.eks. biblioteksforedrag,
der er rykket ud lokalt. På den måde, kan man faktisk godt gøre
noget i de områder, der ikke har et filialtilbud.
Formanden har selv stået for lokale aktiviteter:
- Vi startede ikke med at have et sted men med at lave aftale med
interessante og relevante folk, der kunne holde foredrag – biblioteket betalte honoraret, og derefter fandt vi så et sted at mødes.
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Det har også sine udfordringer. Nogle steder var det let som i bebyggelsen Galgebakken med tradition for fælles aktiviteter, andre steder var man mere ligeglade. Men man skal prøve alle muligheder som bl.a. at gå sammen med sportsklubber og andre
steder, hvor folk kommer og samles. Mænd render typisk rundt i
klubberne, og det ville være oplagt der at nå de folk, vi gerne vil
have fat i. Vi skal også have øje for de unge og f.eks. ud på erhvervsuddannelserne.
- Jeg tror, vi skal arbejde sammen med endnu flere lokale spillere end bibliotekerne gør i dag. Man skal tage en chance og komme ud af sin komfortzone. Stort set alle biblioteker har en arrangementsansvarlig og fremfor at facilitere læsekredse, som langt
hen ad vejen klarer sig selv, er der noget at gøre for biblioteket
der. Her i Albertslund har vi vel omkring 20 læsekredse, og i et
par stykker af dem sidder der et par mænd.
Formanden griner højt og erkender ’det er jo det, vi politikere
har – ambitioner på andres vegne’.
- Selvfølgelig skal læsning ikke stoppes ned i halsen på folk, men
de skal i hvert fald vide, hvad det er de siger nej til. Jeg har fuld respekt for folk, som ikke læser, det er fair nok. Men jeg tror, det er
godt at læse. Og der er ikke nogen litteraturform, der er forkert.

Paw Østergaard Jensen fik DB-faklen på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Albertslund og biblioteksbudgetterne
Kommunen ligger på 2. pladsen og relativt højt, når det gælder
biblioteksbudgettet med 818 kroner (2020) pr. indbygger, mens
gennemsnittet er på omkring 435 kroner. Hvordan ser den nye
formand på udviklingen i biblioteksbudgetterne, der i flere år
har været for nedadgående, mens andre kulturindsatser blev tilgodeset, hvis der ikke ligefrem var tale om generel nedskæring af
pengene til kommunernes kultur?

masse på andre måder. Det, tror jeg, er vejen til at sikre de budgetter, vi har og til at undgå nedskæringer. Og hvem ved - måske
endda på sigt også til at øge dem. Men der følger selvfølgelig arbejde med, og det skal man være klar over. Enhver formand bør
kæmpe for bedre budgetter, og vi skal i alle tilfælde i DB’s Forretningsudvalg se på nogle store og voksende udgiftsposter som
digital service.

Loven og en særlig opgave
Dannelse/udsyn, læsning, demokrati og IT-kompetencer. Loven
om biblioteker fra år 2000 er forberedt i informationssamfundets start, og selv om både internettet og elektroniske ressourcer
i den blev sidestillet med bøger og andre trykte materialer, afspejles hverken bibliotekshverdagen i dag eller f.eks. de direkte
demokratirelaterede opgaver, de forskellige digitale indsatsområder og den voksende brug af biblioteket som lokalsamfundets
fælles møde-, arbejds- og fordybelsessted.
- Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet og demokratiet. Lokalt er bibliotekerne forskellige, og det skal de som en
del af de kommunale selvstyreopgaver have lov til at være, men
vi skal have en lov som adresserer den virkelighed og de behov,
vi har ude i bibliotekerne – og sætter barren så tilpas højt, at
Danmark fortsat kan levere biblioteker med en kvalitet, som før
placerede dem blandt verdens bedste.
- I dag er biblioteket ikke alene et hus for bøger men i høj grad
også et hus for mennesker. Meget af det, vi bruger biblioteket til
i dag skal skrives ind i loven. Det er samtidig vigtigt, at den frisætning, der ligger i loven i dag i forhold til kommunerne, som
driver bibliotekerne rundt om i landet, ikke går tabt. Vi skal undgå begrænsninger. Det skal vi arbejde med, og det skal vi gøre
sammen med andre organisationer og medlemmer, ligesom vi
skal tale med Folketingets politikere.
- Der skal også fornyet opmærksomhed om bibliotekernes helt
særlige opgave og muligheder, når det gælder om at bekæmpe
ulighed traditionelt og digitalt. Der, tror jeg, vi nok kunne finde
en allieret i kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, som klart
fremhævede den rolle på Danmarks Biblioteksforenings Topmøde sidst i april, og det vil DB tage op med ministeren. Folketingsvalget ser nu ud til at være lige om hjørnet, men det gælder
også i forhold til den næste regering og en ny kulturminister.

Fokus i Danmarks Biblioteksforening
Biblioteksforeningen er unik i sin medlemssammensætning
med kommunerne og deres kulturpolitikere, og bibliotekernes
fagfolk samt andre centrale aktører samlet et sted. Her arbejder
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- At føre en decideret kampagne for at øge kulturbudgetterne og
budgetterne til bibliotekerne ville være omsonst. Hvad der nok
kunne lade sig gøre var at række ud efter flere opgaver, og det synes jeg ville være naturligt. Kunst og kultur er selvfølgelig noget i
sig selv – men kan derudover også, som vi har talt om, betyde en

“

Jeg tror, vi skal arbejde sammen med endnu flere lokale spillere end bibliotekerne gør i dag.
Man skal tage en chance og komme ud af sin komfortzone. Stort set alle biblioteker har en arrangementsansvarlig og fremfor at facilitere læsekredse,
som langt hen ad vejen klarer sig selv, er der noget
at gøre for biblioteket der.
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man sammen for folkebiblioteket og dets grundidé om oplysning,
uddannelse og kulturel aktivitet for alle borgere – fysisk og digitalt,
i alle kommuner. Det er landets mest besøgte kulturinstitution.
Hvordan vil du styrke foreningen?
- Biblioteksforeningen er en lobbyorganisation for de kommuner,
som er med, i dag 79 kommuner + Flensborg Kommune. Det er
samtidig en medlemsorganisation som skaber kampagner sammen med bibliotekerne, laver kulturkonferencer og huser Tænketanken Fremtidens Biblioteker.
Min ambition er naturligvis at få alle kommuner med. Det styrker
vægten, når vi taler med Folketinget og andre af vores partnere. Jeg
vil gerne mødes med kommunerne og høre, hvad der brænder på,
og hvor der er udviklingspotentialer.
- Det er vigtigt i en tid, hvor bibliotekerne ikke prioriteres højt økonomisk i kommunerne. Stort set alle biblioteker har lavere budgetter i dag end ved kommunalreformen i 2007. Men heldigvis satser
man også flere steder med bl.a. nye fantastiske biblioteker med
stor samfundseffekt – både på brugersiden og for lokalområdet.
Paw Østergaard Jensen ser som formand frem til de næste fire års
arbejde sammen med både Repræsentantskabet og i særdeleshed
med Forretningsudvalget, som for alvor kommer i arbejdstøjet på
et internatmøde den 2.-3 september.
- Det er vigtigt at have en bredt sammensat forening, hvor alle politikere – både kommunale politikere og faglige politikere – inddrages i arbejdet.

“

Den folkelige forankring kommer ikke af
massivt i at få befolkningen med.
En afgørende faktor for udbredelsen af FN’s verdensmål er bibliotekers og bibliotekarernes opmærksomhed og fokus på formidlingen af disse
i dagligdagen. Lyder en konklusion og opfordring i Second European Report on Sustainable
Development Goals and Libraries, 2022 EBLIDA.
I Danmark er arbejdet med FN2030-målene relativt udbredt i bibliotekerne, og baggrunden er
formentlig både et lokalt 2030-fokus i de enkelte
kommuner samt igangsættende og kvaliﬁcerende initiativer på nationalt plan, mener bl.a. Steffen Nissen Odense Kommunes Biblioteker og
medlem af EBLIDA’s ekspertgruppe ELSIA om
bæredygtighed. Han går bag om rapporten i
Danmarks Biblioteker i oktober 2022.

HELLEN NIEGAARD

Vi mangler jo meget, meget lidt i vores samfund. Nogle få mangler noget, men de fleste har det man
behøver. Men noget af det, som får mennesker til at fungere dårligt disse år, er det mentale og her kan biblioteker og kultur noget, som ikke fås andre steder. Derfor er
det også vigtigt at tænke kulturen ud af egen boks. For
mig er det desuden vigtigt, at der er kultur til alle, det er
vejen til at få samfundet til at hænge sammen og vigtigt i
vores demokrati.

FAKTA
Paw Østergaard Jensen, 57 år, er medlem af Albertslunds
kommunalbestyrelse. Her sidder han som formand for Social- og sundhedsudvalget og bl.a. i Økonomiudvalget.
Han er desuden med i en række kulturinstitutioners bestyrelser. Og har siden 2014 været medlem af forretningsudvalget for Danmarks Biblioteksforening.
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■ Hvordan rykker den grønne dagsorden for al-

vor - hvad er politikernes ansvar og hvad betyder
det for biblioteket? Thomas Sture Rasmussen,
verdensmålskoordinator i netværket DB2030,
Danmarks Biblioteksforening, har et bud.

