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Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens overbygningspulje 
opstod projekt Sherpa i marts 2016. Et samarbejdsprojekt 
mellem centralbibliotekerne i Odense og Roskilde. Udgangs-
punktet var at sætte fokus på internationalisering i den danske 
folkebibliotekssektor. Herunder at yde rådgivning og vejledning 
til biblioteker.

Det skulle vise sig, at der var behov for en anden vinkel; 
en kortlægning af eksisterende internationale samarbejder, med 
hver deres afkast og blik på den virkelighed danske folkebibliote-
ker befinder sig i og hvor vi er på vej hen. 

Et udvalg af disse samarbejder og netværk finder du i grønbo-
gens eksempelsamling - eksempler som viser variation og omfang i 
de danske folkebibliotekers tilgang til internationalisering.

Grønbogen findes i to versioner: En kortere, trykt 
udgave, som har til formål at skabe overblik og fremhæve 
projektets pointer i en let kondenseret form, og denne udvidede 
online-version, som tilbyder ekstra eksempler samt interviews 
i fuld længde, som giver et dybere indblik i de tanker og 
erfaringer, som ligger til grund for projektets og grønbogens 
konklusioner. 

Vi er taknemmelige for den opbakning, vi har mødt i 
projektets 2-årige forløb. En stor tak skal lyde til Slots- og 
Kulturstyrelsen for at bevillige midler til samarbejdet. Ligeledes 
en personlig tak til lektor Hans Elbeshausen for at sikre projek-
tet og grønbogen et fagligt og metodisk fundament.

Tak for tid, erfaringer og synspunkter til alle, som har 
deltaget i interviews og diskussioner i forbindelse med projektet. 

Listen over interviewede personer i regi af grønbogen findes 
i omslaget. 

Venlig hilsen
Christine Bruun, Roskilde Bibliotekerne og Steffen Nissen, 
 Odense  Bibliotekerne, Projektledere, Projekt Sherpa

Forord



Den danske folkebiblioteksverden er under hastig forandring. Digitalisering 
præger udviklingen, brugernes forventninger ændres, og det samme gør 
bibliotekets egen rolle i fremtidens samfund. 

Internationalisering er en af de drivende kræfter bag den fremtidige 
strategiske udvikling af folkebibliotekerne, og tilføjer mulighed for 
kompetenceudvikling, inspiration, netværk samt finansieringskilder som 
supplement til national og kommunal finansiering. 

Udviklingen af fremtidens biblioteksvæsen i Danmark er ikke alene et 
nationalt anliggende. Det kræver international tænkning og samarbejde. 

Projekt Sherpa har fra marts 2016 til februar 2018 arbejdet for at belyse 
bredden og mulighederne i internationalisering i de danske folkebiblioteker.

Denne grønbog har til formål at belyse de fordele og udfordringer, 
bibliotekschefer og projektmagere ser i relation til internationalisering 
anno 2018. Via fortællinger, anbefalinger og eksempler ønsker vi at vise 
potentialet i en koordineret indsats omkring internationalisering i den 
danske folkebibliotekssektor. Grønbogens indhold er formet af interviews, 
spørgeskemaundersøgelse, workshop og drøftelser i projektgruppen i 
samarbejde med lektor Hans Elbeshausen, for at sikre en videnskabelig 
metodeanvendelse og et så retvisende resultat som muligt. 

Grønbogen indledes med en række anbefalinger udformet af Hans 
Elbeshausen. Dernæst beskrives konkrete eksempler fra forskellige bibliote-
ker på baggrund af interviews. Eksempelsamlingen er ikke en udtømmende 
liste, men forhåbentlig en kilde til inspiration. Bogen afrundes med 
fortællinger om bibliotekernes internationale veje, hvor både chefer, 
medarbejdere og projektledere har bidraget. 

Vores håb er at bidrage til en debat om, hvilken rolle inter nationaliseringen 
har og skal have fremover, og hvordan bibliotekssektoren samlet kan drage 
nytte af den.

Resumé
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Anbefalinger

Kortlægning af folkebibliotekernes internationale relationer

En omfattende undersøgelse af holdninger i den danske bibliotekssektor 
angående internationale aktiviteter daterer tilbage til 2003. Sidenhen 
kan der konstateres en mærkbar opmærksomhed, interesse og aktivitet 
omkring samarbejder på tværs af landegrænser. Det skyldes ikke alene 
EU- programmer eller initiativer fra Nordisk Ministerråd. Bibliotekerne 
i Danmark har udviklet et internationalt udsyn og samarbejdsformer, 
der passer til deres strategi, vision og behov og samtidig tager højde for 
de politisk-administrative forhold i deres kommune. 

Der findes i øjeblikket dog ingen samlet oversigt over aktiviteternes 
omfang, indhold og strategiske sigte samt frekvens. Derfor anbefales 
det, at bibliotekernes internationale relationer kortlægges og – i tråd 
med  undersøgelsen fra 2003 – at holdninger blandt ledere og personale 
undersøges. Undersøgelsen og kortlægningen skal være af et omfang og 
en kvalitet, som skaber evidens og tillader en bevidst stillingtagen til, 
hvordan  internationale relationer og aktiviteter udformes og forankres 
i den enkelte biblioteksenhed og i sektoren som helhed. Undersøgelsen 
foreslås  gennemført af en forskningsenhed fx i form af et Ph.D.-projekt. 

Seed-money

I tilfælde af at internationale relationer er en ny aktivitet for en biblioteks-
enhed, foreslås en central ordning, der mindsker mulige risici og kompen-
serer for nogle af de ressourcer, der bliver nødvendige, når et område 
op startes, hvor erfaringer og kompetencer mangler. ”Seed-money” er et 
kendt begreb i forbindelse med opstart af nye og entreprenørielle virksom-
heder. 

Med en ny aktivitet er det svært at fremvise ressourcemæssige fordele 
eller symbolske gevinster. Dermed er det også vanskeligt at skabe en positiv 
opmærksomhed og imødekommende holdning hos beslutningstagere 
og interessenter til at støtte aktiviteten. ”Seed-money” kan være med til 
at nedbryde en forståelig tilbageholdenhed i biblioteksenheden i forhold 

Fortællinger og anbefalinger er ud-
formet af Hans Elbeshausen og er et 
 kondenseret uddrag af synspunkter 
og erfaringer fra ressourcepersoner 
i biblioteks branchen.
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til at udvide sin internationale portefølje. Samtidigt vil ordningen i sig 
selv være et tydeligt signal over for kommunale beslutningstagere om, at 
biblioteker i dag agerer i en international kontekst og gennem internationale 
relationer styrker organisationens lærings- og udviklingsberedskab.

Der er dog en del forskelle i at starte en ny virksomhed op og at  etablere 
internationale aktiviteter i biblioteker. Internationale samarbejder kan være 
et nyt og uprøvet område for det enkelte bibliotek, men det  samme gælder 
ikke for sektoren. Derfor er det vigtigt at have et klart defineret formål 
for ”seed-money”-ordningen, der overordnet hjælper biblioteket fra idé til 
konkret aktivitet. Altså anbefales ordningen brugt til sparring for at gøre 
hensigten og idéen med det internationale projekt mere robust.

Rummeligt koncept

Der findes i dag mange forskellige aktiviteter, diskurser og forestillinger 
om, hvad betegnelsen internationalisering indebærer: Samarbejder, støttet 
af EU eller Nordisk Ministerråd; deltagelse i internationale biblioteks-
organisationer, formålsbestemt samarbejde med et partnerbibliotek i ud-
landet eller netværksbaserede relationer i internationale interessefællesskaber. 

Internationale relationer starter i den ene ende med udvekslingen af 
 innovative idéer blandt visionære og fagprofessionelle, og slutter i den anden 
ende med praktisk samarbejde, opgaveløsning og kompetenceudvikling. 

Hvad der forstås ved internationale bibliotekssamarbejder, kan være 
lige så forskelligt. Det kan forbindes med besværligt bureaukrati i EU- 
samarbejder og berigende udveksling af idéer og fortællinger. For at kunne 
blive mere fokuseret og målrettet på et konceptuelt plan, anbefales ned-
sættelsen af en bredt sammensat arbejdsgruppe, der redegør for væsentlige 
institutionelle aspekter og strategiske muligheder i det internationale 
samarbejde.

Konceptuel rummelighed viser sig ved, at der formuleres hhv. en stærk 
og en smal forståelse af internationalisering. Det stærke begreb definerer 
international praksis som proces og perspektiv, der er indlejret i alle 
servicekomponenter og funktioner på et bibliotek. Med det smalle begreb 
menes, at biblioteket er selektivt og fra gang til gang bestemmer sig for de 
opgaver og aktiviteter, der løses internationalt. Desuden vil det være nyttigt, 
at arbejdsgruppen gør rede for, hvordan de fagprofessionelle organisationer 
i det bibliotekariske felt og deres omverden bidrager til hhv. den stærke og 
smalle internationalisering
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Koordination, rådgivning og information

Der findes på nuværende tidspunkt ingen specifik infrastruktur, der 
systematisk bidrager til at koordinere, rådgive og løbende informere om 
bibliotekernes internationale aktiviteter. Koordination er vigtig for at gøre 
det nemmere for de biblioteker, der på nationalt plan ønsker at arbejde 
omkring et internationalt projekt. Desuden kan en national koordinations-
enhed også være et kontaktpunkt for udenlandske partnere, der ønsker at 
samarbejde.

På nuværende tidspunkt varetages koordineringsopgaven først og 
fremmest på uformel basis. Rådgivning er vigtig, når der ønskes vejledning 
både i forhold til at udforme ansøgninger om fondsmidler, og at blive 
skarpere på eget udviklingsbehov og samarbejdsmuligheder. Fortløbende 
og præcise informationer er nødvendige for at kunne få øje på fonde, 
deres ansøgningsfrister og -procedurer samt relevante ansøgningsskabeloner. 
Den koordinerende, rådgivende og informerende funktion foreslås etableret 
på centralbiblioteksniveau. Der bør afsættes de nødvendige ressourcer, og 
 ordningen og dens forskellige funktioner evalueres.

Besøgs- og udvekslingsordninger

Udveksling af erfaringer og tilegnelse af ny viden kan organiseres på 
nationalt og internationalt niveau. Internationale besøgs- og udvekslings-
ordninger åbner for muligheden for at udforske, hvordan specifikke 
opgaver løses andre steder, hvordan bibliotekssystemer og -rum i andre 
lande er designet og hvordan biblioteksudvikling håndhæves konkret. 
Videns udveksling og kendskab til best practices går hånd i hånd med, 
at bibliotekerne og biblioteksmedarbejderne udvider deres internationale 
perspektiv, opbygger tilsvarende interkulturelle kompetencer og skaber 
samarbejdsrelationer. 

Besøgs- og udvekslingsordninger forudsætter at de danske bibliotekers 
lokale og nationale aktiviteter bliver mere studie- og læringscentrerede. 
Besøgs- og udvekslingsordninger anbefales implementeret på et centralt 
niveau, således at det ikke er den enkelte biblioteksenhed, der selv sørger 
for at besøg og udvekslinger finder sted. Det kan overvejes, om de enkelte 
besøgsaktiviteter bør afsluttes med en rapport, hvor den tilegnede viden 
og erfaringer fastholdes og gøres tilgængelig for andre.
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Dokumentation og best practice

Parallelt til den dokumentationsforpligtelse, der er i forhold til EU- programmer 
og til Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje, anbefales der oprettet en 
samling med projekterfaringer, således at samarbejdsprojekter med inter-
national deltagelse i danske ABM-institutioner (arkiv, bibliotek og museer) 
gøres tilgængelige for interesserede institutioner. 

Formålet med oprettelsen af en ABM-specifik samling er trefoldig: 
For det første bidrager den til at dokumentere de enkelte institutionernes 
internationale samarbejdsflader, for det andet gør samlingen det lettere, at 
der dannes strategiske alliancer mellem ABM-institutioner og i forhold til 
specifikke internationale opgaver. For det tredje kan den bruges til at pege 
på best practice-aktiviteter, som tjener til inspiration og videnstransfer.

 

Værdiskabelse i forhold til bibliotekets brugere

Folkebiblioteker er først og fremmest en lokal indretning, der henvender sig 
til kommunens borgere. Internationale samarbejder har dog et globalt udsyn, 
der ofte rækker ud over de lokale eller nationale forventninger. Derfor er det 
vigtigt, at biblioteksenheden er særlig opmærksom på at formidle nødvendig-
heden og værdien af internationale samarbejdsrelationer til deres primære 
interessenter: Borgerne. 

Når man ønsker at udvikle sit bibliotek i en international kontekst og 
udvide dets spektrum af viden og kompetencer, er det vigtigt med et mere 
rummeligt læringsperspektiv. Bibliotekets organisatoriske læringskoncept skal 
finde svar på, hvilke ressourcer i form af social, kulturel og praktisk viden, 
deres brugere skal råde over for at have gavn af de resultater og effekter, som 
de internationale samarbejdsrelationer tilfører biblioteker. 

Derfor anbefales det, at biblioteket løbende formidler resultaterne af 
deres internationale samarbejder og samtidigt vurderer brugernes videns- og 
læringsbehov for bedre at udnytte resultaterne af det internationale samarbejde. 
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Projektet kort

Ordkraft er siden 2011 et årligt samarbejde 
mellem Aalborg Bibliotekerne, Nordjyske Medier, 
DR P4, Aalborg Universitet, Aalborg Kongres, 
FOKUS- Folkeoplysning og lokale græsrødder. 
Ordkraft er en festival, der sætter fokus på ordet 
og  litteraturens samspil med andre kulturformer 
som f.eks. drama, musik, film, billedkunst og debat. 
 Ordkrafts formål er bl.a. at skabe en kultur-
begivenhed, hvor læsere, forfattere, forlæggere, 
boghandlere og formidlere mødes på kryds og 
tværs og at forankre festivalen som en velfunderet 
begivenhed i Aalborg med aktiviteter i hele 
Nordjylland og som kulturmagnet for hele landet.

#litteratur 

#festival 

#netværk

Ordkraft 
– Aalborg  Bibliotekerne

Kontaktperson: 
Ove Hesselbjerg 
Rasmussen, bibliotekar, 
Aalborg Bibliotekerne

1
Interview med Ove Hesselbjerg Rasmussen
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Naturligt at vende sig mod Norden
Udgangspunktet for at søge den nordiske pulje har været at udvide 
 Ordkrafts litterære events for borgere, for hvem det ikke falder 
naturligt at læse og bruge ord og fx for børn, unge eller voksne med 
læse handicap. Festivalen stiller også skarpt på tidens internationale 
litteratur, der favner bredt fra bestsellers til eksperimentelle værker, fra 
storsælgende krimier til smal lyrik, fra børnelitteratur til voksenlitteratur. 
Bibliotekets placering i Skandinavien, har gjort det naturligt gentagne 
gange at vende sig mod norden.

Den internationale dimension styrker
Den internationale dimension i kulturaktiviteterne bliver styrket via 
de  nordiske samarbejder. Endvidere er netværket medvirkende til at 
Aalborgs identitet som undervisningsby styrkes. Kulturmødet på Mors 
inddrager Ordkraft og placerer festivalen i en central rolle ift. litteratur.

Klædt på til at arbejde og tænke internationalt
Det nordiske samarbejde i Ordkraft har været med til at give Aalborg 
Bibliotekerne mere synlighed. Bibliotekets medarbejdere bliver ikke 
kun klædt på til at skabe en litteraturfestival, men også til at tænke 
og  arbejde internationalt og i norden. Både medarbejdere på hoved-
biblioteket og i lokalbibliotekerne har haft mulighed for at øge deres 
kompetencer ift. at være moderator og interviewer ved litteratur-
arrangementer. Biblioteket er begyndt at ”låne” flere medarbejdere 
ud til formidlingsopgaver andre steder i byen og derigennem skabes 
mere synlighed ved hjælp af seancer, der er arrangeret af biblioteket. 

Borgerne er stolte
Udsagn fra borgerne fortæller, at det er fantastisk med muligheden for 
at afvikle Ordkraft med nordiske/internationale vinkler, og de er stolte 
over festivalen. Det er et kulturtilbud med et afvekslende program og 
nye navne hvert år, som man ikke har haft mulighed for før. Ordkraft 
blev sidste år kontaktet af et anonymt ægtepar, med en meget positiv 
indstilling til festivalen samt en sponsorering på 100.000 kr.

Gode råd
Danmark kan gøre meget mere for at udvide de internationale partner-
skaber. Tag direkte kontakt til nordiske og europæiske litteraturinstitutter 
for at få et samarbejde i gang. Der er lidt mere arbejde i det, men i 
mange tilfælde vil institutterne stå for nogle af udgifterne til bl.a. rejse, 
marketing eller lignende. Ordkraft har på det grundlag haft besøg fra 
bl.a. Irland, Norge, Holland og Tyskland (Göthe-instituttet). 



13

Projektet kort

Projektet afvikles fra juni 2016-juni 2018 og tager 
afsæt i et ønske om at bibeholde europæiske 
bibliotekers relevans og tiltrække nye generationer 
af brugere via fornyelse. En del af projektet er at 
implementere Design Thinking i en biblioteks-
kontekst på baggrund af projekt ”Design Thinking 
for Libraries” fra 2013, som skabte grobund for 
at benytte designmetoder som katalysator for 
 inno vation på biblioteker verden over. Projektet 
består af partnere fra europæiske 5 europæiske 
lande.

#designthinking 

#mentor 

 #innovation

New Challenges 
for  Public Libraries 
– Aarhus  Bibliotekerne

Kontaktperson: 
Marianne Krogbæk, 
projektleder, 
Aarhus Bibliotekerne

2
Interview med Marianne Krogbæk
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Vi så en værdi i at deltage
Vi blev kontaktet af CSNBO i Milano, som var meget interesserede i 
at sætte gang i biblioteksudviklingen i Italien. De havde fået øje på os 
gennem vores tidligere projekt ”Design Thinking for Libraries” sammen 
med Chicago Public Libraries. Vi så en værdi i at indgå i en mentorrolle 
samtidig udbygge vores viden på området. 

Det giver mening i en europæisk kontekst
Vi har fået erfaringer og indsigt i, hvordan man arbejder med Design 
Thinking i andre kulturer. De medvirkende biblioteker har grebet tingene 
og metoden an på nye måder, og det har været inspirerende at opleve. 
Vi har fået bekræftet, at Design Thinking giver mening i en europæisk 
kontekst, og at det er et fleksibelt værktøj, der kan bruges sammen 
med forskellige inddragelsesmetoder. Dette projekt afføder sandsynligvis 
et nyt projekt målrettet landdistrikter, som Aarhus dog ikke deltager i.

Det er altid sundt at se sig selv udefra 
I kraft af vores mentorrolle har vi gjort os en del tanker om, hvordan vi 
gør tingene, og hvorfor vi gør, som vi gør. Det er altid sundt at se sig selv 
udefra. Projektet har været en øjenåbner, fordi vi har fået nedbrudt nogle 
fordomme. Projektet har fyldt meget i huset, bl.a. med flere workshops, 
og mange medarbejdere har fået noget ud af at følge med.

Værdi for borgerne
Det er primært borgere i de andre EU-partnerlande, der er blevet 
 påvirket. De har oplevet en større borgerinddragelse gennem 
 bibliotekernes arbejde med Design Thinking-metoden. Det er godt 
at vide, at vi er på rette spor, og at der er en værdi for borgerne.

Gode råd
Hold øje med indsatsområder der er relevante og interessante for jer, 
og som passer ind i jeres strategi. Gør jer klart, hvad jeres ambition er. 
Deltag i europæiske netværk og vær på udkig efter gode partnere – 
og hold kontakten, for det kan godt betale sig på længere sigt.
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Projektet kort

Danmark var projektejer med partnere fra Holland, 
Polen og Belgien. I Danmark er projektet fordelt 
på 5 kommuner i regionen; i partnerlandene i én 
enkelt by. Målgruppen er unge og formålet er at 
skabe en dialog mellem dem og beslutningstagere. 
Projektet bygger på action learning. Hvert land har 
en taskforce af unge, der undervises i demokrati, 
hvordan man kan engagere andre i demokratiske 
processer, samt at få kontakt til beslutningstagere. 
I Danmark afvikles projektet som ”klubber” på 
biblioteker og i undervisningstilbud, og der 
arrangeres møder i de respektive lande, hvor unge 
og politikere mødes og tale om udvalgte emner. 
Målet er at skabe en red book, som afleveres til 
Europa-Kommissionen i 2018.

#demokrati 

#unge 

#actionlearning

Our Democratic  Europe
– Herning  Bibliotekerne

Kontaktperson: 
Sara Jørgensen, 
Udviklingschef, 
Herning Bibliotekerne

3
Interview med Sara Jørgensen 
og Mikkel Hartvig Haaning
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Vores regionale EU-kontor hjalp os på vej
ODE oprinder i det regionale projekt Demokratistafetten, som bl.a. fik 
Aarhus2017-kulturmidler mod en forventning om en international vinkel 
på projektet. Vi har ikke haft tradition for at arbejde internationalt, så vi 
kontaktede vores regionale EU-kontor i Bruxelles, hvor en konsulent 
hjalp os. Vi fik sparring og fik indkredset vinklen. Endda en vinkel, 
som ikke var en biblioteksintern tematik, men som også var relevant 
for mange andre. Via deres og vores netværk fik vi fat i partnerne. 

Kimen til at finde ud af, hvad der er værd at rejse efter 
Vi er stadig ved at finde ud af, hvad vi har fået ud at projektet, for det 
er på forskellige niveauer. Vi ser klart nogle potentialer i samarbejdet. 
Det er kimen til at rejse ud og finde ud af, hvad der er værd at rejse 
efter, og hvad biblioteket kan spille ind i. 

Det giver en ændret tænkning at få internationalt udsyn
Det jeg godt kunne tænke mig, at projekter som dette gav, er at flere 
medarbejdere kommer ud og møder andre biblioteksvirkeligheder og 
kulturer. Det giver netværk, mulighed for at udvikle noget nyt sammen, 
og det giver en ændret tænkning at få et internationalt udsyn.

Anderledes ydelser fra biblioteket
For de unge har det givet rigtig meget i forhold til fx værtskab og 
respekt for andres kultur. Igennem projektet har vi fået mulighed for 
at give dem anderledes ”ydelser” fra deres bibliotek, end de er vant til.

Gode råd
Kast jer ud i det, men gør jer klart, hvad I selv vil have ud af det. 
Find samarbejdspartnere, som svarer tilbage og hvor der ikke er for 
stor en sproglig barriere. Det er en god idé at mødes fysisk, og at 
investere i det tidsmæssigt og økonomisk. 
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Kompetenceudvikling 
for voksenundervisning
– Odense Bibliotekerne

#kompetenceudvikling 

#læring 

#digitaleservices

Projektet kort

Projektets omdrejningspunkt er kompetence-
udvikling og videreuddannelse af medarbejdere, 
der underviser voksne borgere i digitale services, 
samt medarbejdere, der understøtter tekniske- og 
administrative muligheder for voksenundervisning 
på biblioteket. Odense Bibliotekernes med-
arbejdere har i projektet opbygget kompetencer til 
at kunne formidle oplysning, services og lærings-
aktiviteter, så biblioteket i højere grad kan imøde-
komme og hjælpe borgerne til at begå sig i et 
samfund, med øgede krav til digital  kommunikation 
mellem myndighed og borger.

Kontaktperson: 
Charlotte Dale,  
projekt- og udviklings-
koordinator, Odense 
Bibliotekerne

4
Interview med Eva Falkesgaard 
og Michael Linde Larsen
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Mulighed for at øge den faglige indsigt
Vi så en mulighed for at øge faglig indsigt i biblioteket via et inter-
nationalt udsyn, samt at opbygge viden og erfaringer ift., hvilke veje 
bibliotekerne udvikler sig på lærings- og undervisningsområdet. 
Der var tale om kompetenceudvikling for front- såvel som backoffice- 
medarbejdere på både fysisk og virtuelt plan i service og formidling. 
Formen var læringsforløb og -aktiviteter, herunder ikke-formel læring 
og gennem teknisk support og ekspertise.

Nyt blik på læring og undervisning
Ved at se, hvordan udenlandske biblioteker greb området an, har vi fået 
et nyt blik på, hvordan vi selv arbejder med læring og undervisning, og 
ligeledes en bredere definition af i hvilken retning bibliotekerne udvikler 
sig. Fx hvordan bibliotekerne i højere grad kan få glæde af at invitere 
lokale foreninger ind i fælles kulturhuse.

