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I januar måned udkom rapporten Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi fra
Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Her har uafhængige økonomer regnet på bibliotekernes effekt på nationaløkonomien. Det har i alle landets medier vakt stor interesse.
Specielt fordi det er første gang, økonomer har sat tal på den værdi, som de danske folkebiblioteker tilfører samfundet. Analysen angiver, at borgernes betalingsvillighed til
folkebibliotekerne er 4 milliarder kroner værd, hvilket er betydeligt mere end de 2,5 milliarder skattekroner årligt, som samfundet bruger på bibliotekerne i dag.
Mest epokegørende er, som jeg ser det, at analysen viser, at bibliotekerne årligt bidrager
til det danske bruttonationalprodukt med 2 milliarder kroner årligt alene på uddannelsesområdet.
Forklaringen er, at bibliotekerne er en af hovedkræfterne, når børns læsefærdigheder
stimuleres uden for skoletiden. Samfundsgevinsten kunne endda være endnu større,
hvis bibliotekerne videreudviklede tilbuddene i et samarbejde mellem folkeskole og
ungdomsuddannelserne således, at sigtet var at stimulere læselysten og børns læsefærdigheder mest muligt. Derfor ser vi også analysen som et kraftigt signal til bibliotekerne
om, at her er et område, hvor de skal fokusere indsatsen yderligere.
I DB ser vi rapporten som et redskab, bibliotekerne kan bruge fremadrettet, når de skal
prioritere deres indsats. Og nok så vigtigt – som et væsentligt politisk argument for bibliotekernes samfundsnytte set ud fra økonomiske parametre.
Det er et paradigmeskift i forhold til at måden at måle bibliotekerne på. DB har i mange
år efterlyst en mere dækkende statistik og set på nye målemuligheder. Vi vil fremover
mere målrettet gå efter at få vist effekten af bibliotekernes virksomhed. Som et ekstra
analyseredskab indadtil og som et vigtigt redskab udadtil i en prioriteringsdiskussion.
Der har også været kritik af analysen. Dertil kan oplyses, at den er foretaget af internationalt anerkendte økonomer og bygger på ISO certificerede modeller for kulturanalyse
samt på nogle af de mest omfattende studier, der er lavet på området udarbejdet i Norge. Et land, der normalt er sammenlignelig med Danmark, hvilket tidligere overvismand
Christen Sørensen bekræftede under lanceringen på tænketankens konference i Industriens Hus den 20. januar. Det understreges dog i analysen, at den på flere parametre
er meget konservativ i sine estimater, og at der er tale om et forsigtigt skøn over bibliotekernes samfundsmæssige værdi. Og dertil, at den ikke omfatter samtlige opgaveområder og effekter.
Enkelte kulturtraditionalister mener ikke, man kan gøre bibliotekernes værdi op i kroner og ører, fordi kulturen har en værdi i sig selv. Jeg er enig i, at kulturen har sin egen
værdi, men også at den har en effekt, som ikke alle er opmærksomme på. Kulturens
egen værdi tæller desværre ikke altid, når der lægges budgetter, så dette bud på en økonomisk effektanalyse er et væsentligt bidrag til at vise folkebibliotekernes samfundsmæssige værdi.
Derfor bør spørgsmålet ved næste budgetforhandling ikke være: Hvorvidt vi har råd til
at investere mere i bibliotekerne. Men hvorvidt vi har råd til at lade være!

INDHOLD
Børn, kreativitet og OPP. Mange kommuner medtænker biblioteket, når byudvikling og innovation står på dagsordenen, blandt
andet Billund Kommune. Borgmester Ib Kristensen (V) fortæller i stort interview om Capital of Children og lokale udviklingsstrategier i samarbejde med LEGO.
Der sker rigtig meget i Aarhus, ikke kun på havnen. Storstilet avis-digitalisering, Tidens litteratur og Coding Pirates – læs nyt fra
Statsbiblioteket, Hovedbiblioteket og Lokalbibliotekerne.
En vigtig medspiller, når folkestyret skal styrkes og udvikles - og en del af velfærdssamfundets fundament, lyder det om folkebiblioteket fra Folketingets kulturordførere. Vi skal have Folketingsvalg i 2015. Danmarks Biblioteker har inviteret partierne til at
fortælle om bibliotekets rolle, opgaver, digitale udfordringer mm.
Læs de perspektivrige udmeldinger og om hvorfor, det måske er på tide at revidere loven.
Hellen Niegaard
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Skraldespand eller
schweizerkniv?