F N s V E R D E N S M Å L O G B I B L I OT E K E R N E

UDVIKLING, DER RYKKER

f sig selv. Det er på tide, at politikerne vender bøtten og investerer mere.
“Hvorfor er politikerne så bange for at bede befolkningen
om hjælp i klimakampen”, skriver chefredaktør på Mandag Morgen, Tanja Nyrup Madsen, på sin blog.
Det er et godt spørgsmål.
En del af forklaringen ligger måske i, at mange stadig ikke bakker
fuldt op om vindmøller, solceller og alt muligt andet, der kan ’risikere’ at havne i egen baghave. En undersøgelse fra Aarhus Universitet fra sidste kommunalvalg i efteråret peger f.eks. på, at
man som borgmester kan miste en del stemmer ved at foreslå
opsætning af vindmøller. Dette billede har ændret sig en smule
efter Ruslands krig imod Ukraine, hvor det at gøre sig fri af Putins
gas og olie, har rykket ved danskernes holdning.

Ud over stepperne – men hvordan
Vi hører også om faren for Gule veste i Danmark og social slagside, hvis vi beskatter flyrejser. Nu kommer der så afgifter på CO2,
så politikerne har altså også flyttet sig, men det ændrer ikke på,
at der fortsat i befolkningen kan være modstand mod forskellige
tiltag.
Hvis alle nu er enige i, at det skal der gøres noget ved, hvem gør
det så?
Hvem sikrer den folkelige forankring, så de næsten 2/3 dele af
CO2 besparelsen i 2030, der vedrører os som borgere, kan komme ud over stepperne?

Hvis borgerne vil gå længere, sætte en anden dagsorden. Bare
tænk på, når alle de unge, der har strejket om fredagen, har
meldt sig ind i klimabevægelsen, og har Greta Thunbergs mod til
at ville ændre verden får magt? Hvilket sker flere og flere steder,
bl.a. via ungeklimaråd.

Gør mange det samme, batter det
Jeg selv er sådan set helt enig med Tanja Nyrup Madsen. Corona
lærte os, hvor langt vi er villige til at gå og, som hun pointerer,
hvis bare bilisterne på motorvejene, sænker farten fra 130 til 110
kilometer i timen, sparer vi klimaet for 30% af udledningen fra
deres udstødningsrør (hvilket mange faktisk gør netop nu på
grund af de stigende benzinpriser). Og hvis en million familier
gik over til lørdagskylling i stedet for røde bøffer, bliver det til en
besparelse på 7.800.000 ton.
Så grundlæggende handler det jo om at komme ud med de budskaber om, at de små tipping points virker, at det nytter noget
også at ændre små ting i hverdagen.
For det kan vel ikke være rigtigt, at der skulle en forfærdelig krig
til at gøre os klimabevidste, det må kunne gøres med mindre.
Heldigvis er vi i fuld gang mange steder med opgaven – gennem
direkte dialog, nye folkeoplysende netværk og lokale ambassadører samt udbygning af formidlingskompetencer.

Turbo på det folkelige element
Bibliotekerne på banen
Måske skal vi til at tænke anderledes og se folkeoplysningens aktører bl.a. bibliotekerne som dem, der rent faktisk kan være med
til at klæde borgerne på. Så de gennem deres personlige handling og demokratiske valg giver politikerne det mandat, der skal
til, når de svære beslutninger skal træffes.
Det er det, vi er i fuld gang med at tage hul på i biblioteksverdenen – gennem oplysning, viden og fakta til at handle på, facilitering af handlefællesskaber og nye måder at sætte en grøn og
bæredygtig verdensmålsdagsorden.
Det er en udvikling på den lange bane. Vi skal ifølge regeringen
være i mål med 70% af CO2 udledningen i 2030 og verdensmålene har samme skæringsdato. Og set i helikopterperspektiv er det
jo ‘bare’ første runde, det er – hvad der kommer efter – der bliver
rigtigt svært. Så det er et langt sejt træk.

Når nu alle er enige om, at det er den folkelige opbakning, der
stadig bremser for at sætte endnu mere skub på en mere bæredygtig udvikling – hvorfor starter man så ikke her? Det er jo ikke
hønen eller ægget. Tænk hvor meget der kunne gøres for en
brøkdel af alle de milliarder, der investeres i ny teknologi og
bæredygtige løsninger – som befolkningen så åbenbart ikke helt
er klar til at tage til sig.
Den største anke er, at beslutningstagerne åbenbart stadig tror,
det hele bare kommer af sig selv. Området behandles lidt stedmoderligt, og man får let en følelse af ‘Ja, ja, det er fint, det I har
gang i…’ Men måske er det netop det allervigtigste, vi har gang –
og grundlaget for, at alt det andet kan lade sig gøre?

Det giver også bibliotekerne rundt omkring nye udfordringer – vi
er vant til, at det er politikerne, der sætter kursen, typisk udfører
vi det, kommunalbestyrelsen eller kulturudvalget har bestemt.
Men hvad betyder det, hvis vi bliver nødt til i højere grad at tage
borgernes perspektiv?

THOMAS STURE RASMUSSEN
Koordinator på projektet:
Bibliotekernes formidling af FN’s verdensmål
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Hvad vil borgerne?
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Bibliotekerne bør
være en del af
indsatsen mod
digital ulighed
I begejstringen over alt det digitale
glemmer vi at få alle med. Løsningen er
ikke at fritage flere fra at skulle anvende digitale løsninger, men at uddanne
alle uanset alder til digital selvhjælp og
at lave løsninger, der er så intuitive i designet, at de motiverer i stedet for at
frustrere, skriver Lisbeth Knudsen.
Vi elsker at være verdensmestre. Og vi er verdensmestre på offentlig digitalisering med politiske ambitioner om at gå endnu
længere med den digitale selvbetjening.
For det første fordi mange af os hellere vil i kontakt med det offentlige, banken og alt muligt andet i øvrigt fra indkøb til bestilling af tid hos lægen via internettet, så vi slipper for transport og
ventetid i en telefonkø. Når det virker, er det nemt og hurtigt, og
vi kan gøre tingene, når vi har tid til det, og ikke når et eller andet
kontor har åbningstid og kan betjene os.
For det andet fordi de digitale selvbetjeninger sparer ressourcer,
der kan anvendes til de mange andre steder, hvor man skriger på
arbejdskraft både i den offentlige sektor og den private. Det
handler ikke længere bare om effektiviseringer, men ganske enkelt om, at hvad digitale chatbots kan klare frigør hoveder og
hænder til andre opgaver. Og ja, nogle gange er de bare irriterende de chatbots, når man hungrer efter at tale med et rigtigt
menneske.
For det tredje kan man sige, at vi med den offentlige digitalisering som motor og trækdyr har skabt en dygtig og innovativ privat IT-sektor i Danmark. Regeringen har fremlagt en digitaliseringsstrategi med endnu flere ambitioner om den digitale udvikling for de kommende år.

900.000 digitalt udsatte
Men glæden over det internationale verdensmesterskab og den
18

tilsyneladende bekvemmelighed ved digitale løsninger har en
ganske alvorlig bagside. Op mod hver femte voksne dansker,
svarende til 900.000 mennesker, har svært ved at følge med til,
hvad den digitale velfærdsstat stiller af krav til os som borgere.
Og det problem har vi, i begejstringen over hvad digitaliseringen
kan hjælpe os med, ladet ligge uden at gøre noget alvorligt for at
løse. Det er faktisk både en demokratisk og menneskelig skandale.
Hver fjerde dansker har så svage digitale kompetencer, at det udfordrer dem i hverdagen, og det giver dem en opfattelse af manglende kontrol, manglende selvbestemmelse, manglende valgfrihed og manglende inklusion.
Vi glemte lige i farten, at det digitale for mange er grænseoverskridende svært, utrygt eller ganske enkelt uforståeligt. At alt for
mange digitale løsninger ikke er intuitive, men kræver at vores
hjerner skal tilpasse sig løsningerne i stedet for det omvendte. At
mange ikke har erfaring eller rutine med at udfylde digitale skemaer på jobcentret, håndtere digitale signaturer i banken eller
digital bestilling af tid til vaccination.
Alt for mange føler sig uden for den demokratiske debat, som er
flyttet på nettet og de sociale medier, eller føler sig uden for den
information, som nu kun findes på en eller anden hjemmeside,
som man ikke kan huske navn eller domæne på eller ikke kan
finde på en søgemaskine. Når de møder: Læs mere om det på
www.etellerandet – eller får at vide, at de kan bruge en url:ditten
eller datten, så bringer det aggressionerne frem.

U L I G H E D O G B I B L I OT E K E R

“

Hver fjerde dansker har så svage digitale
kompetencer, at det udfordrer dem i hverdagen, og
det giver dem en opfattelse af manglende kontrol,
manglende selvbestemmelse, manglende valgfrihed
og manglende inklusion.
alvor rykker frem i befolkningstallene, så tror vi fejl. De 17-22
procent af befolkningen, som har det svært med de digitale udfordringer, er både unge og gamle og dem midt imellem.

Hvad gør vi så ved det?

Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix.

En voksende digital afmagt eller digital eksklusion skaber en
ulighed, vi ikke kan være bekendt som samfund. Får den situation bare lov til at fortsætte, så eroderer fundamentet til vores tillidsbaserede og trygge samfund, og vi kommer til at se flere
brudflader og konflikter. Vi er begyndt at tale om ”de digitalt udsatte” på samme måde, som vi i årtier har talt om ”de socialt udsatte”, og ofte er de to problemstillinger sammenfaldende.

Det er fristende og alt for enkelt at sige, at fordi man politisk svigtede med at uddanne befolkningen til at navigere digitalt som
borgere i dette samfund i takt med den tiltagende digitalisering,
så skal man bare kunne melde sig ud og meddele det offentlige,
at man ønsker at fortsætte en analog tilværelse.
Problemet er bare, at tandpastaen er ude af tuben, og den kan ikke puttes tilbage. Vi lever i et gennemdigitaliseret samfund allerede, og det er svært at melde sig ud. For slet ikke at tale om, at
det offentlige ikke ville have ressourcer til at køre en parallel analog administration for 900.000 borgere eller bare det halve af
dem.
Selv om det offentlige fandt på at tillade sådan en løsning ud
over de undtagelser der allerede findes i dag, så ville de analoge
borgere ikke kunne få de samme muligheder som os andre. Det
gælder i forhold til alt, hvad der foregår af kontakt med den private sektor f.eks. banker, forsikringsselskaber, rejsebestillinger,
vareindkøb m.v., og de vil ikke kunne deltage i den demokratiske
debat, som for længst er blevet digital. Toget er kørt fra perronen, og vi må så vidt muligt have alle med.