Stof til eftertanke
Det har gjort en stor forskel at være ude at se ’virkeligheden’ i biblioteker 
internationalt og ikke kun få konklusionerne formidlet på konferencer 
m.m. Det giver stof til eftertanke, når man fx har en faglig dialog med 
kolleger på internationale biblioteker og oplever, at vi herhjemme bl.a. 
har bedre arbejdsvilkår. Projektet har udvidet forståelsen af forskellige 
sammenhænge og rustet os bedre til arbejdet med at inddrage lokale 
foreninger i Borgernes Hus i Odense. 

Erfaringer på den lange bane
For brugerne af undervisningstilbud i Odense Bibliotekerne vil 
 erfaringerne fra projektet på den lange bane give sig udslag i bedre 
tilrettelagte læringsforløb, fx i samarbejde med vores lokale frivilligcenter.

Gode råd
Tag ud og se hvordan biblioteker internationalt griber ikke-formelle 
læringsforløb an og bliv samtidig klogere på jeres egne valg. 
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Deltagelse i IFLA#netværk 

#børnogunge 

#IFLA

Deltagelsen kort

For tre år siden blev jeg foreslået at deltage i 
IFLA’s internationale netværk for børn og unge. 
Min bibliotekschef opfordrede mig til at stille op 
til valg. Jeg skulle vende tanken lidt, for det var 
spændende at få muligheden for at se en masse 
spændende steder i verden og arbejde sammen 
på tværs af lande, men der er også meget andet 
i det, som skal passe med hverdagen. Jeg blev 
valgt ind, og her åbnede en ny og spændende 
verden sig for mig, og ikke mindst et netværk 
 nationalt og internationalt. Sektionens formål 
er bl.a. at påvirke børn og unges læsning på 
 verdensplan – ikke kun i biblioteks væsnet, men  
også omkring fx skolesamarbejder. 

Kontaktperson: 
Søren Dahl Mortensen, 
projektleder og bibliotekar, 
Odense Bibliotekerne

5
Interview med Søren Dahl Mortensen
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Det giver meget at deltage
IFLA er et stort, tungt apparat, som arbejder med nogle store emner, fx 
FN’s verdensmål, som IFLA’s topledelse er med til at bringe bibliotekerne 
i spil i forhold til. Nogen gange kan jeg godt stille mig selv spørgsmålet: 
Hvad laver du egentlig her? Hvordan kan jeg få det her formidlet videre, 
og hvordan kan jeg bruge det? Det tager tid at komme ind i. Til gengæld 
giver det meget at deltage i workshops og arbejdsgrupper, hvor vi bl.a. 
indstiller spændende mennesker til priser, arrangerer faglige konferencer 
eller understøtter og financierer udstillinger o.l. som konkret kommer til 
gavn for brugerne. 

Deltagere fra 20 lande
Vi mødes 2 gange årligt. Et mid-year meeting, hvor vi planlægger 
deltagelsen i den store konference – IFLA-konferencen – og så selve 
konferencen. Det er et forum med deltagere fra 20 lande, så der ligger 
også et løbende arbejde i at få samarbejdet til at fungere, og at sørge 
for koordinering, dagsordener, referater m.m., og ikke mindst at få afviklet 
de konferencer, sektionen står for. 

Netværk er vigtigt
For mig betyder især det danske netværk, jeg har fået, meget. Her kan 
jeg være med til at promovere både Odense Bibliotekernes og andres 
tiltag, og få ny inspiration med hjem. Og så er det spændende og 
lærerigt at arbejde internationalt. 

Gode råd
Man skal tænke sig om et par gange, før man siger ja. Det er  spændende, 
men man skal indstille sig på, at det er en tung  organisation, og at der er 
en del arbejde i det. Når man kommer fra sit daglige arbejde på en vagt 
eller en event, kan det godt virke fjernt. Det kan godt være svært at sælge 
det hjemme på kontoret, at man bruger tid på det – for hvor vigtigt er det i 
forhold til hverdagens opgaver? Men det er stadig en stor oplevelse, man 
får indflydelse, er med til at sætte nogle standarder, og for det bibliotek, 
man repræsenterer, er det godt at være med. 
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Nordisk Biblioteksuge
– Svendborg Bibliotekerne

#kompetenceudvikling 

#venskabsbyer 

#nordisksamarbejde

Projektet kort

Nordisk Biblioteksuge (fra 2018 Nordisk Litteratur-
uge) er et projekt under Foreningen Norden, som 
arbejder for at udbrede nordisk læsning, litteratur 
og uddannelse i Norden og nærområderne. 
Hvert år igennem 21 år er der blevet udvalgt en 
fortælling, som oversættes til alle de nordiske 
sprog, og som læses på samme tidspunkt over 
2000 steder i Norden. Formålet med projektet 
er gennem oplæsning at skabe større kendskab 
til nordisk litteratur. Nordisk Biblioteksuge består 
af to dele – Morgengry (højtlæsning for børn) 
og Skumringstimen (højtlæsning for voksne).

Kontaktperson:  
Jens Christian Horn 
Andersen, Svendborg 
Bibliotekerne

6
Interview med Jens Christian Horn Andersen
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Større bevidsthed om egne værdier
I Svendborg Bibliotekerne gik vi ind i projektet for at kunne facilitere og 
formidle nordiske kultur- og litteraturtraditioner, og fordi vi så en mulig-
hed for at skabe større bevidsthed om vores egne kulturelle værdier som 
en del af Norden.

Kulturelt samarbejde på tværs af kommunen
Nordisk Biblioteksuge er blevet en årligt tilbagevendende begivenhed 
med fokus på nordiske traditioner, sprog, litteratur og kultur. I Svendborg 
Bibliotekerne har vi udviklet kulturaktiviteterne i årenes løb, så de nu 
også indeholder caféaftener med musikarrangement med traditioner fra 
det udvalgte nordiske land. Det ikke længere kun et arrangement med 
udgangspunkt i biblioteket, men også et kulturelt samarbejde på tværs 
af Svendborg Kommune.

Værdierne i vores nordiske ophav
Arrangementer i Nordisk Biblioteksuge underbygger værdierne om at 
være kulturhus for alle byens borgere og sammenkobler kommunens 
politikker om opretholdelse af netværk til vores venskabsby(er). I forhold 
til bibliotekets medarbejdere har traditionen om at skabe arrangementer 
i forbindelse med Nordisk Biblioteksuge bidraget til at minde os alle om 
de mange fine kulturelle værdier, der ligger i vores nordiske ophav.

Brugerne har taget traditionen til sig
Vores brugere giver udtryk for, at de synes, det er en hyggelig tilbage-
vendende begivenhed. De holder af traditionen, hvor biblioteket hvert 
år får spundet en ende over vores nordiske identitet.

Gode råd
Det kan anbefales at indgå samarbejder med kommunens øvrige 
partnere, for i en lang række tilfælde at kunne give arrangementerne 
mere indhold.



23

Turn On Literature 
– Roskilde Bibliotekerne

#digitallitteratur 

#udstilling 

#formidling

Beskrivelse

Formålet med ”Turn on Literature” er at undersøge, 
hvordan biblioteker bedst kan introducere digital 
litteratur til offentligheden. Projektet arbejder med 
litterære installationer, udstillinger og workshops. 
Partnerskabet vil udnytte de muligheder, som 
digital litteratur tilbyder for publikumsudvikling 
og positionere bibliotekerne, så det kan møde 
brugerens behov i en stadig mere digitaliseret 
verden. Målgruppen er unge voksne og traditionelle 
boglæsere på bibliotekerne. Projektet afvikles fra 
juni 2016-november 2018 i et samarbejde med 
biblioteker i hhv. Norge og Rumænien.

Kontaktperson: 
Martin Campostrini, 
Digital Udvikler, 
Roskilde Bibliotekerne

7
Interview med Martin Campostrini
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Fra nationalt til internationalt
Roskilde Bibliotekerne har arbejdet strategisk med digital litteratur i 
nogle år. Både nationale projekter som ”Litteraturen Finder Sted” og 
”Litteraturen Kommer”, og har deltaget i det nordiske projekt ”Kid E-Lit”. 
Det næste skridt var at arbejde på et internationalt niveau.

Samarbejde med forskningsmiljøer
Vi er stadig i gang, men der er kommet øget fokus på og finansiering 
til det område, vi har arbejdet med. Vi har fået mulighed for at løfte et 
område, som vi allerede har arbejdet meget med, til et højere niveau.
Vi har fået et stort internationalt netværk og glæde af at arbejde med nye 
internationale forskningsmiljøer. Det er nemmere at få etableret kontakt 
og samarbejde med internationale organisationer, når man kommer på 
vegne af et stort konsortium, i stedet for ”bare” Roskilde Bibliotekerne.
Samarbejdet har givet os nye synsvinkler på biblioteksvæsnet, og øje for 
nye måder at løse opgaver på. Man kan også få frigjort tid og ressourcer 
til at arbejde på et område, som man brænder for. 

Værdi for kollegaerne
For os der er med i projektet, har det været en form for efteruddannelse, 
fordi vi har besøgt hinandens biblioteker og arrangeret foredrag og 
aktiviteter med lokale eksperter. Man tilegner sig ny viden og nye 
perspektiver. Vi har videregivet viden fra projektet til vores kollegaer, og 
har vist, hvad det er, digital litteratur kan. At drive et stort, internationalt 
projekt, har betydet, at vi er blevet mere professionelle på nogle områder. 
Det har også givet noget værdi til kollegaerne.

Publikum har fået en oplevelse af høj kvalitet
Roskildes borgere har fået mulighed for at opleve en international 
 udstilling på Roskilde Bibliotek. Projektet har gjort det muligt at indsamle 
digitale værker fra hele verden og vise dem på en usædvanlig og 
 professionel måde. Publikum har dermed fået en bedre oplevelse 
af høj kvalitet.

Gode råd
Man får altid noget ud af at arbejde internationalt, fordi man møder 
nye mennesker. Man får et nyt netværk og nye perspektiver. Men man 
skal vælge projektet og partnere med omhu. Det er vigtigt, at det man 
arbejder med i projekterne, er noget, som har relevans og perspektiv for 
biblioteket. Det skal have en indvirkning og en fremtid for organisationen. 
Det er væsentligt, at biblioteket holder fast i og fortsætter arbejdet med 
de emner og temaerne, som projektet har drejet sig om.
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SLAMit: School libraries 
as learning centres
– Albertslund Kommune

#skolebiblioteker 

#kompetenceudvikling 

#læring

Projektet kort

SLAMit bygger på en række tidligere EU-støttede 
projekter, SLAM og GrandSLAM, der sammen 
viser, hvordan skolebiblioteket som multimedie- 
og læringsscenter kan spille en central rolle i 
at fremme nye læringsstile og nye processer 
i skolerne. Gennem projektet udbydes kurser 
i nye læringsmetoder – fx læringsstrategier og 
e-læring. Ved at bruge eksempler på best practice 
demonstrerer kurserne, hvordan man kan integrere 
informationskompetencer i den daglige praksis på 
skolerne. Flere end 250 deltagere fra 18 lande har 
deltaget i de seneste seks SLAMit-kurser.

Kontaktperson:  
Gert Larsen,  
International Koordinator 
(pensioneret) 
– Albertslund Kommune

8
Interview med Gert Larsen
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Vores erfaringer kunne hjælpe andre
I 1998 arbejdede jeg som leder af Pædagogisk Center i Albertslund, 
hvor jeg blev kontaktet af en skolebibliotekar fra Norge. På det tidspunkt 
havde man ikke en skolebibliotekaruddannelse i Norge. De havde derfor 
oprettet et EU-støttet kursus, der havde til formål at efteruddanne 
skolebibliotekarer i Europa. Vi blev inviteret til at deltage og organisere 
kurserne. Det første SLAM-kursus fandt sted i Prag i 1998. Siden da har 
norske, portugisiske, tjekkiske og kroatiske partnere afholdt kurser over 
de sidste 20 år. Og vi har løbende udvidet vores netværk, og mange 
skolebibliotekarer i Europa har fået et fagligt løft.  

Selvtillid, faglig stolthed og inspiration
Projektet har skabt meget opmærksomhed i kommunen. Albertslund har 
i mange år haft mange både gode og veludstyrede skolebiblioteker, men 
projektet har givet noget status. Derudover har det givet de deltagende 
medarbejdere selvtillid, faglig stolthed og inspiration.

Vi har fået efteruddannelse ud af samarbejdet
Hvert land har deres eget særpræg, som man kan lære noget af. En 
vinkel, en måde at arbejde på, en særlig løsning på en problematik. 
Vi har fået enormt meget efteruddannelse ud af samarbejdet. Fx hvordan 
laver man kurser? Hvordan skaber man et projekt? Det har været meget 
kompetencegivende. 

Muligheder for både skolebibliotekarer og elever
Eleverne i skolerne har fået motiverede og dedikerede skolebibliotekarer. 
Lærere og bibliotekspersonale tænker mere internationalt og kan udføre 
aktiviteter med en international og europæisk dimension. Der opstår 
også muligheder på grund af det nye netværk, fx for udveksling, hvor 
eleverne får mulighed for at rejse til Irland på udveksling.

Gode råd
Start småt og snus rundt. Deltag i kurser eller lav små arrangementer 
 inden for et område, der har interesse for organisationen. Deltag 
og oplev, at det ikke er farligt – og at de andre taler mere gebrokkent 
engelsk, end du selv gør. Når man har deltaget nogle gange, giver det 
mod til, at man selv kan stå for et projekt.
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Projektet kort

Projektet Nordic Leadership Training Programme 
er støttet af Nordiske Kulturfond. Projektet er et 
samarbejde mellem biblioteker i Oslo, Stockholm, 
Reykjavik, Helsinki og København og involverer en 
gruppe mellemledere med henblik på at skabe et 
kompetenceudviklingsforløb med udgangspunkt i 
netværksskabelse og faglig erfaringsudveksling.

#kompetenceudvikling 

#sparring 

#netværk

Nordic Leadership 
 Training Programme 
– Københavns Biblioteker

Kontaktperson: 
Jakob Heide Petersen,  
Chef for Københavns 
Hovedbibliotek 
og Biblioteksudvikling

9
Interview med Jakob Heide Petersen og 

Lars Bengtson
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Videndeling foregår bedst i hele organisationen
Vi har oplevet en stor udskiftning i ledelsen af bibliotekerne i nogle af 
de store byer i Norden. Det blev derfor foreslået, at vi på bibliotekschef-
niveau skulle mødes fast hver år for at udveksle erfaringer. Vi indså dog 
hurtigt, at det ikke rykker så meget, når det kun er de øverste chefer, 
der mødes. Vidensdelingen og erfaringsudvekslingen virker bedre, når 
den foregår spredt i hele organisationen. Helsinki Bibliotek tog teten og 
udformede en ansøgning til Kulturkontakt Nord. Det gav pote, så vi kunne 
nedsætte en gruppe af mellemledere på tværs af landene. Vi kan allerede 
se, at vi er begyndt at lære af hinanden og bruge hinanden mere.

Vi får adgang til stor viden
Vi kan bruge hinandens erfaringer meget konkret. For eksempel, når 
en politiker i Danmark efterspørger en plan for vores lokalbiblioteker, 
så kan vi henvise til, at det har man allerede lavet i Oslo. Og det er ikke 
så svært at omsætte eksemplet til København, da vi har nogenlunde 
samme størrelse og samfundsmæssige kontekst som Oslo. Svenskerne 
kan for eksempel inspirere os med deres arbejde og best practice på 
integrations området. Vi får adgang til stor viden.

Målrettede tilbud til borgerne
De deltagende medarbejdere opbygger et kæmpe netværk og et større 
perspektiv. Vi opnår også et fagligt løft. Hermed kan vi skabe nogle 
bedre og mere målrettede tilbud, som borgere i Københavns Kommune 
kan få glæde af.

Gode råd
Det er vigtigt at finde de gode partnere – et godt match. Når man tager 
til internationale konferencer, er det væsentligt at orientere sig i deltager-
listen for at se, hvem der er med, og hvilke erfaringer de repræsenterer. 
Start med at speed date potentielle, interessante samarbejdspartnere 
og send et par medarbejdere på studietur. Det er vigtigt at have god 
kemi og at skabe gode relationer, inden man begynder at tænke projekt. 
Hvis man ikke har lyst til hinanden som biblioteker, så er det svært at 
lave projekter sammen. Strategisk er det også en god ide at lade sig 
inspirere af dem, der kan noget andet, end det du selv er god til. Hvis 
man ønsker innovation eller inspiration, skal man ikke altid kigge på dem, 
der ligner en selv.
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Projektet kort

23 mobile ting var et læringsforløb på iPad mini 
for Guldborgsund Bibliotekernes personale. 
 Formålet var at opkvalificere på tablet-området, 
da vi får mange spørgsmål om ny teknologi. 
Et  andet formål var at inspirere til nysgerrighed, 
og på sigt udvikle nye mobile måder at være 
bibliotek på. Projektet fik følgeforskning, og 
havde desuden interesse fra internationale 
biblioteker. Projektet blev skabt under Creative 
Commons, så nu er der versioner på flere 
forskellige sprog og op imod 20.000 mennesker 
har brugt  metoden.  Inspirationen var oprindeligt 
et  amerikansk projekt.

#inspiration 

#kompetenceudvikling 

#læring 

23 mobile ting
– Guldborgsund  Bibliotekerne

Kontaktperson:  
Jan Holmquist,  
stedfortræder for leder, 
Guldborgsund Bibliotekerne 

10
Interview med Jan Holmquist
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Gensidig inspiration
Man kan finde meget inspiration uden for vores grænser. Vi har et 
godt biblioteksvæsen i Danmark, men det betyder også, at vi nogle 
gange lukker os om os selv. Australien eller Skotland har helt andre 
organisations modeller, som vi kan lade os inspirere af. Og de kan 
måske finde inspiration hos os på andre områder.

Projektet har åbnet døren til udlandet
Projektet har åbnet døren for invitationer til Australien og USA, hvor 
jeg både har holdt oplæg og modtaget priser. Det giver også en 
 anerkendelse til Guldborgsund Bibliotekerne, og så har det personligt 
givet mig større professionelle udfordringer.

Vi er blevet bedre til at lade os inspirere
Vi har haft mulighed for at sende medarbejdere ud i verden, for at se 
hvad det rører sig i biblioteksdebatten. På den måde er vi blevet bedre 
til at lade os inspirere af andre, der ikke nødvendigvis er vores naboer.
Vores medarbejdere vil gerne arbejde videre med metoden, og Slots- 
og Kulturstyrelsen har netop givet tilskud til et nyt projekt: 23 maker-ting.

Borgerne får direkte glæde af projektet
På baggrund af 23 mobile ting udviklede vi et mindre forløb rettet mod 
borgerne i samarbejde med et andet sjællandsk bibliotek. 23 mobile 
ting-tankegangen har gjort os bedre til at svare på spørgsmål fra 
borgere om teknologi. Vi er ganske enkelt blevet dygtigere.

Gode råd
Nogle gange skal man bare kaste sig ud i det i stedet for at tale tingene 
ihjel. Twitter og andre sociale medier kan være et stærkt værktøj til 
at samarbejde internationalt. Du kan sidde på en café i Nakskov og 
tale med én i Indien. Der findes et stort netværk af bibliotekspersonale 
verden rundt, som gerne ville hjælpe og samarbejde. Det er dog vigtigt 
at tage udgangspunkt i sit eget lokalsamfund, så man kan skabe noget 
der har værdi for borgerne lokalt. 
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Projektet kort

Design Thinking i biblioteker. Aarhus Kommunes 
Biblioteker og Chicago Public Libraries har 
sammen med IDEO lavet et toolkit med udgangs-
punkt i Design Thinking. Med det i hånden, bliver 
man guidet igennem metoder til at skabe services, 
der passer til brugernes behov. Det er tilpasset 
biblioteker, men kan i høj grad også bruges af 
andre offentlige institutioner og virksomheder.

#designthinking

#toolkit

#innovation 

Projekt- Design Thinking
for Libraries
– Aahus Bibliotekerne

Kontaktperson:
Sidsel Bech Petersen
Leder af Projektudvikling og 
Borgerinddragelse
Aarhus Bibliotekerne
 

11
Interview med Sidsel Bech Petersen
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I starten
Projektet startede i 2013, hvor vi sammen med Chicago Public Library 
fik et bidrag fra Bill Gates Foundation. 
Fonden så os i Norden og Chicago i USA, som nogle der kunne være 
med til at designe en metode, som bibliotekerne kunne bruge til at 
innovere. Hvordan kan vi skabe en global innovationsmodel for biblio-
teker? Hvordan lærer man sine brugere bedre at kende? Det var nogle 
af de spørgsmål projektet prøvede at finde løsningsforslag på. IDEO, 
et international design firma, blev også en del af projektet.

Positiv modtagelse
Mange så muligheder i at få metoder, som hjælper dem med kende 
deres bruger og udvikle deres services. Med metoden kan man komme 
til at kende brugernes behov bedre, men tingene sker ikke overnight.
Projektets toolkit er oversat til 10 sprog, og vi ser på, hvordan vi får det 
udspredt i hele verden. Hvordan kommer vi ud til mindre biblioteker og fx 
biblioteker i lande i Afrika og Asien. 

Internationalt samarbejde gavner
Internationale samarbejder har givet os rigtig meget. Vi har fået 
inspiration fra udlandet og det har været spændende at arbejde med 
amerikanske biblioteker. De har en anden kultur, men de er gode til 
at udvikle services og til at måle deres påvirkning i samfundet. De går 
meget op i data på godt og ondt, og selvom vi bruger samme toolkit, 
griber vi det forskelligt an. Chicago bruger metoden mere rigidt og vi 
stiller flere spørgsmål undervejs. 

Bedre kommunikation og bedre bibliotek
Gates-projektet har givet os mulighed for at bruge mere design i vores 
bibliotek og tale mere om det. Vi blev bedre til at kommunikere design og 
innovationsmetoder. Det har givet medarbejdere inspiration at arbejde 
med et bibliotek fra en storby som Chicago. Internationalt samarbejde 
giver biblioteker en ny rolle i byen, også i forhold til politikerne. Vi har 
givet borgere og politikere et nyt syn på det, biblioteket kan. 
Borgere møder et bedre bibliotek og Dokk1 er rigtigt præget af design 
thinking. Forhåbentlig oplever borgere, at de får bedre og mere målrette-
de services, og et spændende bibliotekstilbud.

Spring ud i det
Spring ud i det internationale arbejde. Tag imod invitationerne, når de 
kommer. Der er masser af gode idéer og samarbejder på tværs. Dog 
skal det selvfølgelig passe ind i jeres lokale biblioteksstrategi.
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Projektet kort

Inspiration kan hentes fra mange steder. Også 
biblioteker i udlandet. Københavns Biblioteker har 
i de sidste år etableret et godt samarbejde med 
Columbus Metropolitan Libraries, hvor begge 
biblioteker får gensidig inspiration. 
Hovedbiblioteket i den amerikanske by Columbus 
i delstaten Ohio, er kendetegnet ved stor grad af 
innovation og strategisk udvikling.

#inspiration 

#data 

#callcenter

 

Samarbejde med 
Columbus Library
– Københavns Biblioteker

Kontaktperson: 
Jakob Heide Petersen
Chef for Københavns 
Hovedbibliotek og 
Biblioteksudvikling

 

12
Interview med Jakob Heide Petersen og 
Christina Wandi
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Oplæg var kimen til kontakt
Vi mødte Pat Losinski, leder fra Columbus Metropolitan Libraries, da 
han afholdte en præsentation i forbindelse med NEXT Library i Aarhus.
Hans oplæg, Re-imagining Libraries, handlede om at tænke biblioteker 
anderledes. Vi tog efterfølgende kontakt for at se, hvordan vi kunne 
samarbejde og lære af hinanden. Det resulterede i at han kom til 
København, hvor han mødte kommunale direktører og holdt oplæg 
for medarbejdere. Vi besøgte også Ohio, besøgte filialer, og hørte 
spændende oplæg fra både Losinski og andre.

Data, valg og fravalg
Det mest interessante ved samarbejdet er at opleve, hvordan de tænker 
mere kundeorienteret. Vi skal ikke ændre vores måde at arbejde på 
radikalt, men lade os inspirere af, hvordan de tænker servicebegrebet 
ind i biblioteket. De arbejder mere med data, end man ser i Danmark, og 
har stort fokus på samarbejde med skoler, især med fokus på, hvordan 
læsning er vigtigt for læring. Deres strategisk prioritering er meget skarp. 
Deres fokus på børn og skoler resulterede i noget fravalg, som måske ville 
være svære i en dansk kontekst.

Biblioteker prøver at gøre en forskel
Deres materialevalg er meget markant. Hvis et materiale ikke lånes i 6 
måneder, så ryger den ud eller udstilles. De bygger nye filialer, især i de 
områder hvor der bor ressourcesvage familier. Biblioteket er et sted, hvor 
man kommer hen for at få hjælp til fx jobansøgning. Biblioteker prøver at 
gøre en forskel, for det lokalsamfund det er del af.

Man får mod til at prøve selv
Det er inspirerende for de medarbejdere, der har oplevet bibliotekerne 
i Columbus, og set deres strategiske arbejde. Det skaber mod til at 
prøve selv. Kan man fx skabe anderledes biblioteksservice og have et 
callcenter? 
Vores Bibliotekskontaktcenter er inspireret af det i Columbus. Vi ville nok 
have gjort det alligevel med inspiration fra vores egen borgerservicekon-
taktcenter. Men vi er inspireret af deres klare linjer for fokus på borgeren 
foran dem og ikke telefonen.

Inspiration går i begge retninger
Omvendt var de fx interesseret i selvbetjente åbningstid. Det var en ny 
tanke for dem. Der er inspiration at hente alle steder i verden. Man skal 
dog være strategisk i den valg af bibliotek, man samarbejder med. Man 
skal ikke importere ting ukritisk, men lade sig inspirere til innovation.
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Indledende bemærkninger

Det følgende er en tematisk struktureret gengivelse af syv fortællinger 
om bibliotekernes syn på og udsigt til at indgå eller skabe relationer til 
andre videns- og kulturformidlende institutioner på tværs af landegrænser. 
 For tællinger om internationalt samarbejde eller brug af internationale 
netværk til at blive skarpere på specifikke opgaver i sit eget lokale bibliotek. 
De syv fortællinger, der er fantastiske hver for sig og tilsammen giver 
stof til eftertanke og inspiration, er kommet i stand gennem samtaler og 
diskussioner med biblioteksledere, chefkonsulenter og projektmagere. 
Af pladsmæssige hensyn samles fortællingerne under overskrifter, som jeg 
har valgt. Ligeledes er den strukturerede gengivelse min fortolkende beret-
ning. Derved mister de oprindelige fortællinger noget af deres autenticitet. 
Jeg håber til gengæld, at de vinder i tematisk fokus og formidlingskraft. 
Jeg foretager altid en formel anonymisering af personrelaterede oplysninger 
fra interviews, med mindre respondenterne beder om andet. Formelt 
betyder det, at navn og ansættelsessted ikke anføres. Indgår flere personer 
i undersøgelsen, gælder anonymiseringen for alle. Det vil være mulighed 
for at læse en udvidet version af grønbogen i Projekt Sherpas gruppe på 
Centralbibliotek.dk.

Hvem fortæller?

De syv fortællinger formidler viden, erfaringer og kompetencer, og 
gengiver desuden holdninger og værdier og afsluttes med anbefalinger. 
Hvem fortæller om sit biblioteks erfaringer og holdninger? Hvad er 
det, der  gennem udvalget af fortællerkredsen rykkes indholdsmæssigt 
i fokus? Disse spørgsmål er ikke uvæsentlige at få svar på, fordi emnet 
internationalisering diskuteres kontroversielt; og meningerne er delte, 
men nuancerede. Et spørgsmål skal dog adresseres direkte.  

Fortællinger om  bibliotekers 
 internationale veje 
Af Hans Elbeshausen, lektor, Institut for Informationsstudier, København
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Under mine samtaler er jeg flere gange blevet spurgt, om jeg også har talt 
med eller har tænkt mig at tale med Aarhus Bibliotekerne eller Københavns 
Biblioteker. Spørgsmålet er interessant, fordi der gemmer sig to motiver: 
De to biblioteker er nok dem, der ved mest om og har de største erfaringer 
med at gå den internationale vej. De har både størrelse og autoritet. 
Når man som mindre biblioteksenhed har brug for gode råd og vejledning, 
så er Aarhus og København nok de steder, man burde henvende sig til. 

Jeg vil undersøge mulighederne for at få den bedst mulige hjælp 
til mit internationale arbejde. Jeg vil gå til mit netværk og 
så henvende mig til de stærke aktører på det her område – og 
det er nok København og Aarhus. Det er dem med de mange 
års erfaringer; de er store nok og stærke nok. Personligt vil jeg 
bruge den enhed med de største erfaringer. Centralbibliotekerne 
er også gode at have med. Men det er vigtigt at bruge dem, 
der står stærkest. (Biblioteksleder A) 

Det andet motiv handler derimod om meningen med samtalen, interviewet 
eller diskussionen.  Når den mest autoritative kilde, Aarhus Bibliotekerne 
eller Københavns Biblioteker, ikke er en del af respondentgruppen, i hvert 
fald hvad bibliotekslederkredsen angår, hvad er så meningen med den 
undersøgelse, du foretager og mit bibliotek bidrager til? Dette er et drilsk 
og godt spørgsmål.  

Hvad begynder internationale  projekter og læringen med?

Det drilske ligger i antagelsen, at den der ved mest, også må være den 
bedste vejleder for de biblioteker, der søger mod internationale samarbejder. 
Her er best practice den matrice og vejviser, som man bare kan følge, og 
så er man på rette spor. Imidlertid har Sherpa ikke haft til hensigt kun at 
beskrive de stores vej, men de mange veje – korte og lange, lige og kringlede 
– mod et internationalt samarbejdende bibliotek. 

Aarhus Bibliotekernes vej er kendt i Danmark og verden over; man 
kan læse om deres fantastiske bedrifter. De andre mindre kendte tiltag 
fortjener opmærksomhed og formidling. Deres ræsonnementer og læring 
kan imidler tid tjene til inspiration og måske til efterligning pga. den 
særlige kvalitet, som disse erfaringer har. Og kvaliteten består i at udvikle 
en holdning og et koncept, der passer til ens bibliotek og dets politisk- 
administrative kontekst. Derfor skrives denne grønbog.

Det gode ved spørgsmålet ”Hvem er med i undersøgelsen?” er, at 
det tvinger Sherpa til at overveje om den strategiske tanke – i stil med, 
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hvordan man hurtigst muligt eller mest effektivt banker en støttestruktur 
op, der sætter gang i at skabe internationale samarbejder – kan stå alene. 
Ikke noget mod strategi og visioner. Men også strategier og visioner er 
kontekst specifikke. 

Samtalerne har vist, at viljen er vigtig, men viljen har også et indhold. 
Nysgerrighed, samskabelse og skaberlyst er lige så vigtige motiver, når 
internationale relationer opbygges og projekter gennemføres. 

Samarbejder med Syddansk Universitet er vigtige for os som 
bibliotek. Samarbejdet afføder noget synergi. Og den nysgerrig hed, 
der fra vores side driver dette samarbejde, har noget at gøre med, 
at vi udnytter forskningens viden og resultater således at vores 
bibliotekssystemer bliver mere brugervenlige, end de i forvejen er. 
På den måde kan vi som bibliotek være innovativt til gavn for 
borgerne og den almindelige befolkning. ( Biblioteksleder E) 

Når et bibliotek begynder at interessere sig for internationale samarbejder 
og har tænkt sig at bruge ressourcer til det, så udfordrer den beslutning også 
den måde, biblioteket udvikler sin organisation og sin læring på. Læringen 
er fornuftens forsøg på at begrænse ubehagelige overraskelser og være bedst 
muligt forberedt på et område, der virker ukendt. Det uerfarne bibliotek 
må derfor gerne øve sig først derhjemme eller samle erfaringer i mindre 
inter nationale projektet, før det vover sig ud i de store internationale arenaer.

I forhold til EU-projekter fx skal man gerne kunne formulere 
et klart formål og have en idé, der skal realiseres; og projektet 
ender med et resultat, der kendes på forhånd. Mange af de 
danske projekter har mere karakter af et eksperiment, hvor 
resultatet ikke kendes. Et næste skridt kunne være at tilbyde sig 
i mindre internationale projekter – bare for at se, hvem man 
møder og hvordan man gebærder sig. Og på et tidspunkt ender 
det hele med, at man føler sig parat til de store EU-ansøgninger. 
(Biblioteksleder O) 

Men der er ikke kun den kontrollerede begyndelse og erfaringsopbyggende 
læring. Flere respondenter fremhæver netop, at det ofte ikke er planen 
eller den klare hensigt forud et projekt, men projekters gode resultater, 
der var været kilden efterfølgende læring. Det kan også være, at det hele 
starter ved et tilfælde. Begyndelsen er hverken viljen eller nysgerrigheden, 
men selve handlingen, der er kilden til et projekt og skaber læring. Det er 
en fornemmelse af, hvad der kan lade sig gøre i situationen, der kan sætte 
gang i samarbejder på tværs af landegrænser. 
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Min pointe kunne være, at man nogle gange bare skal kaste sig 
ud i et projekt, ikke bruge alt for meget tid til administration, 
ikke tænke så meget på projektstyring og afrapportering. Vejen 
ind i det internationale samarbejde behøver ikke  nødvendigvis 
være tung. Den er faktiske nemmere, end man tror. 
( Projektmager N)

Internationale samarbejder begynder i reglen med at ville dem. Når et 
bibliotek ikke vil dem eller kun vil dem i en mindre målestok, er der tit 
gode grunde for, at fokus ligger et andet sted. Dem vender jeg tilbage 
til. Men den strategiske vilje alene ikke er nok; viljen har brug for en 
drivkraft eller et motiv. I samtalerne fremhæves blandt andet nysgerrighed, 
skaberlyst og inspiration. Somme tider er det impulsen til at gøre noget, 
der er begyndelsen på at gå den internationale vej. Det at gøre noget kan 
fx være at understøtte et godt fagligt projekt eller at holde kontakter og 
netværk vedlige. 

 
Konklusionen er at internationale samarbejdsprojekter har mange begyndelser 
og at læringsbehovet relaterer sig til den vej, som et bibliotek har valgt. 
Af samtalerne fremgår det tydeligt, at der er behov for læringsfora. Hvordan 
de skal eller kan organiseres, kommer jeg tilbage til under punktet ”Hvor 
bliver man støttet hen?”. I mange tilfælde er det mere enkelt, end man tror. 

Der er to emner tilbage, som ikke kan drøftes udtømmende her – bl.a. 
fordi materialet kun indeholder få indikatorer. Det første emne handler om 
åbningen af en ny forståelseshorisont i forhold til internationaliseringen. 
Det antages her, at internationale samarbejder øger organisationens 
mulighedsrum. Men det er svært præcist at angive det tidspunkt, hvor det 
internationale perspektiv er blevet en del af organisationen kultur og selv-
forståelse. Kunne man det, ville det være nemmere at udvikle  programmer, 
der effektivt understøtter organisationen i at få et internationalt DNA. 
Opgaven tilfalder i dag lederen. 

Der skal være anledninger til at italesætte det internationale. 
Det kan fx være en revision af bibliotekspolitikken. Der er en 
anledning, hvor lederen stiller sig op og spørger: Hvordan gør 
vi det her fremover? Der skal skabes nysgerrighed, og nysgerrig-
heden skal række vidt. (Biblioteksleder O)
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Det andet emne drejer sig om, at mennesker og organisationer hurtigt 
glemmer, hvor undrende og fascinerede de har været af det internationale, 
før den imaginative barriere, der adskiller det internationalt samarbejdende 
fra det ikke-internationalt samarbejdende bibliotek, er passeret. Man kan 
sige, at det første internationale projekt er lig en cæsur. Begivenheder 
kan fra nu af inddeles i før og efter. Det kan være svært at huske det, 
organisationen var optaget af, før man lærte at være internationale. Aarhus 
og Københavns Biblioteker er gode rollemodeller, der kan lære én meget 
om, hvordan man gebærder sig i internationale arenaer. Imidlertid skal det 
enkelte bibliotek selv blive færdig med denne fascination og undren over 
at begive sig på vej mod mere viden om det internationale.

Hvilke kompetencer er så de rette? 

Der har været en livlig diskussion om, hvilke kompetencer der anses for de 
rette, når et bibliotek har besluttet sig for en international vej. Diskussionen 
ville være lettere at gengive, hvis vi udelukkende havde med EU-projekter 
at gøre. Måske ville den til gengæld have været mere teknisk og mindre 
afsøgende og kontroversiel. For at kunne tale om rette kompetencer, skal 
man vide noget om den retning, som kompetencerne skal understøtte. 

For at være tro mod grønbogens intentioner, kan de rette kompetencer 
og færdigheder samt den fornødne viden kun udledes af de præsenterede 
projekter. Projekterne var ikke kommet i stand uden disse færdigheder; 
samtidigt kunne de ikke være blevet udviklet og forfinet, hvis det ikke var 
for projekternes vedkommende. 

Nogle projekter var arrangementsbaserede og foreningsdrevne, nogle var 
netværksdrevne og spontane, andre institutionaliserede og samskabende og 
endnu andre dialogiske og konceptformidlende. Spontane projekter drives 
af en anden form for viden og kompetencer end dem, der er arrangements-
baserede eller dialogiske. De rette kompetencer er således de, der bedst passer 
til den projekttype, som et bibliotek har besluttet sig for at arbejde med.

Samtalerne kredsede om temaet, hvilke kompetencer er de rette og 
hvordan kan et biblioteket tilegne sig disse færdigheder. Det gav stof til 
eftertanke. Spørgsmålene relateres til forskellige kontekster af organisatorisk 
læring:

 — konteksten for deltagende udsyn
 — konteksten for overførelse
 — konteksten for eksperimenterende udforskning
 — konteksten af transformation mod ny viden og nye  praksisformer
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En kontekst for deltagende udsyn kan være at orientere sig bredt, have et 
internationalt udsyn og finde de institutioner, der ligner en selv for at højne 
kvaliteten i det arbejde, som man i forvejen er god til. Her kræves et godt 
kendskab til, hvad der rører sig nationalt og internationalt, at være tro mod 
biblioteks faglige profil, at være kvalitets- og udviklingsorienteret og at 
bruge kendt viden kreativt. 

Internationalisering er et middel til at lykkes med nogle 
projekter derhjemme og et middel til at højne kvaliteten. De 
internationale partnere, som vi har haft kontakt med, er ikke 
kommet til os med deres sager. Det er os, der har set dem, fordi 
vi havde et behov. Det er nemmere for os at se vores egne huller, 
end de styrker, vi kan tilbyde andre. Og rammen for inter-
nationale samarbejder skal være smal og skarp; det kunne fx 
være litterære udstillingsformer. (Biblioteksleder H)

Hvad det vil sige, at sætte det internationale samarbejde ind i en kontekst 
af overførelse, det peger biblioteksleder A på. Der tegner sig også en 
kompetence profil, der koncentrerer sig om færdigheder og viden som 
åbenhed, dialog, sociologisk fantasi og oversættelse. Her bruges kendt 
viden til at avle en ny praksis.

Man kan ikke tænke lukket, man skal tænke åbent; og det er 
også min tænkning på det internationale: Du bliver irrelevant 
for kommunen, hvis du kun holder dig til det, der udelukkende 
sker i din lille bygning. Du skal hente inspiration ude fra. 
Her ligger der en opgave for mig. Ligesom jeg skal oversætte 
kommunale strategier til min ledelse, så skal jeg oversætte de 
internationale projekter til lokale forhold. Er der nogle idéer, 
som vi kan trække hjem? Og hvad kan vi får ud af dem? 
Dette er min tilgang til det internationale (Biblioteksleder A).

I en eksperimenterende kontekst skabes ikke noget fuldstændig nyt, 
men gennem forsøg, fortløbende refleksion og forbedringer, forsøger man 
at udforske den optimale praksisform. Her er nysgerrighed, en fortløbende 
nystrukturering af kendte formidlingsformer, og en kvalificering af det 
kendte ved at relatere det til fremmede erfaringer vigtig.

Vi søger fondsmidler til litterære projekter med en speciel 
vinkel: De nordiske sprog og hvordan de har udviklet sig. 
Vores vinkel til det nationale har forandret sig. Dukker der 
noget op rundt omkring i Europa, der har en aha-oplevelse, 
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er der nogle  institutter, der vil det samme som os, så arbejder 
vi sammen med dem. Det er en svær opgave, at placere 
biblioteket i et  spektrum af forskellige interesser: Erhversfonde, 
Aalborg Universet, folk fra medieverden. Denne samskabelse 
og samarbejde er  udviklende for biblioteket i søgen efter bedre 
arrangements former.  (Projektmager V)

Endeligt kan læringen være ekspansiv og transformerende; dens resultater 
kan lægge op til en helt anderledes praksis.  Projektmagerne var meget 
optaget af, hvorvidt biblioteker som institution understøtter eller bremser 
en tilgang til det internationale, når disse samarbejder forudsætter en 
ud forskende tilgang og en transformativ form for læring. Det inter nationale 
projekt, der herunder refereres til, havde til formål at udvikle en værktøjs-
kasse for design thinking tilpasset de danske biblioteker. Denne kompetence-
p rofil rummer nysgerrighed, mod til forandring, øget problem orientering 
samt lyst og evnen til permanent at forandre og omforme tingenes tilstand. 

Det er mindset-diskussionen, som vi har været omkring 
mange gange. Vi havde samtaler med IDEO [international 
design- og konsulentvirksomhed; HE] om design, innovation 
og  kvalifikationer. Kernen i diskussionen var, om det er muligt, 
at alle kan have den her tilgang, hvor man er nysgerrig. De 
nåede faktisk til den konklusion, at det er ret sjældent ved 
biblioteks ansatte, hvor mange er meget agnostiske og ikke opsøger 
 forandringer. Hvis man har en designtilgang, så skal man i hvert 
fald have en drivkraft til at ændre tingene. (Projektmager AN)

Hvad er så konklusionen ud over konstateringen, at der er mange 
kompetencer og færdigheder i spil, når et bibliotek ønsker at arbejde 
internationalt? Det kunne være: Brug den ekspertise, som dit bibliotek har 
mest af; gør op med dig selv, hvilken læringskontekst passer bedst til din 
organisation; udvikl dit biblioteks kompetenceprofil ved at afprøve færdig-
hederne i praksis; tænk på, at EU-projekter kun er én vej ud af flere til at 
arbejde sammen med kulturinstitutioner fra andre lande. Skræmmer EU’s 
ansøgningsteknik, så kan du starte dit eget internationale projekt op med 
de fagfolk, du kender – eller du kan søge vejledning hos EU-specialisterne.  

Hvor bliver man vejledt hen?

Hver organisation har specielle medarbejdergrupper, der understøtter dem, 
der udfører organisationens kerneopgaver, i at varetage disse opgaver så 
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effektivt som muligt. Selvom støttegruppen ikke er en del af organisatio-
nens operative kerne, kunne kerneopgaverne ikke, eller kun med besvær 
varetages, hvis det ikke var for de andre, der havde ansvaret for uddannelse, 
økonomi eller kommunikation. Man kan diskutere, om internationale 
samarbejder hører til bibliotekernes kerneopgaver, og om der på hvert 
bibliotek er behov for specielle medarbejdere, der støtter op om den type 
opgaver.

Bibliotekets størrelse kan være afgørende for, om støttefunktionen er 
en del af den interne organisering eller om den skal placeres et andet sted. 
Som der blev påpeget tidligere – Københavns Biblioteker eller Aarhus 
Biblioteker er store nok til, at den facilitering, som internationale projekter 
kræver, kan varetages internt i organisationen. Men hvad med mellemstore 
enheder? Her kunne en option være at allokere tilsvarende ressourcer i 
det danske biblioteksvæsen og placere støttefunktionen på et regionalt 
eller nationalt niveau. Et andet punkt, der burde indgå i overvejelsen er, 
hvor stor og varieret en efterspørgsel efter forskellige former for støtte, 
der samlet set kan forventes fra bibliotekernes side. 

I samtalerne er der eksplicit nævnt tre forskellige områder, hvor 
bibliotekerne kunne forestille sig brug for hjælp og støtte. I forbindelse 
med EU-ansøgninger blev der tydeligt givet udtryk for et behov for 
teknisk assistance.

Administrationen i forbindelse med EU-programmer skulle 
være ret stor. Hvis jeg skulle være med i det, så skulle det være 
en ret stærk koalition af danske og internationale biblioteker. 
Det er måske det, der gør, at jeg er tilbageholdende. Alene 
til ansøgningen skal der bruges mange ressourcer. Og så ved 
man ikke om ansøgningen kommer igennem. Der skal være en 
balance mellem risikoen og arbejdsbyrden. (Biblioteksleder A)

Denne vurdering blev bekræftet; og der blev kraftigt understreget, at det 
ofte vil være nødvendigt med specialviden; især i EU-sammenhæng spiller 
ansøgere uden specialviden på udebane.

Biblioteker er ikke dårligere eller bedre end så mange andre 
institutioner i forhold til at skabe projekter på tværs. Men det 
er en rigtig vanskelig manøvre, der kræver, at man har nogle 
professionelle samarbejdspartnere. At begå sig internationalt 
forudsætter at man forstår de internationale koder – som 
kan være meget anderledes end dem, man benytter sig af sin 
hjemkommune. (Konsulent I)
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For det andet blev der formuleret et støttebehov med henblik på at få en 
overskuelig og organiseret adgang til udenlandske samarbejdspartnere. 
Det kunne fx være at finde de rette partnerbiblioteker til sit EU-projekt 
eller at etablere internationale besøgs- og udvekslingsprogrammer de 
enkelte biblioteker imellem. 

En tredje type støtte udspringer af et formodet eller reelt læringsbehov. 
Det var især projektmagerne, der var optaget af spørgsmålet: Hvordan 
biblioteker og biblioteksmedarbejdere kan blive bedre til at tilegne sig den 
fornødne ekspertise og ændre deres mindset, når biblioteket ønsker at gå 
den internationale vej? 

At især projektmagerne var optaget af uddannelse og læring kan 
være en indikator for at internationale samarbejder er et område under 
 udvikling, og at de formelle og uformelle krav for deltagelse i disse 
sam arbejder stiger. De skitserede løsningsforslag pegede fortrinsvis ind i 
organisationen. Uddannelsesopgaven kunne imidlertid også placeres på 
centralt plan og få en mere formaliseret og certificeret ramme. Praktik-
ordninger, læringscirkler, praksisfællesskaber med andre former for guided 
læring kunne imødekomme et uddannelsesbehov.

Forestil dig en decentral løsning, hvor man ikke overlader støtte funk-
tionen til det enkelte bibliotek. Så kunne dannelsen af regionale kompetence-
netværk være en mulighed. Hvert af de regionale netværk skulle tilknyttes et 
bibliotek med erfaring og ekspertise på området. En mere fokuseret løsning 
kunne pege på centralbiblioteks- eller på styrelsesniveauet.  Centralbiblioteks-
løsningen forekommer mig mest oplagt. På styrelsesniveau findes der i 
øjeblikket ikke de samme formelle strukturer og initiativer som før.

Konklusionen herfra kan kun være: Støttefunktionens omfang 
 afhænger af, hvor stor en strategisk vægt de internationale samarbejder 
tillægges. Med henblik på EU-finansierede samarbejder skulle der som et 
minimum være en konsulentfunktion, der hjælper med alle de tekniske 
 udfordringer, som den type projekt kræver. Gælder satsninger hele 
biblioteks området, burde støttefunktionen placeres på centralbiblioteks-
niveau. Men i den bedste af alle verdener, der er fuld af handlekraft og 
idérigdom, kan støtte være noget, man får undervejs i processen. Den vil 
være der, hvis behovet er tilstrækkeligt stort og projektmagerne tilsvarende 
insisterende. Jeg hørte en af projektmagerne sige: Start bare et sted, gør 
det du er god til, gør det sammen med andre, der er lige så entusiastiske som 
du selv, og se hvad der sker – så kommer læringen og støtten helt af sig selv.
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Samlende fortællinger:  
På sporet af en tabt tid eller vejviser i en anden fremtid

Denne tematisk strukturerede gengivelse af 11 fagpersoners syn på inter-
nationale samarbejder sluttes af med en søgen efter et fælles referencepunkt; 
dvs. en samlende kollektiv fortælling. De spørgsmål, der nærmest stiller sig 
selv, kunne formuleres således: Hvorfor skal man overhovedet have  narrative 
konstruktioner af det internationale samarbejde? Kan respondenternes 
beretninger bindes sammen til en større sammenhængende fortælling? 
Og hvad er de mulige konsekvenser af en samlende fortælling? 