Digitale førstehjælpskurser

Vi kunne jo starte med at finde ud af, hvad der skal til, hvis vi ikke som samfund vil have et A- og et B-hold. Under coronaen
kom en hel plejehjemsgeneration på iPad, fordi det var eneste
mulighed for fortsat kontakt med familien. En hel forældregeneration lærte pludselig en del mere om digitale værktøjer både på
Antager vi, at der her blot er tale om et generationsproblem, og
arbejdet og under hjemmeundervisningen. Og en børne- og unat udfordringen vil være løst, når de digitalt indfødte generatiogegeneration fik set, hvad mobil og pc også kunne anvendes til i
ner, der nærmest fik mobiltelefon i hånden i stedet for sutten, for
undervisningen og ikke kun
til sjov og dansevideoer på
TikTok eller kontakt med
vennerne.
KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDETS OPGAVE

I EN DIGITALISERINGSTIDSALDER
INKLUSION

OPLYSNING OG TILLID

Introducere et moderniseret
dannelsesbegreb.

Række ud til de digitalt
udsatte i deres hverdag.

Deﬁnere hvad fællesskab
og sammenhængskraft skal
betyde i vores samtid.

Gøre teknologierne til
hjælpeværktøjer i stedet for
fremmedgørende elementer.

Facilitere en kæmpe oplysningsindsats i forhold til forståelse og kritisk tilgang til
teknologiernes potentialer
og betydning for vores liv og
hverdag.

TÆNKETANKEN MANDAG MORGEN / LISBETH KNUDSEN
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MEDBORGERSKAB

Vi kunne jo fortsætte derfra
med at lave simple digitale
førstehjælps-videokurser,
som man kan få gratis adgang til via en læringsportal
på nettet. Vi har flere voksengenerationer, som ikke
fik mobiltelefon i vuggegave, og som heller ikke melder sig på et længere efteruddannelseskursus.
Men kan de hente digitale
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førstehjælpskurser på samme måde, som man søger efter en video fra byggemarkedet om udskiftning af vandhanen eller en
handyman video om reparation af cykler, så er det måske vejen
frem.

ke ud til de digitalt udsatte. Endelig bør en fælles oplysningsindsats i et samspil mellem kommunerne, bibliotekerne og civilsamfundet give borgerne adgang til den digitale dannelse, som
vi mangler.

Og så kunne vi stille stærkere krav til, at de digitale løsninger, vi
præsenteres for både fra det offentlige og den private sektor blev
langt mere brugervenlige, simple og intuitive end de er i dag.
Man behøver vist bare at sige MitID, så ved mange, hvad jeg taler om, men det gælder også mange andre løsninger. Lær det nu!
Lær af de stærkt omtalte techgiganter, som vi tit kritiserer men
på den anden side er storforbrugere af. Hvorfor? Fordi deres
løsninger som regel er forståelige og virker og virker hver gang.

Algoritmer, Data og Demokrati-projektet
Godt 25 forskere og et team fra Tænketanken Mandag Morgen
arbejder lige nu i et projekt kaldet ”Algoritmer, Data og Demokrati-projektet” eller forkortet ”ADD-projektet” (https://algoritmer.org/) på at realisere en vision om, at Danmark skal være et
foregangsland, når det drejer sig om at udnytte teknologiernes
potentialer baseret på et fundament af respekt for humanistiske
og demokratiske værdier. På en forståelse af, at mennesket skal
være i kontrol med teknologierne og ikke omvendt, og at vi som
samfund skal udvikle ansvarlige digitale løsninger, der ikke skaber polarisering men inklusion.

Bibliotekerne katalysatorer
Bibliotekerne er allerede godt i gang med at have fokus på digital inklusion. Herfra kunne de fortsætte med både at tilbyde
træning af børn, unge og voksne i at navigere forsvarligt på nettet. Hvordan man undgår at falde i fælden med phishing-mails,
hvordan man afdækker disinformation og falske nyheder, og
hvor man finder gode råd til digital dannelse og fornuftig adfærd
på de sociale medier.
Bibliotekerne har en enestående mulighed for at etablere den
hel rigtige borgerkontakt til både børn og voksne og kan - i en
stærk alliance med civilsamfundets organisationer - få en hel ny
rolle. Den rolle bør bibliotekerne og kommunerne påtage sig.
Det er en rolle, der handler om at udvikle det moderne medborgerskab.
Fællesskab og sammenhængskraft i 2022 indebærer, at vi kan
mødes og kommunikere digitalt – alle sammen. Derfor skal teknologierne gøres til hjælpemidler i stedet for fremmedgørende
elementer, og kultur- og fritidsområdet i kommunerne må ræk-

■ Vi arbejder for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling
gennem forskning, digital dannelse og dialog. Over 80 vidt forskellige organisationer har meldt sig som partnere i projektet, og
uden hver og en af dem vil vi ikke kunne lykkes med målsætningen. Danmarks Biblioteksforening, Forbundet Kultur og Information og mange, mange flere er allerede partnere i projektet.
Bekæmpelsen af digital ulighed er et af de temaer, som vi gerne
lægger mange kræfter i sammen med vores partnere. Vi kan ikke
være bekendt, at 900.000 danskere føler sig efterladt på den analoge perron, og ingen standser det digitale tog. Det er allerede i
fuld fart på vej til næste station.
LISBETH KNUDSEN
Strategidirektør Tænketanken Mandag Morgen
og Leder af outreach-delen af
Algoritmer, Data og Demokrati-projektet

Tjek ”Danskernes digitale liv”
Algoritme, Data og Demokrati-undersøgelsen:
https://algoritmer.org/befolkningsundersoegelse/
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Læse- og synshandicappedes
service i klemme
Nota har brug for en større håndsrækning fra staten. Nota, tidligere Danmarks Blindebibliotek, sikrer at trykte tekster er tilgængelige i digitale formater for mennesker med
læse- og synshandicap.
Uenighed med rettighedshaverne til de bøger, som Nota indtaler og udlåner, er endt med en stor efterregning til Nota. Et
nyt EU-direktiv og en ny lov med effekt fra 2018 gjorde det
muligt at lave kollektive aftaler for lyd- og e-bøger og medførte forhandlinger mellem Nota og STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) – og henholdsvis Danske Forlag, Copydan Tekst og Node samt forfatterforeningerne, som endte
i Ophavsretslicensnævnet.
Den 3. november 2021 kom en kendelse til fordel for rettighedshaverne. Nota skal nu betale 7 eller 12 kroner pr. udlån
med tilbagevirkende kraft. 12 kroner ved et værk, som også er
udgivet i kommercielt tilgængeligt format, og 7 kroner, når

værket ikke er udgivet kommercielt som e-bog eller lydbog.
Afgørelsen ﬁk Copydan til at opkræve mere end 50 mio. kroner. Noget af beløbet har Nota allerede betalt, men der er stadig mange penge på spil, ligesom kendelsen betyder stigende udgifter i fremtiden.
Nota og institutionens virksomhed er også under pres på anden vis. Implementeringen af et andet EU direktiv om tilgængelighed for produkter og tjenester, vil bl.a. betyde, at e-bøger skal være tilgængelige for personer med syns- og læsehandicap fra juni 2025 dog ikke fra Nota men via kommercielle tjenester.
/HN
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OM Nota
Nota, en institution under Kulturministeriet, har i dag 224.196 medlemmer: 178.465 ordblinde, 14.229 synshandicappede, 10.921
undervisere og 20.581 Andre. Nota udlån i 2021: 2.730.357. Nota producerer og udlåner tekster, der er gjort tilgængelige for
mennesker med læsehandicap. Formålet med Nota er at sikre lige adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst.
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LÆRING GENNEM LEG

Børn finder Bibliobitter på Vejle Bibliotek.

App’en i brug: Bibliobitten Boda vil gerne have børnene til at meditere lidt.

På biblioteket med Bibliobitterne

Ny app baseret på AR-teknologi viser børn vej i biblioteket. Med app’en vil alle landets
biblioteker nu kunne tilbyde børn i 3. klasse en sjov, selvstændig og engagerende introduktion til bibliotekets mange muligheder.

Augmented Reality eller AR kaldes også udvidet virkelighed. AR
kombinerer den fysiske verden med den digitale og er blandt
børn blandt andet kendt fra Pokémon Go-spillet. Pokémon Go
genkender sine omgivelser gennem Google Maps, men i Bibliobitterne dukker det ekstra virtuelle lag op, når en bestemt ARmarkør scannes.

Et legende møde med biblioteket
Bibliobitterne er en helt ny app, der med sjove missioner og ARteknologi introducerer børn til biblioteket på en direkte engagerende, sjov og legende måde.
Bibliobitternes egen planet er løbet tør for historier, som bibliobitterne lever af. Derfor er de under ledelse af Kejser Biblio draget ud i universet på jagt efter flere fortællinger. Nu er de styrtet
ned midt i det lokale bibliotek, og Kejser Biblio har brug for
hjælp til at finde sine undersåtter, mens han selv reparerer rumskibet. Derfor sender han børnene på en interaktiv mission
blandt bibliotekets forskellige genrer. Missionen er at finde de
forskellige bibliobitter, der gemmer sig blandt deres yndlingsbøger. Børnene skal også løse en række udfordringer, hvor de må
tænke kreativt og benytte alt det, biblioteket rummer, for at få
bibliobitterne med tilbage til rumskibet.