Der kan henvises til historiernes meningsskabende funktion. Hvor 
 meget energi en god historie formår at forløse, kunne man se efter at 
 rapporten ”Frirum til integration” blev udgivet. Frirumsmetaforen gav 
mulig hed for at italesætte bibliotekernes integrationsfremmede aktiviteter 
som systemisk enhed; den usikkerhed, der førhen havde bidraget til 
områdets kompleksitet, var mindsket; nu kunne der argumenteres for 
sagen, kritikere kunne siges imod med gode argumenter og nye tanker. 
Det samme kunne måske også lade sig gøre for et internationalt sam-
arbejdende bibliotek.

Respondenterne blev præsenteret for opgaven og deltog konstruktiv 
og kritisk i legen. I samtalerne kom de med byggesten til flere historier. 
Der var ikke mange forskelle mellem ledernes syn på den ene og projekt-
magernes på den anden side. Jeg vil komme med tre bud – der kunne have 
været flere andre.  
 
Lad os starte med beretningen om det internationale udviklingsfællesskab, 
der tjener til inspiration for nationale og lokale biblioteksinitiativer. 
 Historien blev fortalt af en biblioteksleder; projektmagerne ville kunne 
præstere en lignende fortælling bare med fokus på læring og ikke udvikling. 

Det startede med en konference i USA; den handlede om 
storytelling, og jeg blev bedt om at fortælle historien om mit 
bibliotek. Her fik jeg af den inviterende biblioteksleder at vide, 
at man hvert år havde besøg af biblioteker fra et andet land for 
at lytte til deres gode historier. De gode historier er med til at 
udvikle et bibliotek; de peger fremad, de er fuld af god læring, 
og det koster ikke noget, at historierne bliver oversat til og brugt 
i en anden bibliotekskontekst og de derved avler nye historier. 
(Biblioteksleder A)

Den næste stemme har fokus på fællesskabet og italesætter biblioteket 
som en familie forbundet af værdier. Værdierne er fundamentet for, at 
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sam arbejdet på tværs af landegrænser er både muligt og nemt. Nærhed, 
gensidig anerkendelse og faglig respekt, samskabelse, samt en orientering 
mod borgerne og måske lidt gaveøkonomisk fornuft – det var de tunge 
byggesten i den værdibaserede fortælling om det globale biblioteksvæsen.

Danske folkebiblioteker er del af en kæde; vi hedder ikke 
 Skoringen eller McDonalds; men vi er en del af en familie: Vi er 
gode at samarbejde med; vi kender hinanden; vi må gerne 
 kontakte hinanden. En metafor kunne således være: Du er ansat 
både i det danske og det internationale biblioteksvæsen. Hvis det er 
en del af vores selvforståelse, så er afstanden mellem  udvekslingen 
af hinandens gode idéer ikke så stor. (Projektmager C)

Når vi kommer til det tredje bud, er det godt at huske tilbage til, hvad 
Sherpa startede med.  Hensigten var at fremme viden og kompetencer, 
således at det enkelte bibliotek bliver bedre til at søge internationale 
fondsmidler og her især inden for de relevante EU-programmer. Der var 
det oplagt at se sig om efter EU-relaterede fortællinger. De var der – endda 
i to udgaver. På den ene side havde vi den politisk motiverede fortælling; 
den afspejler godt dansk købmandskab. Som medlem af en forening eller 
organisation skal man sørge for at få noget ud af sit medlemskab.

Da jeg skulle motivere Sherpa over for min forvaltningschef, 
fik jeg at vide, at det er fint med sådan et projekt. De danske 
 biblioteker og øvrige kulturinstitutioner får simpelthen for lidt 
ud af disse EU-programmer. Programmerne er for indviklede; det 
er for besværligt at udforme gode ansøgninger. ( Biblioteksleder E)

På den anden side er der historien om den samarbejdende fælleseuropæiske 
biblioteksinstitution som et kulturelt symbol. Her rækker værdien udover 
den praktiske nytte, som bibliotekerne har i borgernes hverdag. Derimod 
peges der på de forpligtelser, der knytter sig til den europæiske kultur, hvor 
biblioteker står som garant for oplysning, dannelse, demokrati og livslang 
læring. Værdiskabelsen italesættes ikke som en byttehandel, men som et 
kulturelt anliggende, hvor publikum hører noget om europæisk, men ikke 
om global librarianship. Historie nr. 2 blev gengivet med et glimt i øjet.

Det er også den måde, man fortæller bibliotekshistorie på i EU. 
65.000 steder gør det her for dit lokalsamfund, de stiller disse 
informationer til rådighed, de bidrager til fællesskabet på de og 
de områder, de formidler viden. Fortællingens grundlæggende 
tema er, at vi har en fælles kerneopgave. (Projektmager N)



47

Mine samlende fortællinger er på plads; og beretningen kunne stoppe her. 
Efter kildekritik og drøftelser kunne det undrende publikum præsenteres 
for den mest robuste historie – og det vil efter min vurdering være den med 
den største samlingskraft og det største retoriske potentiale. Så nemt skulle 
det ikke gå. 

Under samtalerne og i gruppediskussion fornemmedes en snert af tvivl 
og skepsis over for samlingsprojektet. Projektmagerne var fx meget optaget 
af spørgsmålet om, hvordan disse internationale projekter kunne give 
værdi for borgerne, og hvad der skal til for at formidle nytteværdien af det 
globale i det lokale. Tvivlen stoppede ikke her. Det var ikke nok at have en 
fortælling og vide, hvad den skal bruges til. Der skulle også overvejelser til 
om fortællingskonceptets funktion og om konceptet passer ind i biblio-
tekernes virkelighed. 

Og her kom to argumenter af så grundlæggende art, at den ytrede 
tvivl skulle tages alvorligt. Det første argument drejer sig om spørgsmålet, 
hvor ønskelige og nødvendige samlende fortællinger egentligt er. For 
den type historiers funktion er, blev der hævdet, at knæsætte normer og 
foreskrive, hvad der er god og dårlig adfærd. Samlende fortællinger virker 
 kanoniserende, når de ikke passer til de visioner og den praksis, som et 
bibliotek er optaget af.

Det internationale er en mulighed. Man skal dog ikke stikke 
i en helt anden retning. Generelt i bibliotekerne oplever vi, 
at der popper projektmuligheder op; og puljer skal være et 
incitament. Nu skal man pludselig arbejde med det her felt 
og så det her felt; og så løber vi i alle retninger. Der skal være 
noget retning på det, vi laver; ellers sker der alt for mange ting, 
uden at de har den store effekt. (Biblioteksleder Y)

Vi løber ikke efter fondsmidler blot for at være internationale. Det var 
første indvending mod en samlende fortælling. Den anden var lige så skarp. 
Det var dog ikke den kanoniserende effekt, men fortællingens nyttesløshed 
og verdensfjernhed, som der blev peget på: En samling kan kun lykkes, hvis 
de virkeligheder og værdier, der adresseres og skal skabes samling om, finder 
genklang hos tilhørerne og passer til deres virkelighed. Er fællesmængden 
for lille, så hengiver man sig til illusioner og hænger fast i en realitet, der 
ikke længere findes. 

Det er meget sjovt med en samlende fortælling. Biblioteks-
sektoren og sektorer i det hele taget er under opløsning. Hvor 
man tidligere har haft en stærk sektor og hvor man kunne 
begrunde mange valg ved at henvise til sektorens værdier og 
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praksisser, så er situationen en anden i dag. Vi orienterer os 
meget mod kommunen og har vendt ryggen til den her sektor. 
(Biblioteksleder H) 

Konsekvensen af denne analyse er nedslående: Det kan godt være at dine 
historier skaber mening i en kompleks virkelighed og giver retning med 
henblik på en specifik opgave, nemlig folkebibliotekernes internationali-
sering. Men hvis virkeligheden er ved at blive en anden, så er historiernes 
generelle retningslinjer og meningsskabende potentiale blevet meningsløs. 
Om kritikken i denne analyse er berettiget, kræver en grundigere under-
søgelse. 

Hvordan kunne en fornuftig konklusion se ud? Man kan stille sig den 
opgave, at de samlende fortællinger skal være differentieret i indholdet og 
inkluderende i formen. Derfor skal man sørge for, at det samlende ikke 
bliver kanoniserende. God bibliotekspraksis må også fremover være den, 
der giver værdi for borgerne – international eller ej. Man kunne også se 
nærmere på, hvor stor afstanden mellem de biblioteksfaglige værdier og 
forventningerne til biblioteksfagligheden i den kommunale virkelighed er. 
Måske skulle ”du er ansat i det danske og det internationale biblioteks-
væsen” reformuleres en smule: ”Du er ansat på et bibliotek i Danmark, der 
er forankret i en kommunal kontekst, har et internationalt udsyn og drager 
nytte af internationale biblioteksorganisationer”. Omsider skal der tages 
højde for at den kommunale virkelighed i Danmark er broget. Virkelig-
heden i Guldborgsund og Gentofte er lige så forskellig som mellem Tønder 
og Aarhus. 

I stedet for en opsamlende konklusion vil jeg lade endnu en biblioteks-
leder komme til orde. 

Jeg tror, historien om de internationale samarbejder kan 
fortælles, men den skal fortælles på et ret konkret plan, hvis 
idealismen i den fortælling overhovedet skal vække genklang. 
Man kan pege på faglige erfaringer og en fælles praksis omkring 
formidling; det faglige kan bruges til at fremhæve de professio-
nelle værdier fx fri spredning af viden. Udfordringen består hele 
tiden i at holde fortællingen på et idealistisk plan og samtidigt 
gøre den konkret og nærværende. (Biblioteksleder O)
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Anmærkning: 
Interviewet med MV er den første af i alt 6 samtaler, der overordnet 
handlede om folkebibliotekernes vej mod, forståelse af og koncepter for at 
arbejde sammen med biblioteker fra andre lande i et nærmere afgrænset 
projekt. Roskilde Bibliotekerne er både folke- og centralbibliotek. Biblio-
tekerne har i ca. 15 år engageret sig i internationale samarbejdsprojekter. 
Sammen med Odense Bibliotekerne er Roskilde Bibliotekerne desuden ejer 
af Sherpa-projektet (SHP). Interviewet havde karakter af en udforskende 
dialog og blev gennemført i en åben og afslappet atmosfære. Interviewet 
varede ca. 75 minutter. 

Om mulige interessenter – eksterne og interne

MV understreger, at det er vigtigt at orientere det kommunale chefniveau, 
fordi internationale samarbejdsprojekter – alt andet lige – betyder en 
investering af kommunale ressource; projekter bærer i reglen ikke sig selv. 
Desuden er den offentlig opmærksomhed større, når projektet har en in-
ternational dimension – mest pga. rejseaktiviteter. Men projektets størrelse 
spiller selvfølgelig også en rolle. Om det bliver nemt at få accept og respekt 
for internationale samarbejdsprojekter, afhænger især af den kommunale 
selvforståelse og kommunens økonomiske situation. I reglen er det mere 
vanskeligt for kommuner, der konstant har været udsat for besparelser – 
med mindre man kan få øje på, at projekterne er fondsfinansieret og derved 
ikke belaster kommunekassen yderligere. 

For at skabe opbakning i forvaltningen på tværs, er det vigtigt, at 
relevante afdelingsledere er orienteret om pågældende projekter, men især 
nå det drejer sig om internationale projekter. Når vi ved hvad hinanden 
laver, kan man bedre efterspørge og tilbyde samarbejdsmuligheder. I den 
forbindelse er det lige så centralt, at bibliotekets projekter passer ind i 
kommunens overordnede strategi og i dens selvforståelse. Fordi Roskilde 
Kommune er en kommune med ambitioner, med et højt uddannelses- og 
indkomstniveau samt en nettotilvækst i befolkningsudviklingen, er det 

Om erfaringsopbygning og 
praksislæring
Biblioteks- og Borgerservicechef Mogens Vestergaard (MV); Roskilde 
Bibliotekerne – samtalen fandt sted den 12. oktober 2017
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nok nemmere at tale om internationalisering og blive mødt med forståelse. 
Det er mere kommunens og borgernes selvforståelse at bo en by med et 
internationalt udsyn, ikke så meget at Roskilde er en universitetsby, der 
medfører en anerkendelse af vores internationale aktiviteter.

Med henblik på andre mulige interessenter vil det altid være oplagt 
at se sig om efter private firmaer. Det sker nu ikke så hyppigt. Men når et 
projekt har et udviklingspotentiale i sig, giver adgang til nye forretningsom-
råder eller medfører økonomisk eller symbolsk gevinst, vil der være oplagt 
at gå efter en partnerskabsmodel og udnytte hinandens ressourcer.  

Internt i biblioteket er det vigtigt, at lederen italesætter og understreger 
vigtigheden af de internationale projekter og samarbejdsrelationer – ikke 
så meget, fordi de er mere vigtige end bibliotekets andre aktiviteter, men 
for at fjerne de eksotiske og eksklusive associationer. Normaliseringen er 
en forudsætning for kontinuerlig og kvalificeret erfaringsopbygning. Når 
internationale projekter er en del af bibliotekets dagligdag, bliver den 
interne dialog, videndeling og kompetenceudvikling om den type aktivitet 
nemmere. Men en leder skal nok ved flere lejligheder understrege, at det 
internationale perspektiv i bibliotekets opgaveportefølje står side om side 
med andre lige så vigtige aktiviteter. Én oplagt lejlighed desangående er, når 
der skrives en ny bibliotekspolitik. 

Om en samlende fortælling

MV er kommet med en række forskellige forslag til, hvordan en fortælling 
om folkebibliotekernes internationale udsyn kan udformes. Til en start kan 
man pege på, at folkebiblioteket som institution i sin grundtanke har et 
internationalt værdigrundlag, og at der findes internationale organisationer, 
der fint spiller sammen med de nationale bibliotekssystemer. Således 
kunne en oplagt fortælling starte her: Gennem fælles erfaringsopbygning i 
internationale projekter, sikrer biblioteker, at viden fortsat spredes på tværs 
af landegrænser og at er fri adgang til informationer. 

Selvom den type fortælling er betydningsfuld for at fremhæve 
bibliotekernes værdigrundlag, kunne den gå hen at blive både idealistisk 
og abstrakt. Ser vi bort fra Aarhus Bibliotekerne, hvor det internationale 
er blevet til en integreret del af organisationens selvforståelse og strategi 
og dermed til en vis grad selvforklarende, er vi som institution nødt til at 
være præcise og konkrete, når vi via metaforer og fortællinger forsøger at 
styre opmærksomheden og adfærden. Det gælder for egen organisation og i 
forhold til kommunens borgere. 

Hos Roskilde Bibliotekerne er realiteten en anden end i Aarhus. Det 
internationale kan ikke udgøre hovedfortællingen hos os pga. de mange 
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sidestillede projekter; det rummer heller ikke organisationens kultur og 
projekter. Derfor skal vores fortællinger være differentieret. Biblioteker 
spiller en samlende rolle i lokalsamfundet. Internationale aktiviteter skal 
således tales ind i den lokale kontekst, ellers overbeviser de ikke. Da der 
er forskel mellem Roskilde, Maribo eller Holbæk, vil der også være forskel 
med henblik på, hvad borgerne og politikerne vil acceptere som en god 
fortælling. 

MV mener, at bibliotekerne kan bruge to indlysende argumenter for 
at gøre vores fortællinger mere præcise. Vi kan for det første fremhæve, at 
biblioteker i deres udvikling kan lære en hel masse af andre. Det danske 
biblioteksvæsen er unikt på mange leder og kanter. Men det kan stadig 
lære meget ved at komme ud, udveksle viden med andre og tage det 
med tilbage, der er nyt og brugbart i den nationale og lokale kontekst. 
Udvikling af bibliotekets samlede ekspertise sker i dag ofte gennem 
sektor- og grænseoverskridende samarbejder og i strategiske partnerskaber. 
I det andet argument tages der højde for, at alle danske kulturinstitutioner 
inklusive bibliotekerne direkte kan drage nytte af projektsamarbejder på 
tværs af sektorer, fag- og landegrænser. Effekterne skal dog være synlige for 
borgerne. I den angelsaksiske verden fx  har de en masse lokalsamfundsakti-
viteter, som biblioteket direkte kunne koble sig på for at udvikle innovative 
velfærdsløsninger for borgerne i Roskilde. Tilsvarende kunne kultursektoren 
drage nytte af EU-midler og hente nogle af de danske skattekroner tilbage 
til DK. Men det er fagligheden, der skal være kernen i fortællingerne. 

Om at komme i gang og at udvikle kompetencerne

Det er ikke lige nemt for et mellemstort bibliotek at vove sig ud i internati-
onale projekter. Erfaring er den helt centrale kompetence, og den gradvise 
og understøttede erfaringsopbygning er vejen til at tilegne sig denne 
kompetence. Roskilde Bibliotekernes vej ind i internationale projekter skete 
både ved et tilfælde og som juniorpartner. Det var kontakten til et bibliotek 
med stort internationalt netværk, som var involveret i mange projekter, 
således at man ville afstå fra et specifikt projekt. Roskilde er derfor blevet 
inviteret til at deltage – uden dog at sidde med ansvaret for projektet og 
med kravet om afrapportering. Afgørende i denne opstartsfase er nok, at 
biblioteket har fokus på og bidrager med det faglige. Fagligheden gør én 
robust undervejs i processen og styrker selvtilliden. 

Det, der skete dengang i 2006 for Roskilde ved en tilfældighed, det 
kunne der gøres noget ved – bl.a. ved at oprette en understøttende og 
koordinerende instans. Hvis det skal gøres med succes, så skal det laves med 
nogen, der taler ud fra en erfaringsbase og ikke ud fra en teoretisk forståelse. 
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Man er nødt til hele vejen igennem at kunne adressere alle de praktiske 
bekymringer, som en nybegynder vil have. Denne koordinerende instans 
skal ligge så tæt ved praksis som muligt, rumme så meget erfaringsmæssigt 
overskud som nødvendigt og skabe så meget lydhørhed som ønskeligt. 
Centralbiblioteker kunne være den rette platform for at løfte denne opgave. 

Ud over at der etableres en koordinerede instans med forankring i 
praksis, er det desuden nødvendigt, at der udvikles koncepter for, hvordan 
man bedst formidler og tilegner sig viden og erfaringer i forhold til det in-
ternationale samarbejde. MV nævner i den forbindelse en mentorordning, 
hvor et bibliotek uden ret store erfaringer deltager som mentee i et interna-
tionalt projekt. Og det kan være for en længere eller kortere periode og ud 
fra en generel interesse eller med henblik på at få svar på mere specifikke 
spørgsmål. Meningen er: Via en slags mesterlære skal der ske en systematisk 
og vejledt erfaringsopbygning. Især når det gælder EU-projekter, der har ret 
formaliserede krav, kunne det være nyttigt, at det uerfarne bibliotek allerede 
have samlet projekterfaring i anden sammenhæng, fx ved at have kræfter 
med projekter fra bibliotekernes udviklingspulje. Danske projekter er 
sammenlignet med EU-projekter mere eksperimenterende og resultatåbne.  

Systematisk erfaringsudveksling er et tredje tema, der er med til at 
højne kompetenceniveauet i forhold til internationale samarbejdsprojekter. 
Erfaringsudveksling sker både på et uformelt og formelt niveau. I biblio-
teksverden mødes vi ofte i mange sammenhænge, hvor der er rig lejlighed 
til at fortælle om sine aktiviteter og projekter; men denne form for uformel 
videndeling og udokumenteret viden skulle der ligeledes gøres noget 
ved. Ifølge MV skal den flyvende viden indsamles og gøres tilgængelig 
via en national database, som Slots- og Kulturstyrelsen kunne forpligte 
Centralbibliotekerne på at nyttiggøre for bibliotekerne og interesserede 
samarbejdspartnere.

Organisationens hukommelse spiller en stor rolle i den systematiske 
erfaringsopbygning, men hukommelsen er ofte ret selektiv. Tit huskes kun 
de erfaringer, som udmønter sig i det færdige produkt eller de opnåede 
resultater. Når der afrapporteres, så kunne man ønske sig, at der også 
tematiseres tvivl og åbne spørgsmål, som projektet begyndte med. Også de 
overvejelser, der gik forud de beslutninger, man havde truffet undervejs i 
forløb, skulle gerne fastholdes. Denne type erfaringsopbygning vil muligvis 
gavne læringen mere end kun at have fokus færdige resultater. Som et 
praktisk forslag til, hvordan en sådan proces kunne organiseres, nævnes 
to ting: a) at skrive logbog på en sådan måde, at den bliver til projektets 
og organisationens hukommelse; b) en dialogisk erfaringsopsamling, hvor 
projektlederen – som en intern rutine - bliver bedt om at gengive processen 
i en reflekteret fortælling. Den løbende opsamling gennem logbogen og 
den reflekterede dialog kan være praktiske værktøjer til at reflektere over og 
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dokumentere processen. Om der også er behov for erfaringscirkler, kan man 
altid diskutere. Men digitale platforme kan være et godt supplement til den 
viden, der kommer frem, når vi mødes og fortæller om vores projekter, eller 
når organisationens eller sektorens hukommelse stilles til rådighed.

Om individuelle færdigheder og kompetencer

Et af de centrale spørgsmål er, om de individuelle kompetencer på et 
bibliotek skal findes med udgangspunkt i at kunne begå sig i international 
sammenhæng, at forstå at aflæse rutiner, der er indlejret i en anden kulturel 
kontekst eller at oversætte egen praksis til samarbejdspartnere, der ikke er 
bekendt med det danske bibliotekssystems organisationsprincipper. I en 
anden tilgang kunne fokus ligge på det faglige og regne med, at eventuelle 
interkulturelle misforståelser løser sig hen ad vejen. Sproglige barrierer skal 
man dog altid være opmærksom på. Det tekniske med henblik på at skrive 
ansøgninger til internationale fonde - især når det gælder EU - er ikke så 
afgørende; der findes ofte dygtigt medarbejdere i kommunal eller regional 
regi i Danmark. Desuden kan man også forestille sig, at denne slags opgaver 
overgives til et firma, der har stor erfaring med at udforme ansøgninger til 
EU-projekter. 

En af de mest udslagsgivende færdigheder kunne man kalde internati-
onalt udsyn, opmærksomhed eller åbenhed. Biblioteksenheden skulle have 
kapacitet til at scanne og systematisk udnytte den mængde informationer, 
der vedrører internationale fondsmidler, spændende projekter i udlandet 
eller eksisterende netværk. Som leder af Roskilde Biblioteker abonnerer 
man fx på mange EU-skrifter og er medlem af ALA. Disse informationskil-
der kan være grobunden til at skabe nysgerrighed i institutionen – ikke kun 
en nysgerrighed over for de nære ting, men også over for de fjerne. Det vil 
også være en fordel, hvis medarbejderen havde en projektlederuddannelse. 
At kunne styre projekter i mål, specielt når det drejer sig om de større 
bevillinger, kræver en slags professionalisme, som er teoretisk og ikke kun 
praktisk funderet. Men det kommer igen an på, hvad for et projekt man har 
at gøre med. Der findes mange varianter, derfor er det svært at komme med 
al for generelle udsagn. Men åbenhed, kreativ tænkning og måske en vis 
organisatorisk fantasi, altså evnen til at skabe de rette rammer for projektets 
fremdrift, det kunne være nyttige kvalifikationer. Selvom åbenhed, 
kreativitet eller fantasi er personlige egenskaber, så kan man lære sig disse 
kompetencer.
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Om nytten af at arbejde internationalt

Lønner det sig at byde ind på internationale projekter? Det er et godt 
spørgsmål, især når man tænker på den politiske bevågenhed, som EU og 
det internationale har fået i de tilbageliggende år. Roskilde Bibliotekerne 
laver ikke en kølig kalkule på partnerskabsprojekter – heller ikke, når det 
gælder samarbejder på tværs af landegrænser. En af grundende er, at det er 
svært at beregne om noget lønner sig. Og så afhænger det også af, hvilke 
succeskriterier der anvendes. Selvfølgelig lægger vi ressourcer i interna-
tionale projekter som f.eks. Turn on literature, som handler om digital 
litteraturformidling og medfinansieres EU-programmet Creative Europe. 
Men også de nationale projekter kan være ressourcetunge. Men det er ikke 
kun svært at gøre omkostninger op; det er lige så vanskeligt at pege på 
mulige gevinster. Meget afhænger i den forbindelse af bibliotekets overord-
nede strategi. Der er dog to generelle ting, der kan anføres på plussiden: 
a) Har vi lært noget som organisation? og Har vores læring haft værdi 
for borgerne? Kan man svare med ja på disse spørgsmål, så har projektet 
lønnet sig. Fx i Turn on litereture vi har set på andres idéer og koncepter 
for digital litteraturformidling og vi har være fælles om udviklingen af en 
for folkebibliotekerne relevant fremtidsteknologi og formidlingsstrategi. b) 
Så giver der altid lidt reklame for biblioteket og kommunen, når man har 
hentet et internationalt projekt hjem. Om det giver prestige hos borgerne 
og de politiske beslutningstagere, afhænger i sidste ende af kommunens 
selvforståelse og den overordnede udviklingsstrategi. 