Fra klassen til biblioteket
Startskuddet til missionen sker i børnenes egen klasse. Her mø-
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der de bibliobitterne i første del af historien skrevet af forfatter
Thomas Brunstrøm kendt fra blandt andet ”Sallys far”-universet.
Klassen inviteres så på biblioteket, hvor de hører mere om bibliobitterne, bliver introduceret til biblioteket og får udleveret
iPads, så de kan gå i gang med missionen. Når en mission er gennemført, får børnene udleveret et opgaveark, hvor de blandt andet lærer bibliobitternes hemmelige alfabet, og får mulighed for
at forlænge oplevelsen.
Med appen lægges et ekstra digitalt lag på virkeligheden gennem
Augmented Reality. Det gør, at bibliobitterne vækkes til live i 3D,
og børnene kan interagere med dem.

Udvikling i børnehøjde
Bibliobitterne er målrettet skolens 3. klassetrin, som supplement til et introduktionsforløb i biblioteket. Spillet spilles i grupper, fordrer samarbejde og hands-on problemløsning.
Bibliobitterne er baseret på en ’Learning Through Play’-tankegang og er udviklet af og til børn. Børnene har været inddraget
gennem hele processen fra idéfase over prototype og til den færdige app Bibliobitterne. Det er deres fantasier og fortællinger,
der ligger til grund for Thomas Brunstrøms historie, mens børnenes tegninger har været direkte inspiration til bibliobitternes
endelige udseende. Appen og dens missioner og udfordringer er
også løbende blevet testet med skoleklasser.

HERLEV

Børnene leder efter et sjovt ansigt, så de kan give bibliobitten Jishin noget at grine af.

Efter mere end 10 tests med klasser ved vi, at børnene ikke blot
synes, at Bibliobitterne er et sjovt forløb, men de får også et bedre indtryk af, hvor de forskellige materialer befinder sig på biblioteket, og fornemmer, at de gerne (selvstændigt) må gå på opdagelse i dem. Mange af børnene finder desuden undervejs
bøger, som de får lyst til at låne.

■ På Bibliobitterne-gruppen på centralbibliotek.dk kan man
læse meget mere om projektet og finde al det supplerende materiale, så det er let at komme godt i gang. Her finder du også relaterede aktiviteter som facilitatorkurser, lancering med mere.

Tilpas Bibliobitterne til jeres bibliotek
Børnene sendes på en mission for at finde bibliobitterne. Hvor
de gemmer sig, og hvilke udfordringer de stiller børnene, kan tilpasses til hvert enkelt bibliotek. Der er allerede udviklet flere
missioner og tilhørende udfordringer. De kan redigeres og blandes i det uendelige, så appen er meget fleksibel.

ALBERTE JEBERG KJÆR
Digital formidler
Herlev Bibliotek
Fotos: Bibliotekerne

Det kræver ingen stor teknisk kunnen fra bibliotekets eller skolens side til at komme i gang, men ønsker man at blive klædt ekstra godt på til at udbyde Bibliobitterne, og eventuelt selv lave
nye missioner og udfordringer, udbyder flere centralbiblioteker
facilitatorkurser i løbet af september og oktober 2022.
Biblioteket skal blot selv have iPads/tablets, mens app og materialer er gratis.

Læring gennem leg - Vær med fra starten
Bibliobitterne lanceres på Dokk1 i Aarhus den 7. september,
hvor alle interesserede biblioteks-medarbejdere naturligvis er
inviterede.

Projektet er støttet af Udviklingspuljen for biblioteker og
læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen.
Kontaktperson: alberte.kjaer@herlevbibliotek.dk .
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På dagen kan man prøve app’en og få viden om leg og læring på
biblioteket. Desuden kan man høre meget mere om tilblivelsen
af Bibliobitterne fra projektdeltagerne samt designbureauet
Gejst/Studio, der sammen med grupper af børn står bag udviklingen af app’en. Tilmelding sker gennem centralbibliotek.dk.

Om universet:
Bibliobitterne er resultatet af et større udviklingsprojekt drevet af Herlev Bibliotek i samarbejde med Viborg Biblioteker,
Aarhus Kommunes Biblioteker og Vejle Bibliotekerne samt
designbureauet Gejst/Studio.
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MUSIKFORMIDLING

OG VEJEN TIL DEN MUSIKALSKE
STJERNEHIMMEL
Odense Musikbibliotek har fokus på vækstlaget – og viser med mødet mellem unge
konservatoriestuderende og Wolfgang Flür, den legendariske hjerne bag den tyske
elektro-gruppe Kraftwerk, bibliotekets fortsatte betydning for musikken.
En forårsaften i maj afviklede Odense Musikbibliotek en koncertrække med unge studerende fra "Elektronisk Musik &
Lydkunst"-linien på Syddansk Musikkonservatorium, som
del af festivalen EXPO:Robotics. Blandt publikum fandt man
en af grundlæggerne bag den legendariske tyske elektroniske musikgruppe Kraftwerk.

lydlaboratorium for elektronisk musik, hvor alle kan prøve kræfter med skabelsen af musik. Elektrozonen er en central del det
fysiske musikbiblioteksrum i Odense, og ligger side om side med
det populære musik-øvelokale Let’s Play, hvor børn og unge i
skolealderen til studerende fra Syddansk Musikkonservatorium
kan spille på en lang række af traditionelle musikinstrumenter.

I løbet af få minutter bevægede aftenens møde mellem to generationer af elektroniske musikere sig op i en højere enhed
- og understreger, hvordan bibliotekerne kan gøre en uvurderlig forskel for det lokale vækstlag.

I forsommeren har musikbiblioteket haft besøg af skoleklasser,
hvor eleverne kunne udfolde deres kreativitet i Elektrozonen og
i Let’s Play, ligesom der er etableret workshops for alle lånere,
hvor erfarne elektroniske musiknavne introducerer og lave jamsessions med nybegyndere.

Det er ikke nogen hemmelighed, at bibliotekerne er i en transformationsfase, når det drejer sig om den lovpligtige musikformidling. Trods en lille opblomstring omkring vinyl-pladerne benytter borgerne sig i dag især af kommercielle musikportaler, og
samtidig forlader fysiske musiksamlinger mange folkebiblioteker til fordel for et stærkere fokus på levende aktiviteter og koncerter i det fysiske rum. Mange biblioteker befinder sig i et vadested på det musikalske område, hvor der søges fornyet identitet
og rolle på musikområdet og omkring borgernes musikbrug, ikke mindst når det gælder de unges musikinteresse.
Kan vi med fokus på aktiviteterne i det fysiske rum understøtte
de unges kreative drømme, hvad enten det handler om at skrive
romaner eller spille musik, udfører vi en meget central rolle for
det lokale kulturliv.

Fokus på vækstlaget og det kreative musikrum
Musikbiblioteket i Odense har igennem den seneste årrække
haft en vision om at spille en central rolle for det musikalske
vækstlag. Med udgangspunkt i tætte partnerskaber og transformationen af det fysiske musikbibliotek til et musikalsk aktivitetsrum, er det ambitionen at understøtte og realisere den kreative drøm for nye generationer af spirende musikalsk vækstlag.

Lydlaboratorium for elektronisk musik
Den globale udvikling imod den netbårne musikteknologi skaber helt nye muligheder for at flere børn og unge kan lege og eksperimentere med musikken som kunstnerisk form – uden nødvendigvis at kunne spille et traditionelt instrument. Musikbiblioteket i Odense indviede i foråret den såkaldte Elektrozone: Et
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Partnerskabsalliancer som nøgle til kreativ udvikling
Udover at sætte fokus på vækstlaget, har musikbiblioteket også
fokus på indgåelsen af partnerskaber med lokale som nationale
aktører i forbindelse med udviklingsprojekter.
Siden 2018 været udvikler og initiativtager til festivalen EXPO:Robotics der, med udgangspunkt i robotteknologi, sci-fi,
kunst og elektronisk musik, har til formål at hylde Odense som
robotteknologiernes danske hovedstad.
Konceptet bag EXPO:Robotics er at skabe en dialog mellem den
lokale robotindustri og den musikalske undergrund - og samtidig skabe et kreativt forum for vækstlaget og de større musiknavne fra ind- og udland.
Udover rollen som festivalkoordinator varetager musikbiblioteket rollen som arrangør af festivalprogrammets koncerter med
studerende og undergrundsmusikere, imens de odenseanske
spillesteder står for bookingen af festivalens store musiknavne.
Det store trækplaster på dette års EXPO:Robotics var den elektroniske musiks svar på Wolfgang Amadeus Mozart: Wolfgang
Flür, som er en af grundlæggerne af den legendariske tyske elektroniske musikgruppe Kraftwerk.
Kraftwerk var en gruppe af konservatoriestuderende, der begyndte som klassiske musikere for derefter at bevæge sig over i
det elektroniske musik-univers. Og Kraftwerk var en del af den
tyske bølge krautrock, der dækker over et bredt spektrum af eksperimentel rock, der blev udviklet i Tyskland i slutningen af
1960'erne med inspiration fra den klassiske musik.

ODENSE

Wolfgang Flür på scenen. Foto:Hans Kristian Hannibal-Bach.