Resume 

Erfaringsopbygning fremhæves som helt central udfordring i Mogens 
Vestergaards fortælling, når et bibliotek har besluttet sig for ”to go 
international” og at udvide sin aktivitetsportefølje. Dertil knytter sig 
kompetencer som åbenhed og nysgerrighed over for, hvad der rører sig hos 
andre kulturinstitutioner i Danmark og i bibliotekerne uden for Danmarks 
grænser. Erfaringer opbygges bedst praktisk. Og der anbefales oprettet en 
koordinerende og understøttende instans på centralbiblioteksniveau; denne 
instans sørger for at allerede gjorde erfaringer fra internationale projekter 
samles og formidles og at en mentorordning bliver implementeret, således 
at man kan gå i lære hos hinanden.

Det internationale er vigtigt, men det skal have værdi for biblioteket 
og for borgerne og skal samtidigt mødes med forståelse i kommunens 
politisk-administrative system. Lederens opgave består i at skabe lydhørhed 
hos interne og eksterne interessenter, når et samarbejdsprojekt søsættes. 
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I forhold til eget bibliotek anbefales det, at et internationalt perspektiv 
integreres i organisationens kultur og løbende genopfriskes gennem 
lederens fortællinger. I forhold til borgerne skal det være tydeligt, hvilken 
værdi bibliotekets internationale projekter rummer. Med henblik på det 
politisk-administrative anbefales en inkluderende informationspolitik, der 
sørger for, at man gensidigt kender til nye aktiviteter og projekter for at 
kunne efterspørge og tilbyde samarbejdsmuligheder på tværs af forvaltning-
erne.
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Om internationale samarbejder som 
strategiske satsninger
Bibliotekschef Kent Skov Andreasen(KSA); Odense Bibli-
otekerne – samtalen fandt sted den 16. oktober 2017.

Indledning:  
Samtalen med KSA er den anden af i alt 6 samtaler; også her drejer samta-
len sig generelt om folkebibliotekernes syn på internationale samarbejdsmu-
ligheder og mere specifikt om Odense Bibliotekernes rundt regnet 20 års 
erfaringer med internationale samarbejdsprojekter. Odense Bibliotekerne er 
ligesom Roskilde Bibliotekerne både folke- og centralbibliotek. Desuden er 
begge biblioteker fælles om ansvaret for Sherpa-projektet (SHP). Samtalen, 
der varede ca. 90 minutter, var præget af åbenhed, engagement og stolthed. 
Fokus var klart på de strategiske muligheder og udfordringer, der opstår, når 
folkebiblioteker orienterer sig internationalt.

Om strategiske snitflader

KSA lægger ud med, at folkebiblioteker spiller en helt naturlig rolle i 
kommunens politiske satsninger. Det er ikke umiddelbart det enkelte 
folkebibliotek, der er afgørende for, om der udvikles et internationalt 
udsyn i kommunen med en udvidet strategi, hvor det internationale hører 
til de markante indsatsområder. Det er nærmere omvendt: Er kommunen 
internationalt orienteret, så er kulturinstitutioner herunder biblioteker 
forpligtet til at byde ind med det, der hører til deres kerneopgaver. Det skal 
ikke forstås sådan, at biblioteker ikke må udvikle en international profil, 
selvom den politiske dagsorden i kommunen peger i en anden retning. Det 
er dog nemmere at gøre rede for, at bibliotekets udviklingspotentiale ikke 
begrænser sig til lokale opgaver, når byen selv har et internationalt udsyn. 
Bibliotekets placering i den kommunale forvaltningsstruktur kan blive afgø-
rende. Når man hører under By- og Kulturforvaltningen, så er det oplagt, 
at Odense Biblioteker interesserer sig for byudviklingen – og her kan det jo 
ikke undgås, at kommunens og vores blik rækker udover bymuren.    

KSA henviser desuden til det særlige ved, at Odense Bibliotekerne er 
folkebibliotek og centralbibliotek. Som centralbibliotek har man både et 
større spillerum og en større formidlingsopgave; man varetager statslige 
opgaver, der ofte har et vist nationalt tilsnit. Men i den kommunale 
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dagligdag er dette perspektiv ifølge KSA ikke altid præsent. Derfor kan det 
sommetider være nødvendigt at forklare, hvordan opgaver på centralbi-
blioteksniveau på sigt bidrager til kommunens strategiske satsninger. Det 
gælder også i forhold til bibliotekernes internationale aktivitetsportefølje. 
Generelt er det vigtigt, at politikere og embedsmænd kan se og genkende 
sig i de kerneopgaver, som kommunens institutioner varetager. Det er 
naturligt, at politikere tænker indad; de er valgt af borgerne og skal derfor 
udvikle ambitioner på borgernes vegne. Embedsmænd tænker derimod i en 
effektiv kommunal opgaveløsning. Det kan være noget abstrakt for begge 
aktører, hvorfor biblioteket interesserer os for Erasmus-programmer. Men 
her har bibliotekslederen en formidlingsopgave. 

Om strategisk motiverede samarbejder

KSA henviser under samtalen flere gange til, at Odense Kommune rangerer 
højt på listen over de smarte europæiske byer og at de kommunale beslut-
ningstagere ønsker at fastholde den gode placering. Derfor har kommunen 
sat penge af til et såkaldt Smart City-projekt. Smart City World Labs er en 
international sammenslutning med fokus på byudvikling; målsætningen 
er, at urbane løsninger skal være smarte, de skal gavne borgerne og de skal 
fremmes af samarbejde og videndeling på tværs af landegrænser. 

Projektet skal gøre dagligdagen for byens borgere nemmere. Borger og 
teknologi er ifølge KSA et af de emner i Smart City-projektet, som Odense 
Biblioteker ikke kun interesseret i, men også direkte kan bidrage til. Når der 
indsamles, bruges og frisættes data, sker dette via partnerskaber og viden-
stunge aktiviteter med fokus på forskning og uddannelse. Og biblioteket 
kan sagtens se sig som den part, der organiserer og formidler den viden, der 
frembringes via det kommunale projekt. Men også strategien for Odense 
Bibliotekerne er en direkte anledning til at koble sig på projektet. Odense 
Bibliotekerne ønsker nemlig at være en synlig og aktiv del i byrummet. 
Samtidigt mener KSA, at selve bibliotekets funktioner kan udformes smar-
tere, når vi ved, hvordan vores bruger benytter sig af bibliotekets fysiske og 
digitale rum. Det har Odense Bibliotekerne indgået et samarbejde om. 

Smart City er nok en af de snitflader, hvor biblioteket gennem 
kommunens politisk-strategiske satsninger direkte har adgang til en interna-
tional kontekst. Ifølge KSA er det desuden lederen, der skal italesætte den 
strategiske funktion og biblioteksinterne betydning, som disse internationa-
le projekter har. Men der bliver endvidere understreget, at lederen samtidigt 
også skal holde kurs i forhold til bibliotekets kerneopgaver – og det gælder 
både borgerne, erhvervslivet og byen. Med at holde kurs menes at legitime-
re opgaverne i forhold til interne og eksterne interessenter.
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Strategiske alliancer: byen, universitetet og biblioteket 

En anden vigtig strategisk samarbejdspartner er Syddansk Universitet 
(SDU). KSA fremhæver, at der altid vil være en særlig forbindelse mellem 
byen og universitetet – og det uanset om vi har med Arrhus, København 
eller Odense at gøre. Der er vist en indlysende forskel mellem den 
internationale profil, som et universitet har og bibliotekernes internationale 
aktiviteter. Men gennem samarbejdsprojekter med SDU kan biblioteket 
understrege dets image som innovativ og udviklingsorienteret organisation. 
Og den slags symbolske markeringer kan nogle gange være vigtige i forhold 
til det kommunale beslutningssystem. Men som bibliotek kan man også 
direkte drage nytte af universitets behov for at bedrive brugernær forskning. 

Her er synergieffekterne vigtige. De går nemlig begge veje: Som offent-
lig institution med megen publikumsinvolvering bliver nogle brugt, når 
der indsamles data til forskningsprojekter, eller når forskningens resultater 
bliver testet. Biblioteket har for eksempel en snitflade med SDU vedrørende 
start-ups, ligesom Aarhus Bibliotekerne har med Aarhus Universitet. SDU 
har det største robot-teknologiske institut i Danmark. Og den forskning, 
dette institut bedriver, er jo international og giver os gode indsigter og 
spændende udviklingsmuligheder. De gennemfører tit undersøgelser, der 
hvor menneskerne er. Det siger biblioteket selvfølgeligt ja til, fordi den 
sikre viden, som instituttet får ud af vores samarbejde, er også en viden, 
som biblioteket kan bruge, når det gælder om at finde bedre – det vil sige 
innovative og afprøvede - biblioteksrelaterede løsninger.

SDU og andre universiteter er selvfølgelig en oplagt mulighed for 
og en effektiv måde at styrke bibliotekets internationale samarbejdsflade 
på. Dette er ifølge KSA dog ikke ensbetydende med, at folkebiblioteker 
uden tæt kontakt til forsknings- og uddannelsesverden er afskåret fra 
internationale samarbejdsrelationer. Her henvises der til et initiativ, der 
går tilbage til 2000, hvor Odense Bibliotekerne bød ind på et EU-projekt. 
Projektet havde til hensigt at øge den almindelige borgers viden om EU 
ved at oprette et såkaldte ”info-point”. Informationsformidling er jo en af 
bibliotekernes kerneopgaver, uanset om det ligger i en universitetsby eller 
ej. Info-point-projektet krævede noget medfinansiering, men vi er ellers 
blevet fint understøttet fra EU-side.

Ligeledes giver samarbejdet med skoler og de integrerede skolebibli-
oteker fine muligheder for biblioteker at kombinere det biblioteksfaglige 
med skolernes læringsdagsorden. Og igen vil der være snitflader, der åbner 
op for projekter på tværs af landegrænser. Helt konkret har den tidlige 
strategiske satsning på nye medieplatformer givet Odense Bibliotekerne 
nordiske projektpenge. Når man ved, at skolerne også afprøver nye medier i 
undervisningen og at de har deres internationale skolesamarbejde, så ligger 
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der faktisk et uudnyttet potentiale. KSA understreger, at man gennem en 
tættere kontakt med de flere end 30 folkeskoler i Odense Kommune kunne 
skabe synergi og konvergens i et beslægtet arbejdsområde og samtidigt 
udnytte hinandens faglige ekspertise og internationale kontaktflade. Med 
andre ord: Selvom byen og universitet er et plus, så er internationalisering 
af folkebiblioteker ikke kun et spørgsmål af at alliere sig med en partner, der 
per definition har en internationale snitflade. Skoler og folkebiblioteker har 
også internationale netværk og organisationer, der kan blive til en ramme 
for udviklingsprojekter på tværs af landegrænser.  

Om den strategiske forankring af opgaven

Som udgangspunkt fremhæver KSA, at folkebiblioteker sammenholdt med 
museer er i en svagere position. Bibliotekernes forklaringsopgave er derfor 
mere omfattende. Museer har den del af de akademiske aktiviteter knyttet 
til sig, hvor der både kræves en opkvalificering af videnskabelige medarbej-
dere til ph.d.-niveau og hvor denne opkvalificering bliver begrundet med 
den stigende internationalisering på forskningsområdet. Denne lovmæssige 
forankring gør de internationale udvekslingsordninger og samarbejder 
til en naturlig del af museernes strategiske satsninger. De behøver derfor 
ikke i samme omfang forklare sig. Især hvad angår opkvalificeringen af 
medarbejderne, findes der en instans, der vurderer museernes ansøgninger: 
Kulturministeriets Forsknings Udvalg (KFU). Ligeledes er der afsat midler 
til at styrke museerne i opkvalificeringen af medarbejdere, hvilket også 
inkluderer deres internationale orientering.

Selvom folkebibliotekerne ikke helt kan sammenligne sig med museer-
ne, så vil det være oplagt at forankre de strategiske initiativer på et niveau, 
der rækker ud over det enkelte bibliotek. For ikke udelukkende at være 
knyttet til kommunale dagsordener, men også for at understøtte de små 
og mellemstore enheder, skal der findes en model, der skaber udvikling og 
dynamik. KSA ser netop Sherpa som et initiativ, der har til opgave at løfte 
hele feltet og ikke kun understøtte dem, der i forvejen kan. Der forslås en 
model, hvor så mange som mulig er med. Modellen forudsætter en form for 
arbejdsdeling mellem relevante aktører. Der tænkes på biblioteksafdelingen 
i Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks Biblioteksforening, CB-kollegiet 
og Biblioteker i København og Aarhus, som ikke er en del af CB-kredsen. 
Det mest oplagte sted at forankre opgaven i er for KSA CB-kollegiet. Her 
har man en god føling med de små og mellemstore biblioteksenheder; 
man har også en uddannelsesopgave. Afstanden til både det lokalpolitiske 
og nationalpolitiske niveau er tilpas stor, og som kollegium er alle seks 
medlemmer med til at sætte dagsorden. Når centralbiblioteker om ca. to år 
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skal forhandle nye kontrakter med styrelsen, så kunne der laves nærmere 
aftaler om indhold og opgavens omfang hvad internationalisering af 
biblioteksområdet angår. 

Om fortællinger som strategiske værktøjer

KSA er ret forbeholden over for tanken om at ramme bibliotekernes 
internationale aktiviteter ind ved hjælp af en samlende fortælling. Hvad skal 
sådan en fortælling bruges til, når projektet er af strategisk art? Hvem skal 
denne fortælling adresseres til? Lad os tage borgerne først: De kan egentlig 
være ret ligeglade med, om biblioteker engagerer sig i projekter, hvor 
biblioteker fra andre lande også er til stede. For borgerne er det vigtigt, at vi 
opfylder deres behov – her og nu. Og de er jo kun indirekte berørt af vores 
internationale aktiviteter. Hvis det internationale er med til at gøre os mere 
skarpe i forhold til borgernes behov, så er det godt. Men det behøver vi ikke 
en særskilt fortælling om - og det uanset om den samler og skaber mening. 
Værdiskabelsen er det vigtige i denne sammenhæng.
Det er måske mere interessant med en samlende fortælling i forhold til poli-
tikerne. At kunne se en mening i bibliotekernes internationale aktiviteter, 
kan være lidt abstrakt. To fortællinger kunne være nyttige i forhold til den 
modtagergruppe. KSA henviser til en samtale på kommunalt chefniveau, 
hvor argumentet var: De danske kulturinstitutioner inklusive biblioteker får 
al for lidt ud af EU’s forskellige programmer.

Da jeg skulle motivere Sherpa over for min forvaltningschef, 
fik jeg at vide, at det er fint med sådan er projekt. De danske 
biblioteker og øvrige kulturinstitutioner får simpelthen for lidt 
ud af disse EU-programmer. Programmerne er for indviklede; 
det er for besværligt at udforme gode ansøgninger.

Når den første fortælling kunne dreje sig om EU og skattekroner, så vil 
den anden fortælling lægge sig tættere op ad bibliotekernes identitet som 
folkeoplysende institutioner. Her kunne der peges på, at biblioteker er et 
af de sidste åbne mødesteder og dialogrum. Hvis der skal skabes socialt 
sammenhold, hvis demokratiet skal sikres og den kritiske samfundsdiskurs 
fremmes, så kan biblioteker ikke undværes. Men KSA er i tvivl om, om 
denne fortælling kun giver mening i forhold til det nordiske samarbejde og 
den nordiske bibliotekstradition. I forhold til EU og deres programmer vil 
fortællingen om biblioteker og folkeoplysning muligvis ikke skabe så meget 
samling og mening.

Om der er brug for en fortælling, der rækker ind i organisationen, er 
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heller ikke indlysende. Ifølge KSA arbejdes der med professionalisme og 
nysgerrighed, hvilket også gælder de internationale aktiviteter. Fortællingen 
skal derfor ikke være motiverende, for det er man i forvejen. Måske skal 
der være fokus på, hvordan de internationale projekter er med til at udvikle 
bibliotekets samlede kompetenceprofil og med til at skærpe kvaliteten i 
formidlingen. Læring i organisationen samt den professionelle formidling 
kunne være nøglebegreber, når medarbejdere skal nås. 

Resume 

Det er ret interessant at følge KSAs syn på folkebibliotekerne og hans 
vurdering af mulige initiativer til at udvide bibliotekernes internationale 
snitflade. I hans optik udspringer disse initiativer af en klar strategisk 
kalkule. I den globale verden bør biblioteker ikke gemme sig bag en 
kommunalpolitisk dagsorden. Men denne dagsorden er vigtig at have i 
mente; som kommunal indretning skal bibliotekernes aktiviteter og services 
have værdi for den lokale borger. Men det globale virker direkte ind i det 
lokale. 

Når byer og institutioner nationalt og globalt er i konkurrence med 
hinanden, nytter det ikke noget at lukke af. Internationale relationer er net-
op nøglen til at blive skarpere på egne styrker og udvikle sig i forhold til de 
felter, hvor biblioteket står lidt tilbage. Selvom KSA er lidt tvivlende, hvad 
angår en samlende fortælling om folkebibliotekernes internationalisering, 
kommer han med en klar og umisforståelig anbefaling: Vores budskab er, 
eller burde være, at folkebibliotekerne kun efterkommer deres kommunale 
forpligtigelser, hvis de er synlige i internationale arenaer. Det er her, hvor 
der konkurreres om at udvikle de mest optimale løsninger for kommunens 
borgere. Innovativ viden genereres ikke kun ved at se på egen praksis; det er 
de andres praksisformer, man kan lære af.

Den anden anbefaling vedrører strategiske alliancer. Et samarbejde med 
vidensorganisationer som universiteter, skoler eller andre kulturinstitutioner 
gavner i sidste ende biblioteket, fordi de fremmer innovation og organisati-
onen får tilført nogle kompetencer, som de ellers ikke har specialiseret sig i. 
Nu behøver disse samarbejder ikke være internationale. Der er muligheder 
for mange gode partnerskaber i det nære. Men det vil ofte være nødvendigt 
med, at biblioteker udviser et internationalt udsyn – især når samarbejds-
partnere er international orienteret. Her vælger KSA sine eksempler med 
omhu. Når forskningen er international, når Odense Kommune og by er 
knyttet til et internationalt vidensnetværk, når museer agerer i internatio-
nale arenaer eller de lokale skoler arbejder sammen med søsterinstitutioner 
i udlandet, så kan biblioteker ikke frasige sig deres internationale snitflader 



64

uden at blive uinteressant. IFLA eller EBLIDA nævnes i den forbindelse 
som relevante organisationer. EU-programmer er også en vigtig brik for 
bibliotekerne i at opnå et internationalt udsyn. Derfor går anbefalingen 
ud på: Strategiske alliancer bringer biblioteker sammen med traditionelle 
og utraditionelle samarbejdspartnere; disse partnerskaber fungerer bedst, 
når bibliotekets internationale orientering opleves som styrke og ikke som 
forhindring.

Når det gælder om at udvikle en bæredygtig organisering i forhold til 
bibliotekers internationale aktiviteter, så kommer KSA med visionen om, 
at det er vigtigt med en klar placering af ansvaret og med, at vi gennem 
arbejdsdeling og samarbejde udnytter hinandens kompetencer. Det er også 
nødvendigt, at modellen sikrer synergi. Der bliver foreslået, at der oprettes 
en koordinerende og understøttende instans, der hjælper de små og mel-
lemstore biblioteksenheder med at tilegne sig de fornødne internationale 
færdigheder. Denne instans forankres på centralbiblioteksniveau og baserer 
sig på et bredt samarbejde mellem aktører med en naturligt international 
snitflade: Forankring i CB-kollegiet, der understøttes af de biblioteksenhe-
der, der har erfaring med og råder over internationale samarbejdsrelationer. 



65



66

At oversætte international inspiration 
til kommunal kontekst
Bibliotekschef Jakob Lærkes (JL); Gladsaxe Bibliotekerne 
– samtalen fandt sted den 10. november 2017.

Indledning:  
Samtalen med JL er den tredje af i alt 6 samtaler. I samtalen er der fokus 
på, hvordan en mellemstor biblioteksenhed i Storkøbenhavn gennem 
internationale relationer skaber værdi for biblioteket og kommunen. 
Gladsaxe Kommune har i dag knap 70.000 indbyggere; befolkningen er i 
tilbageliggende år vokset med ca. 700 personer om året. Kommunen har 
et internationalt sekretariat, der plejer kontakten til venskabsbyerne og 
arrangerer internationale aktiviteter i Gladsaxe. Biblioteket har relativt gode 
økonomiske vilkår. 

Gladsaxe Bibliotek består af seks enheder – et hovedbibliotek, tre filialer, 
en bibliotekshave med en litteraturlegeplads og en bibliograf. Samtalen 
varede ca. 2 timer og lader sig bedst karakterisere som dialogisk udforskning 
knyttet til bibliotekschefens fortællinger om det internationale. Det er den 
organisationsbaserede tilgang til de internationale relationer, der bliver 
konkretiseret i samtalen, samt den oversættelse, der skal finde sted for at 
biblioteket kan gøre en forskel for kommunen. 

Værdi for kommunen

JL lægger ud med, at biblioteker ikke kun er biblioteker men kulturhuse 
eller medborgercentre. Forskellen mellem en bred og en snæver tilgang til 
biblioteket består i, hvilken funktion og rolle institutionen spiller i den 
kommunale dagsorden. På den ene side kan man se på bibliotekets direkte 
output: Bliver bygninger brugt, ryger der materiale over disken og er 
borgerne tilfredse med den service, de får. Det er imidlertid ikke nok kun 
at se på den direkte output. Hvis institutionen ikke har et impact, så gør 
man muligvis det, man skal, men man gør sig ikke bemærket. Gladsaxe er 
en kommune i vækst; det er dog ikke ensbetydende med, at de enheder, der 
tidligere formede byens kerne, også gør det i dag. Når handelslivet fx rykker 
ind i storcentre, eller det lokale kulturliv er i konkurrence med de events, 
der foregår i København – ja, så skal der være nye og andre tilbud, der 
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udfylder disse huller. Og her spiller biblioteket en eminent vigtige rolle: Vi 
er kittet, der binder det hele sammen. 
På Gladsaxe Bibliotek får vi lov til at arbejde rigtig meget med byrummet; 
der skal formes et nyt centrum med fokus på kulturen, der skal genoplives 
en gågade eller et strøg og der skal være et samlingspunkt. JL peger ud 
af vinduet og hen mod en ny og særlig legeplads. Biblioteket har bygget 
denne bibliotekshave, der fungerer som litteraturlegeplads. Her møder 
børn litteratur i andre formater; og gennem leg tilegner de sig litteraturen. 
Det er output. Men vores impact består i visionen om, at der skal være en 
levende forbindelse mellem disse bygninger og byrummet. På den måde 
bliver biblioteket det åbne kulturhus, den aktive legeplads og det symbolske 
centrum for kommunens borgere. Biblioteket er blevet større; det har flyttet 
sig og samtidigt er byen rykket ind i biblioteksrummet. Ved at være et 
naturligt samlingspunkt understøtter vi samtidigt handelslivet på den anden 
side af gaden. 
at Odense Biblioteker interesserer sig for byudviklingen – og her kan det jo 
ikke undgås, at kommunens og vores blik rækker udover bymuren.    

KSA henviser desuden til det særlige ved, at Odense Bibliotekerne er 
folkebibliotek og centralbibliotek. Som centralbibliotek har man både et 
større spillerum og en større formidlingsopgave; man varetager statslige 
opgaver, der ofte har et vist nationalt tilsnit. Men i den kommunale 

Det internationale som et eksempel på åbenhed

På spørgsmålet om, hvordan visionen om litteraturlegepladsen og sammen-
fletningen af inde- og uderum hænger sammen med det internationale, 
svarer JL ved at henvise til, at det er det samme mindset der gør sig 
gældende. I dag er det ikke længere hensigtsmæssigt at tænke i lukkede 
systemer eller aflukkede kredsløb. Det er relationerne udadtil, det er 
vekselvirkningen mellem inde og ude og en generel åbenhed, der skal til for 
at kunne skabe impact. Som institution og som leder er du uinteressant, 
hvis du kun kan producere output. Din lille bygning bliver irrelevant for 
kommunen, hvis den er ikke også markerer sig i eksterne relationer – her 
udgør de internationale samarbejder kun en lille del. Men tankegangen 
er det sammen: Som biblioteker indvirker og former vi vores sociale og 
kulturelle omgivelser; samtidigt er vi som organisationer afhængige af de 
ressourcer, der kommer udefra. Dette kræver en responsiv og dialogisk 
tilgang til de mange systemer, som et bibliotek relaterer sig til.

For yderligere at understreger, hvad der forstås ved den åbne, responsi-
ve og dialogiske tilgang i forhold til det internationale, afgrænser JL sig fra 
en position, hvor man suger til sig uden at give tilbage. Sat lidt på spidsen: 
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Vi har også en forpligtigelse over for bibliotekssystemer i Afrika. Her kan vi 
være med til, at der ikke bygges biblioteker, som der ikke er brug for. Hvad 
er det for en æstetik og funktionalitet, der imødekommer de specifikke 
behov og forventninger. Biblioteker kan være fine at se på, men hvis de 
ikke også er brugsorienterede og funktionelle, så kommer brugerne til kort. 
Og her er det vigtigt med dialog. Hvis man som dansk biblioteksleder kun 
ser  internationale fora – IFLA for eksempel – som steder, hvor der leveres 
idéer og inspiration til de hjemlige dagsordener, så er det en stor misfor-
ståelse. JLs internationale udsyn er rodfæstet i hans engagement i IFLA. 
På IFLA-konferencer lærer du meget; men du lærer ikke nødvendigvis i 
forhold til dit bibliotekets specifikke udviklingsbehov. Det er derfor vigtig 
at være opsøgende, at være i dialog og at give tilbage. 

Det internationale udsyn er generelt vigtigt. Selvom Danmark hører 
blandt nogle af de bedste bibliotekssystemer verden over, så kan også de 
danske biblioteker tage ud for blive inspireret til at blive endnu bedre. 

Hvad er det for nogle dagsordener, jeg går efter? Ja, det er de 
dagsordener, der kommer til at fylde her i Gladsaxe - men de 
fylder også nationalt og internationalt. Bibliotek som aktør i 
byen for eksempel. Sådan rent konkret med bygninger, men det 
er ikke længere nok. Der mange gode internationale projekter, 
hvor man forsøger at designe et bibliotek, således at det bliver 
en driver i byrummet. Så er der læring. Amerikanerne er 
kommet sindssyg langt, hvad læring angår; her kan vi tage 
ud for at blive klogere. Canada er længst på skoleområdet. Så 
Gladsaxe, der er i front med henblik på folkeskolereformen, 
ja de tager til Canada for at blive inspireret. Min pointe er: 
Den interessante viden for vores område, den er derude. Og 
så er der nogle områder, hvor vi er i front. Her skal vi måske 
levere tilbage igen. Men bibliotekssystemer hænger sammen. 
Nationalt er vi jo en stærk organisation; men der bør også være 
en international forankring, fordi så kan vi få noget hjem igen 
den anden vej. Der ligger en gensidighed i at udveksle viden. 
Det går ikke kun den ene vej. 

Hvad er kernen i det internationale arbejde

Som sagt før, JL er aktiv i IFLA. Det er den tilgang, der mest præger hans 
syn på bibliotekernes forankring i det internationale. Et af de centrale 
argumenter er: Hvis du vil batte nationalt, så er de internationale fora 
vigtige resonansrum. Argumentet illustreres gennem to eksempler. 



69

I IFLA findes en sektion ”special needs”, hvor der udveksles internatio-
nale erfaringer i forhold til brugere, der har særlige behov – og det kan være 
alt fra at have svært ved at læse til at være hjemløs. På Gladsaxe Bibliotekerne 
har vi arbejdet med læseprojekter for ordblinde. Vores idéer og muligheder 
er blevet diskuteret i et IFLA-forum. På baggrund af disse drøftelser søgte vi 
om projektmidler herhjemme; og nu rulles der sammen med en håndfuld 
andre biblioteker et projekt ud i Danmark, der styrker ordblindes muligheder 
gennem en anderledes tænkt service.

Det andet eksempel handler om i IFLA regi at genrejse en aktivitet 
fra modelprogrammet for folkebiblioteker: The public library of the 
year. Programmet har været dansk; prisen er blevet givet for innovativ 
og bæredygtig biblioteksarkitektur. Det understreges, at det er afgørende 
for biblioteksudviklingen at synliggøre best practices og se, hvordan de 
designmæssige udfordringer bliver løst, når byrummet grundlæggende ændrer 
sig. International opmærksomhed er vigtig, fordi det er her, hvor den faglige 
dialog fornyes. 

Eksempler viser sammenspil mellem det internationale engagement og 
de danske – lokale og nationale – erfaringen og udviklingsbehov. I denne 
sammenhæng ser JL sig i rollen som oversætter og katalysator. At oversætte 
fra det lokale til internationale forudsætter nok at ens bibliotek er interessant 
for andre og kan komme med gode svar på deres spørgsmål. At oversætte fra 
det internationale til det lokale er lige så centralt; for hvert svar der gives i de 
internationale fora, skal der findes spørgsmål i den lokale bibliotekskontekst, 
som endnu ikke er blevet besvaret. Rollen som katalysator ligger i forlængelse 
af at oversætte. Det potentiale, der ligger i givne svar, er på ingen måde 
selvforklarende og selvigangsættende. Idéer skal skubbes i gang; partnerskaber 
skal organiseres og deltagerne skal forpligte sig til at investere i ideen; der skal 
udvikles relevante forandringsstrategier. Det er sådan, JL karakteriserer rollen 
som katalysator. Som biblioteksleder er man jo vant til at oversætte og være 
katalysator i forhold til de kommunale strategier. Rollerne er ikke væsensfor-
skellige, når der gives gode svar i internationale fora som IFLA. De er måske 
mere brogede eller krævende, fordi der  ikke eksisterer nogen nærhedsbonus.

Hvordan kunne en funktionsdygtig organisatorisk ramme se ud, der 
understøtter eller ligefrem indoptager rollen som oversætter og katalysator? På 
det spørgsmål kommer et langt og søgende svar. Baggrunden for spørgsmålet 
er, at det internationale engagement tit bunder i personlige holdninger, 
kompetencer og erfaringer. Opgaven består således i at finde en organisati-
onsform, der frisætter en tilsvarende dynamik til gavn for andre biblioteksen-
heder end Gladsaxe. Det første tilløb til et svar drejer sig om, hvilke aktører 
der skal indgå i denne organisatoriske ramme. Her peger JL på Danmarks 
Biblioteksforening, som er den aktør, der både er forankret i den kommunale 
virkelighed og samtidigt har en markant international snitflade. Et muligt 
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minus kunne dog være, at foreningen ikke omfatter alle kommuner. Den 
næste aktør betegnes som ”mit netværk”. Og med netværk menes de stærke 
spillere på området, som er Aarhus og København i første række og så i anden 
række Odense og Roskilde. Deres styrke består i de mange års erfaringer med 
det internationale arbejde og en meget stor ekstern kontaktflade. I tredje led 
nævnes centralbibliotekerne, hvilket dog ikke bliver begrundet nærmere. 
Så henviser JL til Gates Foundation, som han har været tilknyttet. Her er 
begrundelsen, at de ved rigtig meget om internationale felt.

Dernæst bliver et ret interessant spørgsmål drøftet: Hvad er fordelen 
ved en fasttømret ramme om det internationale arbejde sammenlignet med 
en lejlighedsvis organisering? De enkelte kommuner og deres biblioteker vil 
interessere sig for det internationale, når de har en interesse i det. Og der 
vil altid være en – ligesom i Gladsaxe – der oversætter til den kommunale 
dagsorden. Faren ved en vedvarende rammesætning er, at mange gode 
initiativer forsvinder i modtagerens mailboks. Interessen skal være til stede, 
ellers kommer man ikke langt med tiltag, der skal sætte gang i bibliotekers 
internationale aktiviteter. En måske lidt dyster – eller om man vil realistisk 
– konstatering fra JLs side er: Man rejser bare ikke på tværs af landet for at 
deltage i noget internationalisering. 

Det sidste aspekt JL kommer ind på er, at interesse er et ret abstrakt 
begreb, men kommuner vil have mange specifikke interesser i forbindelse 
med internationale samarbejdsrelationer. Hvad man går efter internationalt, 
afhænger af de dagsordener, den enkelte kommune har. Hvis det er skole-
området, så er det Canada for os; det kunne også være ”Community Centre” 
i Storbritannien eller læring i USA. Andre kommuner har muligvis andre 
dagsordener. At have et internationalt udsyn – det skal hele tiden sættes op 
mod, hvad den kommunale dagsorden eller de nationale udviklinger siger. 
Med andre ord: Det internationale bliver svært at rammesætte, med mindre 
det gøres fleksibelt, behovsorienteret og er tæt ved den lokale virkelighed. 

Der er en undtagelse, som vi afslutningsvis kommer ind på i samtalen; og 
det er EU-ansøgninger.  De opfattes i teknisk henseende som besværlige pga. 
det bureaukratiske arbejde, der kræves. Ansøgninger kræver mange ressourcer 
og så er der ingen garanti, at ens indsats bliver belønnet. Arbejdsbyrden 
og risikoen skal deles – og det er en opgave, der bør løses via Sherpa. Det 
andet spørgsmål, JL stiller sig, er om en biblioteksenhed som Gladsaxe alene 
formår at løfte et EU-projekt. Fristelsen er der. Hvis Gladsaxe Bibliotek 
skulle være med, så vil det være nyttigt med en stærk koalition af danske og 
internationale biblioteker. Her kan man også bruge lidt hjælp til selvhjælp. 
Men internationale aktiviteter er mere og andet end EU-ansøgninger og 
EU-projekter.
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Fortællinger om det internationale

JL understreger flere gange, hvor vigtigt det er at have fortællinger om det 
internationale og i det hele taget at der er fortællinger i de internationale 
biblioteksrum. Men lige så ofte fremhæver han også, at fortællingerne ikke 
behøver være samlende. De kan være inspirerende eller udviklende, men der 
behøver ikke være en nøglefortælling, der gengiver de danske bibliotekers 
holdninger og værdier til at arbejde sammen på tværs af landegrænser. Hans 
yndlingshistorie knytter sig til en indbydelse til USA, hvor en biblioteks-
leder fra Miami havde organiserer en konference om storytelling. Hvert år 
inviteres deltagere fra et nyt land til at fortælle deres gode bibliotekshistorier 
til hans bibliotekssystem. Filosofien bag dette storytelling-arrangement var: 
Historier er inspirerende; man lærer meget af andres fortællinger; og disse 
fortællinger er gratis. Bibliotekslederen fra Miami gengives med følgende 
ord: 

Jeg vil gerne hugge jeres historier; og I må gerne hugge mine 
historier. Det koster ikke mig noget, at I tager mine historier; og 
det koster ikke jer noget, at jeg får noget ud af jeres gode idéer 
og historier.

Det JL konkret tog med hjem fra den konference og de fortællinger, 
han hørte på den konference, var noget om serviceniveau og servicedesign. 
Her var de i Miami på det tidspunkt langt, langt forud, det man kendte 
i Danmark til at servicere brugerne og på at være opsøgende. Det blev 
der kigget på efter at være kommet tilbage til Danmark. Samtidigt har 
oplevelsen brændt sig fast at storytelling er et glimrende værktøj til at lære, 
udforske og udvikle sit bibliotek. 

Konklusionen for JL er nok den: Hvis man lytter godt efter interna-
tionalt, så er der mange gode historier at lytte til og tage med hjem til sit 
bibliotek; historierne skal bare omsættes til de nationale og lokale forhold 
før deres potentiale kan udfolde sig. 

Og det må man sige, er også en god fortælling at slutte med. 

Resume 

Biblioteker har - sammen med kulturhuse, medborgercentre og skoler - en 
central position, når der skal skabes sammenhold i kommunen og det 
offentlige rum defineres på ny. En biblioteksleders rolle består i at bidrage 
til denne udvikling, oversætte udviklingens udfordringer til en konsistent 
bibliotekspolitik og hente inspiration, der hvor den findes, til at designe in-
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novative løsninger. Gladsaxe Bibliotekerne har draget nytte af, at der kunne 
tages gode idéer med hjem fra internationale fora, samtidigt med at vi har 
formidlet vores idéer internationalt. Via det internationale engagement i 
IFLA fx fik vi adgang til kompetencenetværk, der kvalificerede bibliotekets 
kerneopgaver. Det lønner sig at investere i internationale relationer, fordi 
alle får mere med hjem end den enkelte giver – det kan være min første 
anbefaling.

Den anden anbefaling handler om behovet for en rammesætning af 
biblioteksaktiviteter, der retter sig mod det internationale. Bibliotekers eller 
kommuners dagsorden vil have stor indflydelse på, hvilke internationale ud-
viklinger med fordel kan oversættes til og integreres i organisationens virke. 
Dagsordener og interesser varierer fra kommune til kommune; tilsvarende 
variabel skal en national organisering være. Det nytter kun noget med en 
rammesætning, hvis der gives plads til den mangfoldighed, der kendetegner 
de danske bibliotekers holdninger til det internationale. 

I forhold til EU-ansøgninger er det nok et spørgsmål, om Gladsaxe 
Bibliotekerne har overskud til at løfte opgaven alene. Ser man bort fra 
mulige bureaukratiske og tekniske udfordringer, er det centrale spørgsmål, 
om biblioteket som organisation er robust og funktionsopdelt nok til 
kompetent at respondere på EU-calls. Anbefalingen – som egentligt er et 
ønske – vil være, at interesserede biblioteker finder sammen og i fællesskab 
reflekterer på de muligheder, EU-programmer fører med sig. Hvad den 
tekniske side (udformning af ansøgninger og en systematisk information) 
angår, vil det være oplagt med lidt hjælp udefra. 
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Fire tilgange til internationalisering og 
kompetenceudvikling
Jan Holmquist; Guldborgsund Bibliotekerne (JH); Marianne Krogbæk; 
Aarhus Bibliotekerne (MK); Melanie Holst; Roskilde Bibliotekerne 
(MH); Michael Linde Larsen; Odense Bibliotekerne (MLL); Ove 
Hesselbjerg Rasmussen; Aalborg Bibliotekerne (OHR) - samtalen 
fandt sted den 23. november 2017 på Hovedbiblioteket i Odense

Indledning:  
Samtalen med projektmagergruppen er den fjerde af i alt 6 samtaler. Gruppen 
af projektmagere repræsenterer forskellige fagligheder og forskellige projekter-
faringer i forhold til at forankre det aktuelle biblioteksarbejde i en dynamisk 
og broget international kontekst. Alle deltagere er ansat på et bibliotek dog 
i forskellige funktioner og med forskellige opgaver. Biblioteksfagligheden 
udgør den største part; en deltager er arkitektuddannet, en anden har en 
kandidatgrad inden for pædagogik. Sammensætningen af gruppen skete ud 
fra et ønske om at samle en så bred vifte af erfaringer med internationale 
biblioteksprojekter som muligt. Det er også vigtigt at lægge mærke til, at alle 
fem biblioteker må betegnes som store; tre er desuden centralbiblioteker. 

Samtalen kom i stand gennem et gruppeinterview, hvor der var fokus på at 
drøfte og at reflektere over folkebibliotekernes mangfoldige praksis i forhold 
til internationale samarbejdsmuligheder. Men i interviewet skete der ikke kun 
en erfaringsopsamling. Opmærksomheden var også rettet mod de kompe-
tencer, der enten bliver anvendt i forhold til specifikke samarbejdsprojekter, 
eller som generelt anses for nødvendige, når bibliotekernes internationale 
samarbejdsplatforme skal bruges og faciliteres. Det er dog vigtigt at huske, at 
den enkelte projektmagers erfaringsbaggrund er både specifik og generel. Den 
er specifik, fordi der altid er tale om et konkret projekt; den er generel, fordi 
erfaringerne afspejler en bestemt type af internationale projektrelationer.

Samtalen er desuden en symbolsk interaktion, hvor der ud fra de respektive 
erfaringsbaggrunde skabes mening og forståelse. Der findes – heldigvis – 
endnu ikke en kanoniseret opfattelse af det internationale. For overhovedet 
at kunne tale sammen og skabe mening har det således været vigtig, at 
deltagernes kontekstuelle forforståelser blev afdækket. Bibliotekarer ser 
givetvis anderledes på internationale projektrelationer i et folkebibliotek, end 
arkitekter eller pædagoger gør. Om det er et EU-program, en IFLA-konfe-
rence eller et crowd-funding-projekt, der har været årsagen til ens arbejde 
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med internationale projekter, har også indflydelse på, hvad man anser for 
at være vigtige, rigtige og gode projekter. Dertil kommer, at facilitatoren af 
interviewet har beskæftiget sig med biblioteksbetjening af etniske minoriteter 
og interkulturelle problemstillinger, men ingen erfaringer har med praktisk 
biblioteksarbejde. Der er tale om en outsider-rolle. Blandt projektmagerne 
har der været interesse for hinandens projekterfaringer; og heldigvis har der 
også været tid til forklaringer og plads til diskussioner. 
Samtalen varede ca. 2 timer. 

Om forskellige veje til og former for internationale samarbejder

Lad os starte med den fortælling, der ligger tættest ved de hensigter, som 
Sherpa oprindeligt var tilrettelagt efter: Nemlig at støtte og understøtte 
internationale projekter, der fokuserer på EU-programmer. Dette kunne for 
eksempel være Creative Europe - et program, der understøtter kultursekto-
ren og mediebranchen i Europa. Enkelte initiativer drejer sig mere specifikt 
om at beskytte kulturarven i Europa, at kortlægge den europæiske kultur-
sektor, eller sørge for at skønlitteratur bliver oversat til flere europæiske 
sprog. Andre EU-programmer med tilsvarende relevans for folkebiblioteker 
er Europa for borgerne eller Erasmus+. Rammen for og indholdet af ansøg-
ningerne er sat af det enkelte EU-program gennem tematiske eller formelle 
kravspecifikationer. Det enkelte bibliotek – ofte sammen med interessenter 
fra andre lande - udformer deres ansøgninger i forhold til disse ”calls”.

Den projektbaserede, institutionaliserede og ledelsesstøttede tilgang

MH bruger opstarten af projektet A Million Stories som eksempel på de 
opmærksomhedspunkter og udfordringer, som et EU-call medfører for 
interesserede biblioteker. A Million Stories er et projekt under programmet 
Creative Europe med deltagende institutioner fra Danmark, Sverige, 
Grækenland og Tyskland. Selve projektet handler om livsfortællinger af 
mennesker, der er på flugt i Europa; hensigten er at give denne gruppe 
borgere en mere autentisk og livsnær stemme.

Da Roskilde Biblioteker kom ind i billedet i forhold til den kon-
krete ansøgning, havde vi med en ret kort frist at gøre. Ledelsen 
bakkede hele vejen op om projektet og om det krævende arbejde 
med at formulere en god projektansøgning. Projektgruppen 
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have frie hænder og kunne bare udføre det nødvendige arbejde. 
Det var også ledelsen, der havde en kontakt til en partner i 
Grækenland; jeg havde gennem et andet EU-projekt en kontakt 
til Sverige. Kontakter og netværksforbindelser betyder meget. 

Hvad der kan være krævende i sådan et EU-projekt, er tids-
faktoren. Der er utrolig mange facetter i de her internationale 
samarbejder. Man er nødt til at finde de partnere, som der skal 
og som der kan arbejdes sammen med. Og så skal der være tid 
til, at ens ide eller koncept modnes og bliver bæredygtigt nok. 
Vores frygt gik ud på, at idéen ikke var gennemarbejdet nok 
og af den grund vil blive afslået. Undervejs vil der også dukke 
spørgsmål op, så som: Hvilke samarbejdspartnere vil være de 
ideelle i forhold til idéen? Eller efter den første samling af sam-
arbejdspartnere: Hvem vil være bedst egnet til at lede projektet 
og har som bibliotek kapacitet til, at tage den administrative 
byrde på sig.

Så er det også at have de kompetencer ved hånden, der bedst 
understøtter projektidéen og fremdrift i projektet. Selvom et 
bibliotek som Roskilde – i det her tilfælde – havde kompeten-
cerne i huset, så er det jo ikke sådan, at man lige kan springe til 
og arbejde med et specifikt projekt. Mere generelt kan man sige, 
at projektets karakter bliver ret afgørende for, hvilke kompeten-
cer, der skal eller kan frigives, for at der bliver skrevet en god 
ansøgning. Og det er noget, man ikke kan vide på forhånd. 

Skal der findes karakteristika for A Million Stories, der er med til at beskrive 
projektets organisatoriske rammesætning, så er det oplagt at fremhæve 
tre aspekter: a) der er tale om en projektbaseret og tidsmæssig afgrænset 
aktivitet; b) i forhold til ansøgnings- og bevillingsproceduren har vi med 
en institutionaliseret tilgang at gøre; c) vigtigt er det desuden med ledelses-
opbakning og en tæt kobling af de internationale aktiviteter til bibliotekets 
strategi.

Den netværksbaserede, innovative og spontane tilgang

En helt anden tilgang til internationale biblioteksprojekter kommer til 
syne i den næste fortælling. Fortællingen går tilbage til 2011 og bringer 
netværkstanken og de sociale medier som igangsætter og dynamisk element 
i spil – hvis ikke under hele processen så dog i opstartsfasen. I fortællingen 
beskrives en tilgang, der ligger ret langt fra de oprindelige intentioner, 
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som man forfulgte med Sherpa. Der kan læses mere om indholdet i et 
de konkrete projekter i grønbogens 10. eksempel: ”23 mobile ting – 
Guldborgsund Bibliotekerne”. Men den fortælling, som JH præsenterer i 
gruppeinterviewet, dækker også over andre initiativer:

Jeg startede for nogle år siden et godt internationalt netværk på 
Twitter – og det var med til at gøre, at det på et tidspunkt blev 
for interessant til ikke at udnytte det til mere end blot at dele 
viden. Her kommer der altså ingen historie om projektmidler, 
der blev søgt, eller om noget stramt projektstyring. På et 
tidspunkt omkring jul 2011 kom der et tweet, at der findes 
en velgørende institution i England, hvor man kan få bygget 
et bibliotek med drift i to år – for 12.000 danske kroner. Vi 
har været flere, der har været sammen om at starte crowdfun-
ding-projektet ”Buy India A Library” (#Buyalib) for at få det 
til at lykkes: En fra England, to fra USA og så mig. Vi startede 
en blog op og larmede enormt meget med det. I løbet af 14 
dage samlede vi så 20.000 kroner ind. Det var nok til at købe 
et bibliotek i Indien; og det overskud, som vi havde, er blevet 
brugt til at finansiere nogle æseldrevne mobile biblioteker i 3 
forskellige lande i Afrika. Den måde at arbejde sammen på, 
kunne man betegne som ”det gør vi bare”-måden. Vi havde 
aldrig mødt hinanden rigtigt IRL, men det var meget nemt at 
kommunikere om sådan en spontan idé.