Skelsættende møde mellem Kraftwerk-ikon
og studerende
Fredag den 20. maj skulle seks unge studerende fra Syddansk
Musikkonservatoriums Elektronisk Musik og lydkunst-linie på
scenen og give deres bud lydkunstens ‘state of the art’.
Blandt det talstærke publikum til koncerterne med de konservatoriestuderende fandt man Kraftwerks Wolfgang Flür, der under
sin koncertturne havde valgt at bruge aftenen inden sin koncert
under EXPO:Robotics, på at opleve de studerendes bud på nytænkende elektronisk musik.
Efter en fremragende koncert, opsøges den konservatoriestuderende Asger Kjær Kristensen alias ELCA af Wolfgang Flür. Det viser sig, at Kraftwerk-ikonet i sin begejstring over, hvad han lige
havde oplevet på scenen, inviterer den unge studerende til at
være supportnavn for Wolfgang Flürs fortsatte koncertturne i
England. I løbet af få øjeblikke er vejen for den studerende dermed banet ind til det helt store rampelys, som supportnavn for
et af musikhistoriens allerstørste elektroniske musiknavne.

Bibliotekerne viser kreative unge på vej
Bibliotekerne besidder stærke kompetencer som kulturformidlere, udviklere og initiativtagere i lokalområdet. Udnytter vi dis-

se styrker i alliance med skoler, musikskoler, mellemgående uddannelser og videregående kreative uddannelser såvel som koncerthaller, spillesteder eller andre større kulturaktører i området,
kan vi som kulturinstitution være med til at bane vejen for den
kreative unge til et lille håb om en fremtid i den kreative stjernehimmel.

■ Bibliotekerne kan og bør understøtte de lokale ildsjæle gennem levende aktiviteter med fokus på at være skabende og i et
samarbejde med vækstlaget. Sammen med det lokale musikmiljø kan vi skabe fremtiden for musikken – og for musikkens rolle
på biblioteket.

NIELS MARK
Teamleder for Odense Musikbibliotek
& Hovedredaktør ved Bibzoom
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Asger Kjær Kristensen alias ELCA beskriver selv oplevelsen således:
- Da Wolfgang Flür er et meget respekteret navn indenfor elektronisk musik samt endda en del af vores pensum i forbindelse
med hans tid i Kraftwerk, er det nærmest utænkeligt, at dette
kunne blive aktuelt.

ELCA. Foto: Mølgaard
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I N T E R N AT I O N A LT N Y T

Fra Årsmøde 2022 i Athen:

EBLIDA og fremtide

Ny strategi med øget fokus på bæredygtighed, lo
læsning og e-udlån tegner vejen frem. Sammen
nemslagskraft, rejser det spørgsmålet, om EBLID
EBLIDA, den europæiske biblioteksorganisation gennem tre årtier, holdt årsmøde og konference midt i juni i Goethe Instituttets smukke lokale i centrum af Athen.

EBLIDA’s Strategi 2022-2025 lanceret i Athen
Et af de vigtigste punkter på dette års EBLIDA Council meeting
var præsentationen af foreningens kommende strategi for de
næste tre år. Strategien fokuserer på tre overordnede temaer –
biblioteker og bæredygtighed, bibliotekslovgivning og -politik
og ophavsret, herunder lige adgang til information og e-udlån.
Mens EBLIDA i de 30 år, foreningen har eksisteret, altid har haft
ophavsret og relateret (biblioteks)lovgivning centralt på agendaen, er EBLIDA’s fokus på FN’s verdensmål relativt nyt. EBLIDA’s
to rapporter om Sustainable Development Goals and Libraries
fra 2020 og 2022, som jeg har skrevet om tidligere i Danmarks
Biblioteker, viser med al tydelighed, at EBLIDA’s strategiske retning er den rigtige, idet så mange europæiske biblioteker har engageret sig på denne platform.
Næste step er nu at sikre, at EBLIDA har held med at få koblingen mellem verdensmålene og bibliotekerne bredt ud til vores
kolleger på de europæiske biblioteker og de relevante aktører på
den europæiske politiske arena. Bibliotekerne har en helt afgørende rolle at spille, men som IFLA’s korte publikation fra juli
i år med titlen Libraries in Voluntary National Reviews viser, er
det kun cirka en tredjedel af de lande, som har lavet disse nationale rapporter i 2022, som henviser til bibliotekerne i forhold til
implementeringen af 2020 agendaen. Så der er bestemt et stykke
vej endnu.

Lovgivning og digitale ressourcer
Jeg tror, det er en velkendt sandhed, at de lande, som har statslig
bibliotekslovgivning, har en stærkere bibliotekssektor end de
lande, som ikke har lovgivning på området. Derfor er det vigtigt

EBLIDA præsident Ton van Vlimmeren introducerer EBLIDA’s tidlige år og copyright-arbejde med et foto af Søren Møller
(C), dansk politiker og tidl. både EBLIDA præsident og fmd. for Danmarks Biblioteksforening.
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ovgivning og ophavsret samt retten til emed et ønske om øget dialog og bedre genDA i dag er klædt på til opgaverne?
for EBLIDA at fremme ny lovgivning på området for den europæiske bibliotekssektor. Og mindst lige så vigtigt er det, at lovgivning på området er tidssvarende og afspejler den virkelighed,
bibliotekerne lever i og de services, som de leverer. Alt for ofte
oplever man, at det politiske billede er noget anderledes end den
dagligdag, som bibliotekerne agerer i, og her skal EBLIDA gerne
spille en rolle på den europæiske scene i forhold til at nedbryde
gamle forestillinger og inspirere til nye fortællinger.
Som sagt er EBLIDA født ind i den europæiske ophavsretslovgivning, mens fokus lige nu er rettet mod bibliotekssektorens mulighed for udlån af digitale værker. Det er muligvis ikke så meget
EU-lovgivningen, som sætter afgørende begrænsninger her,
men mere manglende levedygtige forretningsmodeller og institutionel infrastruktur. Og mens oplægget af Mikkel Christoffersen (Det Digitale Folkebibliotek) viste, hvor langt vi er kommet i
Danmark med e-reolen, både i forhold til antal downloads, pris
og udbud, står det desværre meget anderledes til blandt mange
af vores europæiske kolleger. At have et bredt udbud af og adgang til digitale ressourcer, herunder e-bøger, står for mig som
ret afgørende for offentlige biblioteker i de kommende år. Ellers
overlades adgangen til e-bøger og e-bogsmarkedet alene til
kommercielle aktører.

Advocay og lobbyarbejde
Strategien og EBLIDA’s arbejde i øvrigt handler om at skabe netværk på tværs af bibliotekssektoren i Europa, men det handler
også om at skabe dialog og fastholde relationer til EU-politikere
og embedsværket. For EBLIDA’s bestyrelse er det vigtigt, at strategien bruges som instrument og redskab til at påvirke de politiske vinde og sikre, at bibliotekerne skrives ind i relevante politikområder, bl.a. kultur, uddannelse, forskning og bæredygtighed.
For at gøre os klogere på dette holdt Ilona Kish fra PL2030 en bå-

de spændende og relevant workshop om library advocacy in Europe på konferences sidste dag. Med en pragmatisk tilgang til
det at skabe de nødvendige ‘connections’ blev workshoppen
brugt til at opstille et sæt brugbare retningslinjer for, hvad man
skal huske, hvis man skal være en succes som lobbyist i EU-junglen.
Min EBLIDA-erfaring fra midten af 00’erne siger mig, at de europæiske politikere og embedsmænd er ganske positive overfor
bibliotekerne, gerne vil høre på os og er mere end villige til at gå
i dialog om, hvor bibliotekerne skal bevæge sig hen.
Men – og det er et stort men – det kræver ressourcer, talent, engagement og villigheden til det lange seje træk, hvis EBLIDA igen
skal opbygge et stærkt og meningsgivende netværk blandt både
EU-parlamentarikere og deres embedsmænd. Hvis EBLIDA’s
strategi skal have gennemslagskraft, er det essentielt, at den også får politisk medvind.
Europæisk bibliotekssamarbejde:
EBLIDA, NAPLE og PL2023
Netop på grund af begrænsede ressourcer blandt de organisationer, som arbejder med og for den europæiske sektor, er det vigtigt at samarbejde på tværs, der hvor det giver bedst mening.
I foråret udsendte EBLIDA, NAPLE og PL2030 en fælles pressemeddelelse, hvor man understregede nødvendigheden af at
skærpe samarbejdet og bruge hinandens ekspertise og netværk
bedst muligt for at fremme bibliotekernes sag. Derfor var repræsentanter fra alle tre organisationer til stede i Athen for netop at bekræfte denne fælles forpligtelse. Præcis hvilke områder,
hvor man vil søge det brede samarbejde, har de tre organisationer ikke endeligt defineret, men det vil være på dagsordenen på
EBLIDA’s kommende bestyrelsesmøde til september i Portugal.

■ Tre dage med engagerede kollegaer fra Europa, hvor vi igen
kunne mødes på tværs af lande, var en sand fornøjelse – og en
påmindelse om, hvor vigtigt det er at skabe og fastholde nære
bånd i bibliotekssektoren i Europa. Både i forhold til hvad vi kan
lære af hinanden, og hvor vi kan inspirere hinanden, men også
fordi vi ved at ved at stå sammen har et potentiale til at påvirke
lovgivningen og politikken i Europa til fordel for EU-borgerne og
deres adgang til viden og information.
Læs mere om:
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) - www.eblida.org
NAPLE (statslige biblioteksaktører som Slots- og
Kulturstyrelsen) - https://naple.eu
PL2030 (netværk af biblioteksledere og europæiske policymakers) - https://publiclibraries2030.eu
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Forrest IFLA præsident Barbara Lison, i midten Marie Østergård PL2030 og Aarhus Bibliotekerne samt Ton van Vlimmeren, bagved bl.a. Andrew Cranfield. Fotos: EBLIDA.

ANDREW CRANFIELD
Leder af Biblioteker og kulturinstitutioner
i Tønder Kommune
Medlem af EBLIDA
Executive Committee
Fotos: EBLIDA
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Inspire. Engage. Enable. Connect
WLIC 2022 og de store IFLA konferencer er tilbage. Kirsten Boelt, dansk medlem af den internationale biblioteksorganisations Governing Board, rapporterer fra konferencen den 26.29. juli i Dublin og om GB-arbejdet.
Endelig sammen igen – i virkeligheden
IFLA i Dublin var en stor oplevelse for alle deltagere. En af de
mest hørte sætninger fra deltagerne var: Nu er vi endelig sammen igen - i virkeligheden. Og der var rigtigt mange deltagere.
Det forventede antal var af flere grunde beskedne 1.000, men
heldigvis endte deltagertallet på mere end 2.000 fra i alt 96 lande. Desuden deltog 496 virtuelt.
Et rigtig godt resultat, når man tager i betragtning at flere lande
stadig kæmper med covid-19, flere har vanskeligheder med at få
visum, og så er der også den forfærdelige krig i Ukraine – og herudover var konferencen af logistiske grunde rykket til juli modsat normalt august måned.
På trods af verdens mange alvorlige problemer eller måske derfor, oplevede jeg en stor vilje til samarbejde, forståelse for hinanden og en umiddelbar imødekommenhed i forhold til at dele
erfaringer, dele nye udviklingsmuligheder og i det hele taget en
iver for at tale med hinanden på tværs af sprog og nationalitet.
De 166 forskelligartede møder, faglige sessioner og aktiviteter er
et klart vidnesbyrd om, at IFLA fortsat er stedet for international
biblioteksudvikling ved siden af det vigtige lobby-arbejde, organisationen varetager i forhold til bl.a. UNESCO og FN generelt,
og i de enkelte regioner og lande.

”Prisoner of hope” og Ukraine
Et par af mine store oplevelser på konferencen var åbningsceremonien. Her blev den irske kultur, musik og dans præsenteret
fejende flot, og et absolut højdepunkt var keynote-taler Mary Robinson. Den tidligere premierminister i Irland talte om klimakrisen og de store udfordringer vi alle står overfor, især lagde hun
vægt på den rolle, vi alle spiller, når vi er stille og og roligt med
vores levevis fastholder skaderne på klimaet.
Opfordringen fra Mary Robinson var meget klar i forhold til at

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Fotos: IFLA.
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stoppe brugen fossile brændstoffer, nemlig at den skal ske retfærdigt også i forhold til de mange, der arbejder i de fossile industrier. Mary Robinson sluttede med den enorme vigtighed,
der ligger i at bevare håbet som energikilde til handling: ”I am a
prisoner of hope”, lød slutreplikken.
En anden rørende og rystende oplevelse var IFLA’s europæiske
komités session om krigen i Ukraine. Forfærdelige vidnesbyrd
om krigens konsekvenser for befolkningen og herunder også
kulkturliv og de mange biblioteker, der er jævnet mere eller mindre med jorden. Med et stærkt opråb fra Oksana Boiarynova, den
Ukrainske biblioteksforening, om at fortsætte og øge støtten til
landet.

Governing Board under pres
Gennem foråret har Governing Board været optaget af flere problemstillinger vedrørende afskedigelse af den tidligere generalsekretær, valg af ny kasserer og president-elect og i forhold til
mange rygter og spørgsmål om organisationens ledelse og finanser. Også IFLA’s forhold til SIGL (Stichting IFLA Global Libraries*) er der stillet mange spørgsmål til.
Det har været et turbulent forår i GB, og jeg er helt sikker på, at
flere medlemmer har undret sig over, hvad der egentlig skete i
IFLA. Mange af disse spørgsmål blev rejst overfor GB i et brev fra
en lang række grupper og enkeltpersoner i IFLA i juli herunder af
den Europæiske division. Kritikken går bl.a. på manglende information om GB’s aktiviteter for at bedre arbejdsmiljø i hovedhvarteret, manglende gennemsigtighed om relationen til SIGL
og i det hele taget en manglende vilje til at lytte til medlemmerne. Det kan vi naturligvis ikke sidde overhørig.

’Out in the Open’ sessionen var styret af Honorary Member Winston Tabb i midten. Til venstre kst. generalsekretær Halo Locher og IFLA præsident Barbara Lison og
til højre GB-medlem Kirsten Boelt samt nyvalgt IFLA kasserer Jaap Naber.

Out in the Open
På en særlig session, ”Out in the Open” torsdag den 29. juli, var
der mulighed for at høre både præsident og interimledelse svare
på spørgsmål. Man kan roligt sige at sessionen blev et tilløbsstykke, hvilket jeg er meget glad for, da det er utrolig vigtigt at arbejde med at gøre kommunikationen bedre og tydeligere og ikke mindst arbejde på en fælles retning for IFLA’s fremtid, som
hviler på gensidig tillid og forståelse.
Præsident Barbara Lison fremlagde de tiltag, der allerede er foretaget bl.a. omkring hovedkvarteret, hvor den konstituerede leder har forbedret organisationen, styrket ledelsen og sikret en
bedre kommunikation på tværs af organisationen. Noget som
personalet allerede har udtrykt tilfredshed med.
Med hensyn til IFLA-økonomien er der nu antaget en ny revisor.
Ikke fordi der var noget at komme efter hos den tidligere, men
fordi det er kutyme at skifte med regelmæssige mellemrum. Netop økonomien var der mange spørgsmål til, også til hvordan forholdet mellem SIGL* og IFLA er.
Egentlig er det enkelt, idet der er tale om to af hinanden uafhængige foreninger, hvor den ene, SIGL, er giveren, og IFLA er

modtageren af midler, og mellem de to er der lavet en fælles aftale. Med en generalsekretær, som er frataget sine opgaver og
hvor vi venter på en afgørelse i forhold til prisen for afskedigelsen, er der selvfølgelig fortsat ikke helt ro på alle linjer. Sessionen
var dog med til at afklare sammenhænge, dementere rygter og
fake-news. Gense både denne særlige session, åbning, lukning
og andet på https://lnk.dk/ceea.
GB arbejder ihærdigt med at genskabe tilliden til ledelsen og
med en plan, som retter op på bl.a. informationsniveauet. Den
fremlægges på generalforsamlingen den 25. august (i Haag/online), hvor debatten fortsætter.
KIRSTEN BOELT
Medlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab
Medlem af IFLA Governing Board
* Stichting IFLA Global Libraries
Fondens formål er at styrke biblioteksområdet og give folkebiblioteker mulighed for at forbedre folks liv og understøtte væksten
af bæredygtige samfund. Fondes midler er skænket af Bill og Melinda Gates Foundation, og yder 1.5 mio. euros til IFLA pr. år i 10
år.

CCD/Convention Center Dublin fra 2010,
rammen om WLIC 2022 og tegnet af den
irskfødte amerikanske arkitekt Kevin
Roche, ligger flot ved floden Liffey og
Samuel Beckett Bridge. Foto: CCD.
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dlr Lexicon
To connect and empower people, inspire ideas and support
community potential, lyder missionen for dlr Lexicon. Hvilket gjorde det moderne bibliotek med det særlige navn og
vidtstrakt udsigt over Dún Laoghaire Havn i Moran Parc til
den helt rigtige lokation og ramme omkring verdenskonferencens kulturaften onsdag den 27. juli.

I midten - Anette Mjöberg, det nordiske IFLA-netværk NINJA, og Kirsten Boelt - bagved fra venstre bl.a.
Søren Windell og Martin Jensen, Odense, samt Jakob Lærkes, Gladsaxe.

Her i dlr Lexicon, centrum for bibliotekerne i Dun Laoghaire-Rathdown County, ﬁk de delegerede fra hele verden mulighed for at se et moderne irsk folkebibliotek og samtidig
lære noget om irsk historie gennem husets udstillinger af
litteratur, kunst og andre indslag. Indendøre kunne man
desuden få sig et kig ud til Sandycove og James Joyce Tower and Museum, et gammelt engelsk kystvagtstårn. Det
sted, hvor den store irske forfatter James Joyce placerede
åbningsscenerne i sit storværk romanen Ulysses fra 1922.
På det store udendørsområde blev alle inviteret med på en
magisk rejse gennem historien med irsk musik og dans på
parkens terrasseanlæg.

Irlands biblioteker
Folkebiblioteker i Irland arbejder med mange forskellige interessenter omkring nationale programmer.
Det nationale læseprogram Right to Read er en kombination af tjenester. I år f.eks. Little Library Book Bags - bogtasker til hvert barn,
der starter i folkeskolen, et sommerlæsningsprogram og en Børnebogsfestival. Andre indsatsområder er et nationalt Work Matters
program. Erhvervs- og beskæftigelsessupport rettet mod iværksættere, nystartede virksomheder og jobsøgende og endelig programmet Healthy Ireland at Your Library, der stiller materialer om sundhed og velvære til rådighed suppleret af events med fokus på
fysisk og på mental sundhed, samt på sundhedskompetencer.