Guldborgsund Biblioteker og JH startede med 23 mobile ting et nyt projekt op, 
der på flere måder havde et mere omfattende internationalt udsyn. Konceptet 
byggede på den idé, som Helene Blowers fra North Carolina (USA) i 2006 
oprindeligt kom med, nemlig: hvordan kan et bibliotek som organisation 
lære og tilegne sig viden om nye teknologier? 23 mobile ting var et tilsvarende 
læringsforløb på tabletområdet; hensigten var at fremme bibliotekspersonalets 
nysgerrighed og den mobile tilgang til at være bibliotek. Da den danske version 
af 23 mobile ting efterfulgtes af en engelsk version, blev de internationale 
relationer for Guldborgsund Bibliotekerne tilsvarende udvidet. Sammen med 
State Library of New South Wales (Australien) udarbejdede man den første 
engelske version; mulige resultater og forandringer i bibliotekssektoren blev 
undersøgt i et følgeforskningsprojekt, som San Jose University i USA var 
ansvarlig for. I dag findes der et engelsksproget website, 23mobilethings, under 
platformen ”Creative Commons”, hvor biblioteker og institutioner, der arbejder 
med digitale formidlingsformer, løbende orienteres om nye tiltag. Der findes 
også engelsksprogede versioner i New Zealand / Australien for nyuddannede 
bibliotekarer samt Singapore / Filippinerne og Alaska, Florida New York, USA. 
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Der findes også versioner på norsk, russisk, hollandsk, tysk og fransk. JH slutter 
sin introduktion og tilgang til bibliotekernes internationale samarbejder med 
følgende opsummering:
 

Min pointe med det her er: Jeg kan godt se fidusen i det med 
projektstyring og at der er noget, der bliver afrapporteret, således 
at andre kan arbejde videre med det. Men nogle gange er det 
bare vigtigt at starte et sted, kaste sig ud i et projekt, ikke bruge 
alt for mange ressourcer til administration. Det er vores vej i det 
internationale samarbejde; den er ikke så tung og faktisk meget 
nemmere, end man tror. Der skal dog også tilføjes: Når det første 
projekt har mere været en fritidsbeskæftigelse, så var de ”23 mobile 
ting” et noget tungere projekt; derfor var jeg også nødt til at tage 
dele af projektet med ind i organisationen. Det giver selvfølgelig 
også organisationen nogle andre internationale handlemuligheder.

Hvis vi igen skal finde stikord, der karakteriserer det internationale særpræg 
i J’s fortælling, så kunne der peges på følgende aspekter: a) der er tale om 
en netværksbaseret og spontan tilgang til det internationale; med spontan 
menes at udvikle muligheder i situationen og uden om etablerede rammer; 
b) hvad angår spørgsmålet om, hvordan de internationale relationer 
er indlejret i organisationen, kunne et svar være: Det er det personlige 
engagement, der har skabt en klangbund, således at mulige internationale 
samarbejder siver ned i organisationen og de dertil knyttede erfaringer også 
bruges i forhold til kommunes øvrige opgaver og interessenter; c) internati-
onale netværk bliver til en motor for innovation og de sociale medier til en 
platform for at realisere de innovative tiltag.

Den arrangementsbaserede, udviklingsorienterede 
og foreningsdrevne tilgang

Nu kommer vi til en tredje tilgang til det internationale, og den har hverken 
spontaniteten eller en formaliseret ansøgningsprocedure som drivkraft. 
Fokus vil til gengæld være på kulturfestivaler og på den betydning, som 
det internationale udsyn spiller i denne sammenhæng. Festivaler defineres 
som social begivenhed, der finder sted på et bestemt tidspunkt, der til en 
vis grad sætter hverdagen ud af kraft, har fokus på specifikke aspekter af 
den immaterielle eller materielle kultur, tilvejebringer social kapital og ofte 
er stedbunden (Cudny). Dertil kommer, at festivaler i dag kombinerer 
indholdsmæssige elementer og oplevelsesøkonomiske interesser. 

Ordkraft er en kulturrelateret begivenhed, der er rodfæstet i litteraturen 
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og hvert år i april afholdes på Nordkraft i Aalborg. Som festival former og 
præsenterer Ordkraft litteraturen i samspil med andre kulturformer som fx 
drama, musik, film, billedkunst, debat og andre kulturformer. Hensigten 
med festivalen er, at vise ordet og litteraturens betydning og muligheder for 
alle aldersgrupper. OHR er projektleder for Ordkraft og forklarer festivalens 
internationale udsyn på følgende måde: Litteraturfestivalen startede i 2011. 
Men efter 2013 fik den et 3-trins perspektiv, idet det hedder, at Ordkraft 
forfølger et lokalt, nationalt og internationalt spor ved tilrettelæggelsen og 
markedsføring af programmet. Aalborg Bibliotekerne står ret centralt både i 
den redaktionelle planlægning og praktiske gennemførelse. Bibliotekerne er 
en af de to store interessenter, den anden er Nordiske Medier. 

Måske kan det siges bedst på den måde: festivalen er også 
international. Vi søger for eksempel fonde for at kunne finansiere 
specifikke projekter i Ordkraft; det kunne være litteratur med en 
speciel vinkel, for eksempel kunne interessen i et sådant projekt 
koncentrere sig om de nordiske sprog og de særlige udfordringer, 
som disse sprog i dag støder på. Men det er ikke kun det danske 
eller det nordiske sprog, vi er optaget af. Det har ændret sig med 
tiden. Dukker der noget op på den litterære scene – nationalt eller 
internationalt – der har en ahaoplevelse for festivalens målgrup-
pe, så er det et oplagt emne for Ordkraft. Vi har et godt netværk 
rundt omkring i Europa, der understøtter vores intentioner med 
det internationale. Det kunne i den forbindelse også være, at 
vi vil præsentere en syrisk forfatter; men både det nationale og 
det internationale skal være forbundet med en overraskelse, der 
skaber en ahaoplevelse og noget indsigt.

Et andet interessant aspekt ved litteraturfestivalen Ordkraft er måden, den er 
blevet organiseret på. Her er der tale om den private forening Ordkraft, der 
har ansvaret for visionen og strategier bag festivalen. Og styregruppen er bredt 
sammensat og repræsenterer interessenter med tilgange til litteratur, kultur og 
formidling, der dækker over journalistik, videnskab, uddannelse, erhvervsfon-
de og kulturformidlende institutioner. Ifølge OHR er styregruppen en stærk 
spiller; den har præget festivalen og har været innovativ også med henblik på 
at reformulere sammenspillet mellem det internationale, nationale og lokale. 
Hvis vi forestiller, at Aalborg Bibliotekerne alene skulle have løftet festivalen, 
så ville vi have set et andet, måske mere lokalt forankret perspektiv. Men det 
internationale engagement er til stede på biblioteket. Det er især de unge 
medarbejdere, der er blevet ildsjæle og med til at rammesætte Ordkraft som 
en både lokal og nationalt forankret begivenhed med stor interesse for nye 
udviklinger på den internationale litteraturscene. 
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For at finde de rette karakteristika for det internationale spor, som 
Ordkraft med Aalborg Bibliotekerne som stor medspiller har valgt at gå, så 
er det vigtigt at tage udgangspunkt i to ting: I festivalbegrebet på den ene 
side og den specielle litteraturfestival, som Ordkraft vil være, på den anden 
side. Festivaler er punktuelle og stedbundne begivenheder, der præsenterer 
udviklinger inden for et bestemt domæne for et specifikt publikum. 
Festivaler skaber både social sammenhængskraft og branding. Modsat 
de to forudgående fortællinger vil Ordkraft repræsentere den a) arrange-
mentsbaserede vej til internationale samarbejder, hvor der fokuseres på 
ahaoplevelser og nysgerrighed. Man kan diskutere, om samarbejdsrelationer 
er vedvarende og er styret af en punktuel interesse; b) den foreningsdrevne 
tilgang flytter fokus fra for eksempel bibliotekernes syn på det internationa-
le over på de interesser, som foreningens repræsentanter står for. Afhængig 
af styregruppens sammensætning medfører den foreningsdrevne tilgang nok 
en større opmærksomhed på berøringsfladerne mellem det lokale, nationale 
og internationale; c) som det fremgik af fortællingen om Ordkraft har 
festivalen bidraget til at udvikle engagement og interesse for internationale 
samarbejdsmuligheder på biblioteket. På denne baggrund vil de mest 
oplagte karakteristika være: Arrangementsbaseret, udviklingsorienteret og 
foreningsdreven tilgang til internationale samarbejdsrelationer.  

Den problemløsende, formidlingsorienterede og samskabende tilgang

Den sidste tilgang til det internationale er direkte knyttet til Aarhus 
Bibliotekerne og deres interesse for og arbejde med det perspektiv, der går 
under betegnelsen design thinking. Design tænkning tager udgangspunkt 
i designernes værktøjskasse. Målet er at finde innovative løsninger på 
hidtil uløste problemer. Det sker med udgangspunkt i menneskers behov, 
tilsat egen erfaring og ekspertviden og med henblik på at skabe værdi for 
brugerne. Modsat tidligere opfattelser anskues designprocesser i dag som 
co-design, hvor brugerne så vidt muligt og så tidligt som muligt inddrages 
i processen. At skabe prototyper og prøvehandlinger er nogle af de proces-
suelle værktøjer, som fra starten af er med til at kvalificere de løsninger og 
produkter, designprocessen fører til. Antagelsen er, at brugernes holdninger, 
indsigter og forståelser bliver synlige og tydelige i selve skabelsesprocessen. 

På Aarhus Bibliotekernes hjemmeside finder man rigelige oplysninger 
om, hvordan biblioteker kan arbejde med design-tænkning. Oprindeligt 
har – og her kommer det første internationale perspektiv til syne – Aarhus 
Bibliotekerne sammen med IDEO og Chicago Public Libraries udformet 
den første håndbog i design-tænkning, der var tilpasset bibliotekernes be-
hov. I et efterfølgende projekt, der blev støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, 
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har tre biblioteker i Danmark forsøgt at oversætte det internationale projekt 
til danske forhold. Der fremhæves, at designprocesser bygger på metoder, 
som allerede bruges på de danske biblioteker: Samskabelse og en viden om 
brugernes behov, der kommer til syne via samtaler eller visualiseringer. MK, 
projektleder fra Aarhus Bibliotekerne, fremhæver, at de værktøjer, der blev 
udviklet sammen med udenlandske partnere netop kunne være et bud på at 
løfte kompetencer for hele bibliotekssektoren. 

Vi har i hvert fald forsøgt os med at udbrede både mindset og 
metoder, da vi har lavet den her værktøjskasse for designtænk-
ning – Design Thinking for Libraries. Jeg sidder i øjeblikket i 
et EU-projekt, der også har med designtænkning at gøre, som 
er en udløber af det oprindelige projekt, som vi har lavet med 
Chicago Libraries. Vi har længe ønsket et lignende projekt, der 
fokuserede på Europa. Det var hensigten med dette projekt, 
at kompetencerne i bibliotekerne skulle løftes – specielt med 
henblik på at udvikle behovene sammen med borgerne. 
Sådan et fælles kompetenceløft kunne netop være at stille de 
her værktøjer til rådighed og inspirere til teamdannelse på det 
enkelte bibliotek, således at der var flere biblioteker, der arbejde 
ud fra den samme metodiske tilgang.

Som fortsættelse af det konkrete bud vedrørende designtænkning som MK 
kom med, udviklede der sig en livlig diskussion. Omdrejningspunktet var, 
om der skulle være en fast ramme med klare strukturer, eller om det er 
de løse koblinger, der giver de bedste forudsætninger for tilegnelse af nye 
viden. Et argument for de løse koblinger var, at innovation fungerer bedst, 
når alle kan være med og byde ind med deres erfaringer. De flade strukturer, 
man har i de danske biblioteker, skal udnyttes og bruges. Tingene bliver 
gjort, fordi der er nogen, der har lyst til at gøre og at prøve noget nyt. 
Og der skal være mulighed for, at også de mindre projekter kan være en 
del af det innovative fællesskab. Designtænkningens og især co-designs 
eller samskabelsens grundide består netop i, at man skriver eller ringer til 
dem, der sidder med interessant viden. Det er blandt andet den erfaring, 
som MK henviser til ud fra det EU-projekt ”New Challenges for Public 
Libraries”, hun deltager i.

Når vi forsøger at fremhæve det særlige perspektiv ved denne tilgang til 
det internationale, så er det mest iøjnefaldende stikord udvikling, hvor a) 
internationale samarbejdsrelationer har karakter af et udviklingsfællesskab 
og hvor de løsninger, som man har fundet frem til b) efterfølgende 
oversættes til forskellige kulturelle og professionelle kontekster. Det tredje 
aspekt, der er vigtigt at nævne, er at designtænkning som metode, netop er 
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en platform for, hvordan biblioteker kan løse mange af deres udfordringer. 
På denne baggrund kan man sige, at der er tale om en problemløsende, 
formidlingsorienteret og samskabende tilgang til internationalisering.

Resume

Deltagerne i gruppeinterviewet redegjorde for tre måske fire forskellige syn 
på og erfaringer med internationale projekter hhv. deres opstart: 

• den netværksbaserede, innovative og spontane tilgang;
•  den arrangementsbaserede, udviklingsorienterede og forenings-

drevne tilgang; 
•  den projektbaserede, institutionaliserede og ledelsesstøttede 

tilgang;
•  den problemløsende, formidlingsorienterede og samskabende 

tilgang.
I nogle tilfælde var det internationale aspekt dybt forankret i opgaven 
og processen; andre gange er det mere en tilfældighed, der har drejet 
opgaven i en international retning. Men det disse fire tilgange har tilfælles 
er, at udviklingen er drevet af faglig stolthed, en kreativ udnyttelse af de 
i organisationen eksisterende kompetencer og viljen til at videregive og 
videreudvikling gjorte erfaringer. Med udgangspunkt i fortællingerne om 
de ovennævnte projekter vil en anbefaling være: Hvis du ønsker at give dig 
i kast med et internationalt projekt, så start med at fokusere på den viden 
og de kompetencer, der er mest fremtrædende i dit bibliotek, find den 
arbejdsform dit bibliotek er mest fortrolig med og overbevis dit bagland 
om, at den internationale dimension ikke behøver være så tydelig i begyn-
delsen, med den gør en forskel og tilfører biblioteket en værdi. 

Når det internationale samarbejde lykkes, så er det mestendels på 
grund af at der findes en bredt sammensat kompetenceprofil i organisatio-
nen og at den derfor formår at kigge i forskellige retninger, tænke i diverse 
muligheder og kan lave koblinger på tværs af organisationens centrale fag-
ligheder. Internationale projekter baserer sig på en robust idé, der formidles 
videre og vinder tilslutning. Det er vigtigt med løse koblinger, når der 
bygges bro mellem organisationens kompetencer og når der gives tværfagli-
ge indspark til idéer, der bærer igennem. Løse koblinger betyder konkret, at 
organisationen ikke udelukkende bør fokusere på de erfarne projektmagere. 
Alle kompetencer er i spil, men de bør gøres konkret anvendelige i forhold 
til projektidéen. En anbefaling kunne være: Skab tværfaglighed i forhold 
til dit projekt; sørg for løse koblinger i organisationen, når idéer skal gøres 
robuste; engager dig i globale vidensnetværk – så er der lagt en god grobund 
for et internationalt projektsamarbejde.
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Om bibliotekernes internationale ud-
syn og kvalitet i formidlingen
Thomas Angermann (TA); Leder af Kultur og Bibliotek; Gentofte 
Bibliotekerne – samtalen fandt sted den 30. november 2017.

Indledning:  
Samtalen med TA er den femte af i alt 6 samtaler. Gentofte Bibliotekerne 
består af et hovedbibliotek og fem bydelsbiblioteker. Biblioteksområdet 
er organisatorisk og ledelsesmæssigt en integreret del af Kultur og Bib-
liotek, der desforuden rummer institutioner som Øregaard Museum og 
Kulturskolerne eller aktiviteter som Sommerjazz, Børnekulturugen eller 
GentofteNatten. Gentofte fungerer endvidere som centralbibliotek for 
Region Hovedstaden.

Hos Gentofte Bibliotekerne ligger den tematiske og udviklingsmæssige 
fokus på kulturen, der ses som inspirationskilde for debat, indsigt og 
læring. Dette dannelsesperspektiv står dog ikke alene. Kulturen har desuden 
en integrerende funktion; den skaber identiteter og samler fællesskaber 
gennem historier om stedets mangfoldighed og lokale egenart. Selve 
biblioteksudviklingen opfattes som permanent opgave, der er forbundet 
med de kulturelle og samfundsmæssige forandringer, som biblioteker 
globalt og lokalt er en del af. 

Samtalen med TA varede ca. fem kvarter; den var udfordrende og 
afklarende i forhold til, hvad der egentlig menes med eller burde forstås 
ved folkebibliotekernes internationalisering. Når samtalen fjernede sig fra 
EU-relaterede aktiviteter, så blev det hurtigt klart, indlysende og oplagt, at 
folkebiblioteker - måske ikke alle, men i hvert fald biblioteker af Gentoftes 
størrelse og renommé - har et internationalt udsyn. Under samtalen poin-
terer TA, at opgaveporteføljen for Gentofte Centralbibliotek sammenlignet 
med de opgaver, som man varetager som folkebibliotek, er forskellig. Det 
gælder særligt i forhold til den internationale dimension. 

Kontekstens betydning

Lad os starte med at sige det, som det er: Man kan ikke være for eller imod. 
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Det er ikke den måde, man forholder sig til internationalisering af biblio-
tekernes aktiviteter på - det er de ord, TA bruger som indgang til samtalen. 
Og det er heller ikke personlige holdninger, der bliver afgørende for, hvordan 
Gentofte Bibliotekerne som organisation bør se på opgaven. Det er stedet, 
konteksten og organisationens selvforståelse og traditionslinjer, der har det 
sidste ord, når der diskuteres og implementeres aktiviteter, samarbejder og 
beslutninger, der rækker udover kommunens visioner, strategiske ambitioner 
og politisk orientering. Når man som leder kigger på Gentofte, så er det 
ikke det internationale udsyn, som man skal promovere, når der skal findes 
opbakning til et område, der kræver mange ressourcer og en stor indsats fra 
organisationens side. Internationale aktiviteter er ikke noget, der ordnes ved 
et cafémøde. Og skal der bruges mere energi til et projekt, så er det nødven-
digt med politisk opbakning. Her skal man som leder være opmærksom på, at 
internationale projekter skal begrundes ekstra grundigt i Gentofte Kommune.

TA fortsætter samtalen med at understrege det specifikke ved Gentofte. 
Her er der masser internationalt. Men det er ikke nødvendigvis det samme, 
som der ligger i de målsætninger, som gælder for Sherpa. For os drejer det 
sig ikke først og fremmest om samarbejdet med andre lande. Det der er 
karakteristisk for Gentofte, er en bottom-up forståelse. Her er alle ambassader 
plus mange hovedsæder for internationale virksomheder; der er mange expats 
bosat i Hellerup-området; der er en international boghandel, en interna-
tional skole og mange internationale communities. Det er den måde, som 
mangfoldighed og internationalitet skal forstås på. Det er den kontekst og 
virkelighed, som Gentofte Biblioteker agerer i og skal præsentere deres tilbud 
til. Samarbejdet med andre lande, det er mere op ad bakke.

TA henviser til, at ansøgningsproceduren og kravspecifikationer i de 
respektive EU-programmer gør det ekstra besværligt, når man ønsker at 
samarbejde med biblioteker i andre lande. Der skal være tre lande med. De 
udfordringer, vi har haft med at finde 10 biblioteker i Danmark, der skulle 
samarbejde om et projekt om børnelitteratur, var store. Man kan nemt regne 
ud, hvor besværligt det kan gå hen at blive, når der skal findes samarbejdspa-
rate og interesserede biblioteker i tre europæiske lande. Projektet om børne-
biblioteket blev blandt andet støttet af Nordea-Fonden, som faktisk krævede, 
at det skulle have et nordisk perspektiv og have biblioteker fra Jylland med.

  
Her har det vist sig, at afstanden mellem København og Herning 
kan være svær at bygge bro over. Ved at ansøge om EU-midler 
introducerer man en masse mere besvær; og den anerkendelse, 
som Gentofte Bibliotekerne kan få i kommunen ved at lave et 
EU-projekt, betyder, at det ikke nødvendigvis er besværet værd. 
Det betyder ikke, at jeg er imod; men ret beset skal også besværet 
prioriteres. EU-ansøgninger forudsætter for eksempel kompeten-
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ceudvikling i huset. Men der er andre problemer, der skal løses 
først. Eksempelvis: Hvordan håndterer man nedskæringer på den 
ene side og sikrer på den anden side, at omfanget af og kvaliteten 
i bibliotekets opgaver ikke forringes? Det kræver en permanent 
udvikling af de faglige kompetencer.

Med andre ord: Stedets habitus og det fremherskende syn hos kommunale 
beslutningstagere betyder nok, at Gentofte Biblioteker ikke nødvendigvis 
fokuserer på EU-programmer og EU-søgninger. Når ansøgningsproceduren 
derudover opleves som besværlig, spørges der en ekstra gang: Findes der 
ikke andre mindre besværlige og mere givtige veje for et bibliotek, når det 
ønsker at samarbejde på tværs af landegrænser. Når der skal prioriteres – det 
bliver man nødt til i en situation med vægtigere problemstillinger - ryger 
EU-projekter nederst i bunken.

Om internationale projekter og bibliotekets internationale udsyn

Nu kunne det jo lyde sådan, at Gentofte Bibliotekernes syn på det interna-
tionale var præget af deres beliggenhed. TA fremhæver dog ved flere lejlig-
heder under samtalen, at man ikke kun er kulturformidlende institution for 
det internationale miljø i Hellerup og Gentofte. Der er og har altid været 
en række projekter, der havde et internationalt udsyn. Tilgang og holdning 
til disse projekter er en anden. Mange af de EU-projekter virker sådan, 
som om form, krav og kriterier kommer først; de formelle ting skal være 
på plads, før der overhovedet kan være tale om projektidéer og -midler. Ret 
beset er det en lidt stiv og bagvendt måde at tænke udvikling på. Gentofte 
har i øjeblikket et upcoming samarbejde med nogle norske biblioteker og 
et norsk universitet. Her starter man på det indholdsmæssige plan; vi går 
efter kompetencer eller viden, udvikler gode idéer og ser projektet ud fra 
den praksis, som projekter er med til at kvalificere. Gode projekter er for 
TA indholds- og praksisrelaterede aktiviteter, der skaber ny fagligt relevant 
viden - uanset om projekterne er forankret i Danmark eller i udlandet. 

Når vi taler om projekt- og udviklingssamarbejde, så er Gentofte 
Bibliotekerne ikke interesseret i at søge efter vilde alternativer til, hvad vi 
ellers kunne fortage os. Vi holder os i stedet for til de områder, vi i forvejen 
er gode til. Derfor bevæger vi os ikke på kanten af fagligheden, men starter i 
kernen. Det drejer sig om kerneopgaver eller kerneforretninger.  Måske kan 
vores tilgang beskrives som opsøgende med afsats i vores strategi og profil. 
To eksempler kan illustrere den projektbaserede tilgang og det internationa-
le udsyn, der ligger i det ret godt. 

Når man som bibliotek arbejder med digitalisering og med læse-
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anbefalinger, holder vi udkig efter spændende aktiviteter i nationale og 
internationale arenaer. Der er også organisationer, der har lavet forskning 
på området. Hvis det nu er Norge, der hele tiden popper op, og hvis de har 
noget specielt at byde på, så tager vi kontakt til Norge og afholder kurser 
sammen med dem. Det er et eksempel på projektdrevet samarbejde, der 
baserer sig på de kerneforretninger, som Gentofte Biblioteker har til opgave 
at udføre. Og hvis der er noget spændende derud, så implementerer vi 
det. Det lignende eksempel bare fra et andet fagligt domæne handler om 
litterære udstillinger. Her var det en medarbejder, der drog til Norge for at 
se udstillingen og vurdere konceptet bag udstillingen. Vi besluttede os for et 
samarbejde. De kom ned til os og satte udstillingen op.

Ifølge TA er hverken de internationale eller de nationale samar-
bejdsprojekter, som Gentofte Biblioteker tilstræber, markeds- eller 
udbudsorienteret. Det er for ressourcekrævende og i øvrigt en forkert 
vægtning af bibliotekernes opdrag, hvis man på et åbent marked byder 
ind med projekter og aktiviteter og venter på, at de tilbudte ydelser bliver 
efterspurgte. Det er nemmere at se videnshullerne hos os end at få øje på 
det, man kan lære fra sig. Når Gentofte Bibliotekerne har haft kontakt og 
samarbejde med nogen, så er de ikke kommet til os med deres ting. Det er 
os, der har fået øje på dem, fordi vi havde et behov. Internationalisering er 
et middel, der bruges til at komme i mål med bestemte opgaver og højne 
deres kvalitet. Der er også tale om en form for kompetenceudvikling for de 
medarbejdere, der indgår i disse relationer. Men internationalisering er ikke 
et mål i sig selv. Om vi går den internationale vej afgøres fra situation til 
situation.  