Irske folkebiblioteker i tal
•
•
•
•
•

5 mio. indbyggere
30 folkebibliotekssystemer med samlet 330 branch libraries
17 mio. besøg (2019)
’Medlemsgebyr’: Fjernet i alle biblioteker (2019)
Åbent bibliotek (My Open Library): Adgang udenfor
bemandede timer er på fremmarch.
• Digital Learning Centres: 70 (2019) biblioteker tilbyder
it-centre med alt fra interaktive skærme, 3DB printere
til VR, robotter og gaming PC’er.
• Første bibliotekslov: Med Irlands Public Libraries Act 1855
ﬁk lokale myndigheder mulighed for at etablere et folkebibliotek og maximalt opkræve en penny (en øre) i gebyr for at
støtte det.
Tre Nationale Biblioteksstrategier
- Opportunities for All: the public library as a catalyst for economic, social and cultural development libraries strategy
2013-2017 med bl.a. det nationale Right-To-Read program.
- Public Libraries 2022 – Inspiring, Connecting and Empowering Communities omfatter ny teknologi/serviceinnovation og
har fokus på forbedret adgang til, brug og synlighed af folkebiblioteket som stedet for en række integrerede offentlige tjenester.
- Ny strategisk plan 2023-27 – er under udvikling og arbejder
med folkebiblioteket ud fra en vision om ’en inkluderende,
moderne, bæredygtig og højkvalitets offentlig bibliotekstjeneste i hjertet af ethvert samfund i Irland’.
/HN
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dlr Lexicon: Det moderne bibliotek og kulturhus i Dun Laoghaire fra 2015 er tegnet af Carr
Cotter Naessens Architects og ligger en kort togtur syd for Dublin.

nemlig at man talte fængselsbiblioteket med som et af de officielle biblioteker ud fra den betragtning, at fanger også er borgere,
og at fængselsbiblioteket er et bibliotek som alle andre, bortset
fra placeringen.
De mange indtryk og møder med mennesker har sat en del tanker i gang. Den nemme er at tælle fængselsbiblioteket med på
vores officielle side, de andre tager lidt længere tid – og lidt flere
ressourcer. En af mine tanker er, at vi skal have en bibliotekar tilknyttet hver af de seks andre forvaltninger i Odense Kommune.
Noget gør vi i forvejen i forhold til Børne- og Ungeforvaltningen,
men måske også bedre tilknytning til Miljø- og Klimaforvaltningen som kunne blive til en klima- og miljøbibliotekar og hjælpe
med at løfte de dagsordener, der er vigtige der. Eller en bibliotekar der kunne hjælpe nogle af de udsatte grupper i byen, for eksempel på byens herberg eller sociale mødesteder. For det er
mødet med en bibliotekar, der adskiller biblioteket fra en søgemaskine eller streamingtjeneste, for her hersker mennesket og
ikke algoritmerne. Det er stadig tanker, men jeg vil arbejde videre med dem.

IFLA NEWCOMER:

Fantastisk konference
i Dublin
Som ny By og Kulturrådmand med ansvar for Odenses
biblioteker og som nyt repræsentantskabsmedlem i Danmarks Biblioteksforening havde jeg set frem til årets
IFLA-konference i Dublin. Dels var jeg nysgerrig på, hvad
man dog kunne få ﬁre dages konference om biblioteker til
at handle om, men også på at se diversiteten og de udfordringer biblioteker har verden rundt – og jeg blev ikke
skuffet.
Konferencen åbnede mine øjne for en verden, jeg kun havde set
toppen af isbjerget af. Der var møder om, hvordan biblioteket
kan hjælpe i forhold til at løse mange af de centrale problemer,
vi har lokalt og i verden. Særligt klima fyldte meget, men også
sundhed og trivsel samt naturligvis masser om at bidrage til
børns læselyst.

■ Næste år er IFLA-konferencen i Rotterdam, og datoen er allerede lagt i min kalender. Det håber jeg også, at den bliver hos
mange af mine kollegaer i biblioteksverdenen, for det var lidt ærgerligt, at Danmark kun var repræsenteret af en politiker og en
samlet delegation på 14, og kun tre kommuner ( Aarhus, Odense
og Gladsaxe kommuner) til stede.
Biblioteksverdenen er under pres, både fra kræfter der prøver at
politisere bibliotekerne, men også økonomisk, hvor der skal
kæmpes for ressourcer i budgetterne og mange flere skal få øjnene op for, hvilken vigtig rolle bibliotekerne har i vores velfærdssamfund.

SØREN WINDELL (C)
Rådmand
By- og Kulturforvaltningen
Odense Kommune
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Specielt et møde gjorde mig nysgerrig og fangede min interesse, nemlig et møde med titlen “Books behind bars”. Her var
det fængselsbibliotekerne, der var i fokus, og der var fantastiske
eksempler fra Tyskland, Irland og Chile. Her var fængselsbiblioteket ikke bare et sted med bøger, det var et frirum fra en barsk
verden samt stedet, hvor man kunne uddanne sig til en bedre
fremtid udenfor de tykke mure. Særligt en ting gjorde indtryk,

Sammen med de nordiske lande havde vi en sammenkomst,
hvor der blandt andet blev fremlagt en norsk PhD afhandling af
Elin Golten om bibliotekerne. Her var et af de skræmmende resultater, at mange politikere ikke vidste, hvilke opgaver bibliotekerne løftede, samt at mange politikere troede, at bibliotekarerne påtvang borgerne deres egne ofte venstreorienterede holdninger.
Den fremlægning fik mig til at tage ordet, for det var skræmmende at høre. Dels uvidenheden blandt de politiske ansvarlige,
men også det at man mistænker bibliotekarerne for at udøve politik på deres arbejde. Vi skal som politikere stole på, at vores ansatte i en hver stilling går på arbejde med deres faglighed og ikke
deres private holdninger. Bibliotekarer er blandt de mest troværdige job, man kan have, i modsætning til politiker – og det er
der en grund til.
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B I B L I O T E K S BY G G E R I
PUBLIC LIBRARY OF THE YEAR AWARD 2022:

PRISEN GÅR TIL MISSOULA PUBLIC LIBRARY
Missoula Public Library, designet af MSR design og A&E design er beliggende i Missoula i den amerikanske delstat Montana, og blev den begejstrede vinder af årets pris for verdens bedste folkebibliotek. Prisen blev modtaget af den netop pensionerede biblioteksdirektør Honore Bray og Traci
Lesneski, CEO & direktør i MSR Design.
Prisen gives hvert år til det bibliotek et sted i verden, som bedst
har formået at kombinere åben og funktionel arkitektur med
kreative it-løsninger samt har inddraget både digitale udviklinger og den lokale kultur. Missoula Public Library er en klimafokuseret konstruktion, der inddrager sine omgivelser og den storslåede natur langt ind i bygningen, der flere steder reflekterer
bjerget Mount Sentinel og på øverste etage giver besøgende lov
til at nyde udsigten over bjerget og Missoulas skyline.
De tre andre nominerede for prisen i år var Ogre Central Library
i Litauen, Ithra Library i Saudi Arabien og Gellerup Bibliotek i
Danmark, udvalgt blandt i alt 20 biblioteker fra 17 forskellige
lande. Alle de nominerede biblioteker udmærker sig blandt andet ved at inddrage omgivelserne og desuden anvende moderne
og bæredygtige løsninger i konstruktionen såvel som i den daglige drift af biblioteket.
- Nye biblioteker over hele verden har stort fokus på bæredygtige løsninger, involvering af lokalsamfund og spændende digitale muligheder. Feltet af de nominerede 2022 biblioteker viser
spændvidden i denne udvikling; med små innovative biblioteker
til store prestigebyggerier med høj wow-effekt, fastslog Jakob
Lærkes, formand for juryen og bibliotekschef for Gladsaxe Bibliotekerne, ved prisuddelingen tirsdag den 26. juli i Dublin under
IFLA-årsmødet.
- Missoula Public Library har det hele. Bygningen er udført virkelig smukt med referencer til den omgivende natur og samtidig
fungerer biblioteket som samlingssted for hele lokalsamfundet
med et univers af bibliotekstilbud og af andre muligheder. Biblioteket scorer derfor højt på alle prisens kriterier. Det er et bibliotek, som man virkelig gerne vil have i sit eget lokalområde. Det
er et bibliotek bygget til fremtiden, sagde Jakob Guillois Lærkes
om årets vinder.
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Tre bærende principper bag designet
Visionerne for det nybyggede Missoula Public Library i fire etager er skabt af MSR Design og A&E design, som har hentet inspiration til bibliotekets udformning og materialer i den omkringliggende natur. Trapper, vægge og møbler er beklædt med træ,
og interiørets violette farve er en hyldest til Montanas statsblomst, spatulum også kaldet bitterrod. Biblioteket bygger på tre
bærende principper: langtidsholdbart, fleksibelt og bæredygtigt.

Honore Bray og Traci Lesneski modtager prisen af IFLA præsident
Barbara Lison. Foto: Muhammed Hassan.

Bygningens design inkluderer derfor også et energibesparende
luftfordelingssystem, mens bygningen opvarmes ved hjælp af
geotermisk energi.

Missoula Public Library – i tværsnit
Missoula Public Library er tænkt som en multifunktionen med
bibliotek og center for viden, læring og lokalt liv – og gør dermed
dette års Public Library of the Year til et unikt samlingspunkt,

hvor folk kan interagere og innovere i moderne, naturskønne
rammer.
Stueetagen fungerer som mødested. Her finder man en café, en
detailforretning samt udvalgte nye biblioteksmaterialer. Derudover giver MCAT’s High Tech Produktionsstudie plads til at eksperimentere med teknologi og medieproduktion. I stueetagen
findes også University of Montana Living Lab, der bygger bro
mellem biblioteket og forskningsverdenen.
Første sal er dedikeret til børn og familier. Her er rum til leg og
læring med Hank and Nancy Harrington Children’s Library, Families First Learning Lab og University of Montana SpectrUM
Discovery Area.
Anden sal rummer bibliotekets samlinger, studiepladser, et
slægtsforskningscenter samt som noget nyt et borgerrettet køkken.
På øverste etage er der lagt an til events, receptioner og anden
selskabelighed. Fra udendørsterrassen kan man nyde den exceptionelle udsigt over bjerglandskabet.

■ Med titlen som årets folkebibliotek fulgte en pengepræmie på
5.000 US Dollars, svarende til mere end 30.000 danske kroner,
der er sponsoreret af Systematic.