Essensen er: Nationale eller internationale samarbejdsrelationer opbyg-
ges med udgangspunkt i bibliotekets kerneopgaver. Der udarbejdes ingen 
projekter med henblik på at udbyde dem på et åbent marked. Der laves 
projekter med andre, når biblioteket har brug for ekstraviden på et område. 
Vi henter viden og ekspertise hjem. Formålet er at kvalificere bibliotekets 
koncepter, services eller formidlingsformer. I forhold til nogle særlige 
projekter har vi rollen som katalysator: Så binder vi idéer sammen, fortætter 
dem og søger om fondsstøtte. Det internationale udsyn er, eller kan være, 
en forudsætning for at styrke bibliotekets faglighed og kompetenceprofil; 
men det faglige bliver aldrig sammenfaldende med det internationale.

Samlende historier i en broget kommunal kontekst

En af de mest interessante drøftelser i samtalen tog udgangspunkt i 
spørgsmålet, om det er muligt at skabe en samlende fortælling om bibliote-
kernes internationalisering. Og hvis det er muligt, hvilket indhold en sådan 
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fortælling skulle have.  TA reagerer spontant på tilbuddet om at være med 
at udvikle en sådan fortælling ved at påstå: Denne fortælling kan gå hen til 
at blive meningsløs. Biblioteksprofessionen har i længere tid været splittet 
mellem på den ene side stadig at orientere sig mod professionens værdier 
og på den anden side at blive mere og mere integreret i den akademiske 
diskurs. TA tilspidser dette argument ved at fremhæve, at sektorer herunder 
bibliotekssektoren i senmoderne samfund er under opløsning. Har man 
tidligere haft en viden om, at bibliotekssektoren var en samlet helhed og 
en stærk sektor, så stemmer dette billede ikke længere overens med den 
virkelighed, bibliotekerne agerer i. I dag er det ikke uden videre muligt 
og indlysende, at man begrunder de valg, som et bibliotek træffer, ved at 
henvise til værdier og holdninger i sektoren.

Vi er i dag i en situation, hvor vi orienterer os meget mod kom-
munen; vi har vendt ryggen til denne sektor eller måske hellere 
til forestillingen om bibliotekssektoren som en sammenhængende 
helhed. Den er lidt i opløsning. Argumenterne for internationa-
lisering skal derfor findes tættere på den kommunale virkelighed 
end i en noget svindende sektorvirkelighed.

Hvad følger så af denne analyse? Vi kan ikke fortælle historien om biblio-
teket som universel institution, hvis der ikke også gøres opmærksom på, at 
de kommunale virkeligheder er blevet mere broget i Danmark. Fortællingen 
om Gentofte Bibliotekerne og deres internationale relationer er en anden 
end den, der giver mening i Aarhus. Den kommunale nærhed og den lokale 
egenart bør afspejle sig i fortællingerne om de nationale og internationale 
arenaer, som biblioteker agerer i. Hvis de ikke gør det, så bliver fortællinger-
ne tomme. TA ser nok en svindende loyalitetsforpligtigelse over for sektoren 
- måske bortset fra CB-delen, der på sin vis repræsenterer forestillingen om 
sammenhæng og samling. Det kommunale perspektiv er dog mere broget 
og differentieret. TA afslutter analysen ved at fremhæve, at udfordringen 
for Sherpa består i at trænge igennem og sætte et markant aftryk i den 
kommunale dagsorden.

På samme måde afviser TA argumentet om at skrive EU-ansøgninger 
alene ud fra en forventning om at hente skattekroner hjem til Danmark. 
Det er nok et argument, hvor mål forveksles med middel. Når et bibliotek 
ønsker at højne kvaliteten i deres services eller aktiviteter, så består målet 
i en indholdsmæssig udfordring. Når du forsøger at hente penge hjem, så 
bliver man nødt til at indgå kompromisser; der skal tilgodeses krav, der 
fastsættes af andre. Hvem siger, at et samarbejde mellem tre lande gavner 
udviklingen af dit biblioteks opgaveportefølje. En ramme og et argument 
for et europæisk samarbejde, der giver mening for Gentofte Bibliotekerne 
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kunne se sådan ud: Der ligger et stort udviklingspotentiale i litterære 
udstillingsformer; her kan vi lære meget af hinanden - lad os derfor arbejde 
sammen om det i Europa.  

Resume

Man kan ikke undgå det internationale; Hellerup Kommune er ret 
international; her er ambassaderne; og den Internationale Skole findes 
også her. Men i forhold til kommunens kulturpolitiske udsyn er det ikke 
nødvendigvis på det internationale område, hvor biblioteket skal gøre sig 
bemærket. Samarbejdet på tværs af faglige og territoriale grænser er for os 
et middel og ikke et mål i sig selv; derfor spiller det ikke en afgørende rolle 
i bibliotekets visioner. Selvfølgelig har vi et internationalt udsyn. Vi har 
en række samarbejdsprojekter med biblioteker i udlandet; fokus på dette 
samarbejde er kvalitet. Når Gentofte Bibliotekerne fx højner kvaliteten i 
deres formidlingsformer og services, så har det internationale en effekt, der 
er vigtigt for os. En anbefaling kunne derfor være: Hav fokus på kvaliteten 
og øje for de internationale relationer, der understøtter bibliotekets stræben 
efter excellence.

Når bibliotekssektoren og andre sektorer er under opløsning, kan man i 
sin bibliotekspolitik og sin fortælling ikke udelukkende tage udgangspunkt 
i sektorens eller professionens konventioner. Nærheden til den kommunale 
virkelighed og til borgernes selvforståelse er blevet lige så væsentlig som 
de værdier og kvalitetsnormer, som bibliotekssektoren globalt er optaget 
af. Vil man fortælle om bibliotekernes internationale samarbejde, har 
historierne fra Aarhus Bibliotekerne et andet indhold og en anden form end 
de fortællinger, som Gentofte Bibliotekerne kunne bidrage med. Derfor 
vil min anbefaling være: I vores aktuelle fortællinger om bibliotekernes 
visioner skal der være en balance mellem den kommunale virkelighed og 
selvforståelse på den ene side og biblioteksvæsenets universelle værdisæt og 
kvalitetskrav på den anden side.
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Det nationale fokus i det internationale 
biblioteksarbejde
Chefkonsulent Gitte Beha Smed (GS); Slots- og Kulturstyrelsens Bibli-
oteksafdeling (SLKSB) – samtalen fandt sted den 15. december 2017.

Indledning:  
Samtalen med GS er den sjette af i alt 6 samtaler. I samtalen er der fokus 
på nødvendigheden af gode organisatoriske rammer, når bibliotekernes 
tværnationale samarbejdsprojekter skal hjælpes på vej. Desuden blev der 
gjort rede for udfordringerne ved at skrive succesrige EU-ansøgninger og 
hvordan Sherpa har bidraget til at takle disse udfordringer. 

Slots- og Kulturstyrelsens biblioteksafdeling har en række veldefinerede og 
lovbestemte opgaver. I forhold til samtalens overordnede tema skal der især 
fremhæves to funktioner: 1. SLKSB er ansvarlig for at fastholde og udbygge 
samarbejdet i det danske biblioteksvæsen og efterkommer blandt andet den 
opgave ved at inspirere til forsøg og udvikling. At styrke det internationale 
udsyn blandt folkebiblioteker må betegnes som en kompleks udviklingsop-
gave, der kræver en bæredygtig organisatorisk infrastruktur, en vedvarende 
dialog mellem interesserede aktører og mulighed for læring og udforskning. 
2. Som myndighed har SLKSB indflydelse på, hvordan en organisatorisk 
ramme for internationale aktiviteter i biblioteksvæsenet kommer til at se 
ud. I det omfang man indgår og forvalter resultatkontrakter med central-
bibliotekerne, kan SLKSB fastsætte specifikke kontraktmål og definere 
specifikke opgaver, som centralbiblioteker varetager for en nærmere fastsat 
kreds af folkebiblioteker. 

Samtalen varede ca. 1 time og var resultatsøgende. 

Betydning af en god organisatorisk infrastruktur

GS lægger ud med, at der på nationalt plan ikke findes en nyere viden-
skabeligt funderet kortlægning af bibliotekernes internationalisering. Den 
seneste omfattende undersøgelse, lavet af Pors og Johannsen, daterer fra 
omkring 2000 og handler både om folke- og forskningsbiblioteker. Der 
konkluderes, at biblioteksledere og ansatte verbalt bifalder internationale 
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aktiviteter og flittigt besøger internationale fora. Men når det kommer til 
handling, agerer man tøvende og er egentlig uinteresseret i internationale 
emner. Forfatterne konstaterer på den baggrund, at danske biblioteker 
hovedsagelig deltager i internationale biblioteksfora for at drøfte danske 
dagsordener.
GS fortsætter med, at der på folkebiblioteksområder gennem nogle år har 
været en stigende interesse og en vedvarende orientering mod internationale 
samarbejdsrelationer. Men i øjeblikket opleves der ikke stor politisk vilje til, 
at biblioteker engagerer sig internationalt. Billedet er dog lidt mere broget, 
eller nuanceret om man vil. Når SLKSB kigger på biblioteker og kommu-
ner, så vil der være nogle kommuner, der har en international agenda og 
som viser, at de både vil og kan arbejde sammen på tværs af landegrænser. 
Og det er i udgangspunktet en rigtig positiv udvikling. Der er dog også 
kommuner, hvor det internationale spiller ingen eller kun en marginal rolle. 
Der findes desuden specifikke initiativer og strategier eller produkter og 
services, som er tilvejebragt enten med nordiske eller andre samarbejdspart-
nere eller som har afsæt i nogle internationale udviklinger og trends. Der er 
med andre ord stadig en bevægelse mod det internationale; men interessen 
gælder ikke længere alle kommuner og alle biblioteker. 
Hvad angår SLKSB, så fortsætter GS med, at der i forhold til at være 
styrelse ikke er konkrete initiativer, i retning af at folkebiblioteker tager et 
bredere internationalt udsyn eller engagerer sig internationalt. Der er stadig 
et nordisk netværk og det er i regi af en nordisk kulturfond. I det netværk 
arbejdes der specifikt med integration af etniske minoriteter, der afholdes 
jævnligt nogle netværksmøder og indimellem en konference. Så er der også 
enkelte samarbejder på tværs. DBC for eksempel er i kontakt med nogle 
norske partnere angående digitalisering og digitale kompetencer. Der er 
ikke noget myndighedssamarbejde på folkebiblioteksområdet. SLKSB har 
stadig et godt netværk; ret beset er der ikke blevet formuleret et specifikt 
samarbejde mellem de nordiske partnere. 
De formelle strukturer, som SLKSB har kunnet agere indenfor, de findes 
ikke i øjeblikket. Og de initiativer, som kunne understøtte et internationalt 
udsyn, de arbejder heller ikke længere for os. I forhold til modelprogram-
met for folkebiblioteker blev der frem til 2016 uddelt en international 
pris. Denne pris Public Library of the Year, er dansk stiftet og uddeles for 
innovativ biblioteksarkitektur. Prisen har været med til at udvide vores 
internationale kontaktflade, men initiativet er nu overgået til IFLAs Public 
Library Section.  Selve modelprogrammet prioriteres ikke specifikt med 
henblik på internationale interessenter. Og tidsskriftet Scandinavian Library 
Quarterly blev nedlagt i 2016. Noget af det skyldes pengemangel, i andre 
tilfælde er nationale interesser og dagsordner blevet mere fremherskende.
SLKSB sidder med en omfattende viden og stor erfaring i forhold til at 
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bakke folkebibliotekerne op i deres bestræbelser om at skabe bæredygtige 
og inspirerende relationer til søsterinstitutioner i andre lande. Medar-
bejderne kender strategierne vedrørende samarbejder i EBLIDA eller de 
andre internationale biblioteksorganisationer. Når man følger den videre 
fortælling, får man hurtigt indtrykket, at SLKSBs viden og erfaringer ikke 
altid bliver forløst. Et oplagt eksempel er her, at SLKSB for eksempel bruger 
udenrigsministeriet som vigtig medspiller. Den internationale kulturhandel 
er en oplagt option, hvis der indgår biblioteksindhold i aftalepakken. Men 
dette er, som der også bliver fremhævet, noget kontekstafhængigt, hvilke 
biblioteksspecifikke emner der bliver efterspurgt og hvor mange af dem der 
i sidste ende bliver realiseret. En strategisk anlagt og mere langsigtet aktivi-
tetsportefølje med henblik på der internationale er dog svær at realisere, når 
konteksten bliver afgørende for, hvad der kan arbejdes med og hvad ikke.  

Mulige optioner og tænkelige samarbejdsrelationer

I sin søgen efter mulige initiativer samt biblioteksinterne samarbejder og 
støtteordninger starter GS med at henvise til Sherpa, som i sin tid er blevet 
finansieret af midler fra overbygningspuljen. Det kunne centralbibliotekerne 
gøre dengang, men det kan de ikke mere. Sherpa er ifølge GS et rigtigt godt 
projekt. Det lykkedes at komme med nye produkter blandt andet et spændende 
nyhedsbrev, der har skabt nysgerrighed og interesse. Sherpa er jo tilrettelagt ud 
fra en kontaktpunktsmodel, hvor interesserede biblioteker kunne blive vejledt 
og støttet. Det er også ret sympatisk. Når rådgivningsdelen ikke er blevet 
efterspurgt i ønsket omfang, så vil det være godt på en anden måde at vise, hvad 
biblioteker har gjort og kunne gøre, når de interesserer sig for det internatio-
nale. Gennem det gode eksempel og nogle praksisnære fortællinger kunne der 
tilbydes en anden form rådgivning, der inspirerer til efterligning.
For at komme tilbage til de organisatoriske aspekter, så er det ikke længere 
muligt for SLKSB at understøtte projekter med midler fra overbygningspuljen, 
selvom projektorganisationer er netop den form, der inspirerer til forsøg og 
udvikling. Den nye fortolkning af lovgivningen vedrørende overbygningsmidler 
er, at de gives til drift og ikke til projekter. Men hvis centralbibliotekerne internt 
aftaler, hvilke særlige opgaver, der skal løftes og hvordan arbejdsfordelingen 
mellem centralbibliotekerne er, så kan man i princippet godt forestille sig, at 
der tegnes en kontrakt om folkebibliotekers internationale aktiviteter. På denne 
baggrund er det også vanskeligt med en slags punktuel saltvandsindsprøjtning, 
der for eksempel hjælper enkelte biblioteker i gang med et konkret projekt – 
uanset om det er nationalt eller internationalt.
Når GS på den ene side henviser til centralbibliotekerne som ramme og 
oplagt aktør, der støtter op om folkebibliotekers internationale aktiviteter 
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og kompetencer, så understreger hun på den anden side, at samarbejdet skal 
være bredere funderet. Statsbiblioteket (SB) nævnes i den forbindelse som 
partner, der har en stor international kontaktflade. SB kunne tænke sig at 
udbygge deres eksterne aktiviteter; de vil gerne tættere på folkebiblioteker 
og er i den nye konstellation desuden mere åbne over for andre brugere end 
universiteterne: SB kunne i den forbindelse fungere som oplagt netværks- 
og samarbejdspartner for folkebibliotekerne vedrørende aktiviteter og 
indhold i international skala. 
Så er der stadig SLKSB. Her har man engageret sig i EU-programmer 
som Creative Europe og Europa for Borgerne. Især i forhold til Europa for 
Borgerne kan der hentes støtte hjem til projekter vedrørende medborgerskab 
og demokratiudvikling. Og her er afstanden til det, som folkebiblioteker 
i forvejen kender, nemlig folkeoplysningen, ikke særlig stor. Men også 
kulturprojekter kan SLKSB give støtte til i form af vejledning og erfarings-
opsamling. Og endelig har SLKSB en stor nordisk kontaktflade. Her skal 
der bare fremhæves, at personlige kontakter og besøgsprogrammer kan være 
en god anledning til international kontakt, inspiration og udvikling. Vi ved, 
at det nogle gange er nok, at man bare ringer eller bruger en pause på en 
konference til at fortælle om sit projekt. 

Alle vil gerne. Alle vil hjælpe og alle ville fortælle. Men vi har 
i øjeblikket ikke nogen formel ramme for dette samarbejde. I 
forbindelse med Scandinavian Library Quarterly har vi haft 
internationale folk herovre. Denne platform kunne en masse, 
fordi folk var nysgerrige og de havde deres erfaringer med sig.

Til sidst understreger GS denne tanke ved at gøre opmærksom på bibliote-
kernes selvforståelse. Folkebiblioteker er en universel institution; derfor er 
der heller ingen grænser med henblik på idé- og erfaringsudveksling.

EU-ansøgninger og kompetencebehov  

Som rådgiver for Europa for Borgerne har GS afholdt rigtig mange works-
hops, har haft mange dialogmøder og organiseret en del arbejdsmøder for at 
skabe projekter på tværs. Men det kræver professionelle samarbejdspartnere 
for at lykkes med en ansøgning. De regionale EU-kontorer er gode at 
bruge, når man ønsker at have adgang til et konkret program. De regionale 
væksthuse er også en mulighed, men her koncentrerer man sig meget mere 
om de helt store EU-penge. De forskellige programmer har også deres 
projektbank, hvor man kan hente inspiration. Hvis der skulle oprettes yder-
ligere en database med projekterfaringer, så er det ikke her, men i forhold 
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til de mere løse tværnationale samarbejdsrelationer. Og det kan være en god 
idé, som vi også kender fra modelprogrammet for folkebiblioteker. 

Når vi ser nærmere på EU-ansøgninger og de krav, der stilles i den 
forbindelse, så er det ifølge GS rigtigt nok: Her kræves der en særlig viden 
og et godt kendskab til det sprog, der forventes fra denne side. Nogle bib-
lioteker kan godt selv; andre biblioteker vil have et behov for støtte enten 
fra konsulenter i centralbiblioteksregi eller fra andre professionelle. Man 
kan ikke uden videre brugere de erfaringer hjemmefra. For bibliotekerne 
er blevet ret gode til at have succes med at søge SLKSBs udviklingspulje. 
Men alligevel vil mit råd være: Brug specialisterne. De gør det nemmere for 
bibliotekerne på alle mulige måder. 

Resume

Når SLKSB har engageret sig i Creative Europe og Europa for borgerne, 
så har det været med henblik til, at den danske stat har investeret i at 
medvirke i disse programmer. Men vi har ikke gjort nok for at formidle, 
at de europæiske programmer kan bruges til at finansiere relevante 
folkeoplysningsprojekter med dansk deltagelse. Derfor kan en anbefaling 
fra vores side være: Når vi ikke længere kan understøtte med midler fra 
overbygningspuljen til at finansiere overbygningsprojekter, så kan mange 
gode kultur- og folkeoplysningsprojekter i stedet for finde støtte i en 
EU-kontekst. Men udformningen af disse projekter kræver professionel 
hjælp, fordi man skal forstå de internationale koder, der er knyttet til de 
overnationale ansøgningsprocedurer.

I forhold til at skabe en understøttende ramme for folkebibliotekers 
internationale aktiviteter, så råder SLKSB i øjeblikket over stor viden og 
gode erfaringer. Mange initiativer er desuden knyttet til, om den enkelte 
kommune har internationale ambitioner eller ej. En anbefaling kunne 
derfor være: Der etableres en bred samarbejdsplatform, hvor alle de 
aktører, der kunne støtte folkebibliotekers internationale udsyn, inddrages. 
Centralbibliotekerne kan aftale en aktivitetsportefølje og en intern arbejds-
fordeling. På denne baggrund kunne der stilles forslag om, at lade det indgå 
i CB-ordningen.   

Personlige kontakter er blevet endnu vigtigere for at opbygge 
samarbejdsrelationer på tværs af landegrænser. Vores erfaring er, at der er 
en udpræget vilje i bibliotekssektoren til at hjælpe og til at fortælle. Det 
er sandsynligvis nok nemmere i en nordisk sammenhæng, fordi vores 
bibliotekskoncepter ligner hinanden. Min anbefaling vil være: Alle vil gerne 
samarbejde, den personlige kontakt er en vej til gode samarbejdsrelationer. 
Udnyt derfor de eksisterende besøgsprogrammer bibliotekerne imellem. 
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Det er en central antagelse, at folkebibliotekernes internationalisering 
indeholder komplekse udfordringer. Kompleksitet i forhold til sagen, tiden 
og de sociale interaktioner. En sag er kompleks, når forskellige elementer 
påvirker hinanden på en måde, som ikke lader sig kontrollere. Den 
tidsmæssige kompleksitet består i, at antallet af elementer, der påvirker 
beslutninger eller processer, vil tiltage med tiden. Planlagte strategier lader 
sig ofte ikke realisere pga. utilsigtede konsekvenser, begrænset indsigt i 
kulturelle miljøer eller andre ustabile forhold. Men med processen vil der 
tit opstå nye muligheder og nye veje. Kompleksitet i interaktioner betyder, 
at der indgår mange aktører med uens sociale, faglige eller kulturelle 
 baggrunde i processen; alle på forskellig vis koblet til hinanden. 

Folkebibliotekernes internationale samarbejdsprojekter er et eksempel 
på, at de faglige netværk er vokset og blevet mangfoldige, men at den 
gensidige påvirkning og afhængighed er tiltaget. Konklusionen kunne være 
at planlagte forandringer kun er mulige, når der også tages hensyn til de 
muligheder, som uforudsigelig udvikling bringer med sig.

Derfor, samt på basis af erfaringer, er folkebibliotekernes inter-
nationalisering en kompleks opgave. Dette gælder for selve processen 
og for understøttelsen af denne proces med råd og vink. Der skelnes 
mellem enkle, komplicerede og komplekse opgaver. I forhold til Staceys 
kompleksitets model er opgaverne komplekse, når aktørerne er usikre 
på, hvordan der skal handles og hvad man ønsker at foretage sig. Når 
 opgaverne ikke længere er enkle og klart afgrænsede, må de planlagte 
handlinger forlades. Enighed og klarhed i forhold til målene kan skabes 
ved at se på aktørernes forventninger og ved at udvikle visioner i form af 
meningsgivende  fortællinger. I metode og fortælling har projekt Sherpa 
fokuseret på visions- og fortællings perspektivet.  

Sherpa vil vise at internationale samarbejder er mange forskellige ting. 
Dette sker via en eksempelsamling og syv interviews, hvor fagpersoner 
udtaler sig om, hvad de forstår ved folkebibliotekets internationale udsyn. 
Disse interviews blev samlet i fortællinger, som i denne udgivelse gengives i 
en tematisk sammenskrivning. Kompleksiteten viser sig i mange holdninger 
og forskellige bud på, hvad der menes med internationale samarbejder, hvor 
meget de må fylde i bibliotekets hverdag og om de kan stå mål med andre 

Metodiske overvejelser
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forpligtelser, som biblioteket har. Der vises veje og gives anbefalinger til 
dem, der kunne skabe en bæredygtig ramme for bibliotekernes organisato-
riske læring, der vedrører EU-ansøgninger, et engagement i IFLA m.m.

Fortællingerne er resultatet af interviews med fem biblioteksledere, fem 
projektmagere og en fagkonsulent. Den metodiske basis for interviewdelen 
har været det problemcentrerede interview. En interviewform, hvis formål 
er, at en fagligt relevant problemstilling belyses af forskellige eksperter 
med henblik på at frembringe større viden og forståelse af problemets 
omfang. For at kunne sætte problemet i centrum, er der blevet stillet åbne 
spørgsmål. Spørgsmålene fokuserede tematisk på interessenters holdninger, 
visioner og værdier, værdiskabelse og omkostninger, organisatorisk 
læring og kompetenceudvikling i forhold til bibliotekers internationale 
samarbejdsprojekter. Interviewet med projektmagerne foregik som gruppe-
diskussion. Bibliotekslederne og fagkonsulenten blev interviewet enkeltvis.
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Publikationen er resultatet af et samarbejdsprojekt mellem Odense 
Bibliotekerne og Roskilde Bibliotekerne i perioden marts 2016 
til marts 2018. En kondenseret udgave af grønbogen fås i trykt 
udgave ved henvendelse til centralbibliotekerne i Odense og 
Roskilde
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