Fotos: Missoula Public Library
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Prisen ”Public Library of the Year” uddeles af The International
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) og
softwarevirksomheden Systematic A/S med det formål at hædre
nye offentlige biblioteker, nybyggede eller placerede i bygninger, som ikke tidligere har været brugt som bibliotek. Se tidligere vindere på https://systematic.com/da-dk/brancher/librarylearning-denmark/nyheder-viden/awards/verdens-bedste-folkebibliotek
/HN
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Børn, unge
- biblioteker og bæredygtighed
Bæredygtighed har et voksende fokus i biblioteksverdenen, også i børne- og ungehøjde og naturligvis også på WLIC og i dens sektion for børn- og ungeservice.

I Children and Young Adults
IFLA-komite, hvor jeg er
valgt ind, arbejder vi udover
med bl.a. guidelines og projekter altid med oplæg og
møder til de store bibliotekskonferencer for at udveksle
biblioteksudvikling og for
styrke ny udvikling i de enkelte lande.
På WLIC i Dublin blev sektionen inviteret til et samarbejde om en fælles session
om bæredygtighed. I forvejen havde vi haft fokus på
området, men mest ud fra
traditionel formidling på biblioteket. Nu fik vi chancen for at
præsentere forskellige nationale tiltag på området i en international sammenhæng med præsentationer fra seks forskellige lande. Jeg deltog med et oplæg om Odense Bibliotekernes udlån af
bæredygtige ‘kits’.
Climate Action in Libraries: Creating a More Sustainable Future by Engaging and Inspiring Youth. At bibliotekerne går nye veje og udvikler sig, er ingen i biblioteksverdenen i tvivl om. Det
gør vi hver dag – og det skal vi blive ved med. Nye typer materialer og medier finder vej til udlånet. 34 såkaldte bæredygtighedskits, indgår fremadrettet i Odense Bibliotekernes samling.
“Hvorfor købe og eje, når du kan låne og dele?”, er tanken bag de
nye kits.
Bibliotekerne har praktiseret deleøkonomi, længe før ordet
overhovedet blev optaget i det danske sprog. Med dette udgangspunkt modtog Odense Bibliotekerne støtte fra Puljen for
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Grønne Ildsjæle under Miljøstyrelsen til at udvikle et bæredygtigt bibliotekskoncept. Vi ønskede at udfordre, hvad man kan
låne på et folkebibliotek! Samtidig med at vi sætter viden og kreativitet sammen.
Kits’ne er tematiske og tænkt som en inspiration til hverdagen,
hvor man får lov at teste noget af, lære noget nyt, eller lege sig
frem. Nogle kits kan anvendes alene, f.eks. Fiskekittet og Gørdet-selvkittet, imens andre kræver, at man er med flere om dem,
for eksempel de forskellige spillekits.
Det er en ny vinkel på deleøkonomien, hvor man ikke bare køber
og smider væk, men prøver kræfter med for eksempel at kunne
låne en saftpresser og presse æblerne fra haven – noget mange
måske har tænkt på – æblerne ligger jo bare der i haven og rådner – nu kan man låne en presser og afprøve om det var noget for
en at investerer i fremadrettet. Saftpresseren udlånes sammen
med bøger om æblesorter, beskæring af æbletræer mm.
Et kit til livets mere muntre side er et party kit – med opskrifter
på drinks, kulørte lamper, popcorn maskine mm. Dén idé blev i
Dublin vel modtaget af et universitetsbibliotek og dets kollegie,
hvor lærerne efter endt studieår smed masser af party udstyr ud.
Efter Dublin-kongressen vil man fremover i stedet for udlåne
party kits, så udstyret kunne lånes og genbruges!

■ Allerede her i august har sektionen zoom og skal planlægge,
hvor Midyear Meeting skal afholdes og siden hen følger i foråret
nyvalg til sektionen op til næste års IFLA-kongres WLIC 2023 i
Rotterdam.

SØREN DAHL MORTENSEN
Bibliotekar/projektleder
Odense Bibliotekerne

L I T T E R AT U R E V E N T S

Signe Langtved Pallisgaard

Blixenprisen 2022
Den danske litteraturpris omfatter ikke bare én, men hele
femten priser og blev uddelt for sjette gang ved et stort
litterært event 18. juni i Store VEGA i København.
Hovedprisen for 2022 gik til En linje i verden. Den ’fremragende og skelsættende bog, af Dorthe Nors, forfatter, og Henrik Saxgren, fotograf, er en fortælling om Vestkysten fra Skagen og helt til Vadehavets begyndelse i Holland. Og en bog
om at møde naturen som menneske. I 15 essays og en billedfortælling i tre dele portrætteres landskabet og menneskets
møde med naturen. Det handler både om at leve i naturen og
om at høre til. ”Henrik Saxgrens fotoværker giver øjet noget
at dvæle ved, mens Dorthe Nors ord synker ind. Hver især har
Saxgren og Nors skabt to fabelagtige værker, men når de to
værker smelter sammen i en bog, så er det ganske enkelt sublimt”, lød det bl.a. i juryens motivation.

Årets ærespris ﬁk Anne-Marie Mai. ”Noget så sjældent som
en litteraturprofessor, der har tiltro til både bøgerne og brugerne. Til det, der gnistrer på siderne, og til den intensitet, inspiration og begejstring, det gælder om at åbne sig for, hvad
enten man læser eller lytter. Det drejer sig om at blive hooked, men også om den erkendelse, som mødet med god litteratur kan afstedkomme. Når hun vidende og begejstret skriver og taler om litteratur, hun selv elsker, som det sker i hendes seneste bog Litteraturland – en GPS, holder hun døren
åben til de anfægtelser, som bragte den til verden”, lød det
bl.a. fra juryen.

Årets litteraturformidlerpris gik til Signe Langtved Pallisgaard, litteraturkonsulent og arrangementskoordinator, Gentofte Hovedbibliotek for Forfatterkvarteret. "Signe Langtved Pallisgaard har siden den første coronanedlukning været vært på
Forfatterkvarteret, Gentofte bibliotekernes digitale forfattersamtaler, hvor læsere fra hele landet kunne se med via Facebook. Ud over at Signe selv ﬁk idéen til konceptet og satte det
i gang, har hun en unik evne til at møde både forfattere og
læsere i øjenhøjde. Forfatterkvarteret blev et lys i coronatidens mørke for rigtig mange mennesker - takket være Signes
nerve og nærvær”, lød det bl.a. fra juryen.

De 12 andre priser
Årets roman: Farskibet af Glenn Buch.
Bedste oversættelse til dansk: Årene af Annie Ernaux oversat
af Lilian Munk Rösing & Birte Dahlgreen.
Årets lyrik: Forgabt – en corona-digtsamling af Bjørn Rasmussen.
Årets biograﬁ: Et liv med LEGO af Jens Andersen.
Årets talent: Emeli Bergman for På undersiden af dagen.
Årets børnebog: Slimfjorden af Sarah Lang Andersen &
Kathrina Skarðsá (ill).
Årets ungdomsbog: Den kroniske kyssesyge af Glenn Ringtved.
Årets illustrerede værk: Urhistorien af Peter Madsen.
Årets krimi: Manden i tre dele af Thomas Bagger.
Årets fagbog: Store Nordiske Krig af Dan H. Andersen.
Årets boghandel: BRØG Litteraturbar i København ved Anna
Johansen & Claes Benthien.
Og Årets lydbogsindlæser: Randi Winther for sin indlæsning
af Rosarium af Charlotte Weitze.

/HN
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■ Bag Blixenprisen, en hyldest til litteraturen, står Danske
Skønlitterære Forfattere og Dansk Forfatterforening i samarbejde med en lang række partnere bl.a. Litteratursiden.dk og
Danmarks Biblioteksforening, se blixenprisen.dk.
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VELKOMMEN til NORD
Litteraturfestival 2022
Det handler om begær, længsel, svigt og sorg – og en følelse af rodløshed eller af
at høre til. Det sker på Nordisk Litteraturfestival 17. september på Kulturværftet.

Litteraturen er fortællingernes land. Sprog, historie og kul-

Program 2022

tur binder de nordiske lande sammen. For 7. gang samles forfattere fra hele Norden til en dag med forfattersamtaler, interviews og performances på havnen i det tidligere skibsværft
i Helsingør.

Mød både nye og garvede nordiske forfattere som Merete
Pryds Helle (DK), Karin Smirnoff (S), Monika Fagerholm (FI),
Hanne Ørstavik (NO), Thomas Korsgaard (DK), Victoria Kielland (NO), Quynh Tran (FI), Christina Hesselholdt (DK),
Rasmus Daugbjerg (DK) og Annette K. Nielsen (DK).

Hvorfor NORD?

Ud over nærheden til Sverige har vi også en fælles historie og
sprogforståelse i Norden, som er ret enestående. Det binder
os sammen og giver os en naturlig samhørighed, lige meget
hvor forskellige vi så i øvrigt også kan være. Og det er spændende at dykke ned i med den nordiske litteratur.
NORD inviterer igen i år til en helt særlig mulighed for at opleve, hvad der rører sig inden for litteraturen i vores nabolande.

Teater Republique opfører forestillingen ’Med mig selv i mine arme’ og stiller skarpt på kønsroller og den almindelige
forståelse af moderskab.
Nordisk litteraturquizz.
Mesterværker ved DR, Klaus Rothstein og Mathias Hammer,
som laver en særudgave af P2-programmet.

■ Bliv klogere på, hvem vi er i Norden - og hvad Norden er
for en størrelse.
Tjek programmet på https://kuto.dk/nordfestival/

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

Arrangøren er Biblioteket Kulturværftet ved Gro Frank
Rasmussen, der formulerer det sådan:
- Jeg sidder på mit kontor og har blik direkte til Sverige. Helsingør ligger på det absolut smalleste sted i Øresund, og hvis
vi igen ﬁk en isvinter, kunne vi stå på ski over til hinanden. Så
selvfølgelig gav det mening at rette blikket mod vores nordiske naboer.