Hvordan skal bibliotekerne udvikle sig i fremtiden, og hvad vil vi,
spurgte Mogens Vestergaard, formand for Bibliotekschefforeningen, på BCFs årsmøde og generalforsamling i Vejle den 5. februar i år. Det gjorde han med henvisning til presset fra at kunne varetage kerneydelser på den ene side og tildeling af mange nye
opgaver især i kommunalt regi på den anden.
Vi er rede til en ny strategi!
Lød det også fra Mogens Vestergaard. Som formanden og bestyrelsen ser det, har bibliotekerne nu gennemført hovedanbefalingerne i den seneste nationale strategi, Folkebibliotekerne i vidensamfundet, fra 2010, og man vil gerne videre. Rapporten har
med Vestergaards ord nærmest været som en slags bibel for
branchen, og det har været nyttigt, men nu er den forældet. BCF
ser derfor frem til Kulturstyrelsens kommende strategiarbejde på
biblioteksområdet.
Bag den gamle strategi ligger en tanke om et sammenhængende
biblioteksvæsen. ”Selvom vi er kommunale, har vi i kraft af en bibliotekslov og en fælles, national strategi en sammenhæng med
hinanden, der går på tværs af kommunegrænser. Men viser udviklingen, at det bliver vanskeligere at fortsætte på den måde?
Når man ser på, hvad det enkelte bibliotek er involveret i i forhold
til løsning af kommunale opgaver, peger udviklingen på, at bibliotekerne i mindre grad kan opretholde sig som sektor, nationalt
set, men i stedet i højere og højere grad bliver en del af den kommunale verden og dens netværk”, sagde formanden. Skal bibliotekerne være dem, der løser alt det, de andre ikke lige kan kommunalt, og hvis ja, hvad så med de egentlige biblioteksydelser?
Spis brød til
Det blev under dagens debat og indlæg dog klart, at selv om man
nok kunne mønstre en vis forståelse for strategiidéen fra salen og
landets biblioteksledere, så er der også ting, man endnu ikke har
på plads, og som skal håndteres. For ganske vist er hovedanbefalingen om Danskernes Digitale Bibliotek nu søsat med tilslutning fra alle landets biblioteker, men endnu ved ingen, om DDB
er fuldt sødygtig. Det vil 2015 vise.
Det samme gælder idéen om det fælles bibliotekssystem Dantek,
nu ejet og under udvikling af Systematic. Og selv om mange
kommuner trods stramme økonomiske budgetter er lykkedes
med nybyggeri eller nytænkning af biblioteksrummet inspireret
af strategiens ﬁre-rumsprincip om biblioteket som sted for inspiration, læring, performance og møder, så gælder det ikke alle landets biblioteker. Ligesom kompetenceopgraderingen vel egentlig
aldrig afsluttes. Der er også stadig mange uudforskede muligheder i rapportens partnerskabsmodel.
Støt kurs fremad
I erkendelsen af, at man ikke bare kan afvente, at alle er med, når
en masse store fælles problematikker så forskellige som biblioteket som læringsinstitution, medieudviklingen og digitaliseringens konsekvenser samt overbygning og opfyldelse af biblioteksloven trænger sig på, blev både formanden og de tre af bestyrelsens medlemmer, som var på valg, genvalgt med akklamation.
Og foreningens Aktivitetsplan og fokus godkendt.
Hellen Niegaard
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[NYHEDSKLIP...]
100.270.616 kroner samlede danskerne ind til årets Danmarks
Indsamling, afsluttet 31. januar, som støtte til en række humanitære hjælpeorganisationers projekter. Bl.a. bidrog landets børnebiblioteker og deres Palles Gavebod sammen med landets skoler
og DR Ramasjang/Ultra med opfordring til alle børn om at gøre
en god gerning. For hver god gerning børnene udførte, gav Ole
Kirks Fond 25 kroner. Fondens beløb til Indsamling 2015 blev på
5.293.175 kroner.
Ny strategi for Københavns Biblioteker omfattende 2014-2019, er
en del af kommunens 2015-budgetaftale. Strategien og kommunens bibliotekspakke "Styrk borgerne", en treårig handlingsplan
for fusionen og integrationen mellem Kultur- og fritidsforvaltningen og Københavns Borgerservice fra juni 2014, skal skabe fremtidens – anderledes og bedre – biblioteker og borgerservice gennem teknologi og inddragelse af borgerne. F.eks. skal det digitale bibliotek udbygges og bl.a. e-bogstitlerne ﬁredobles til ca.
25.000 i 2018.
Biblioteksstandarder i Danmark – november 2014, udarbejdet af
Preben Aagaard Nielsen, Kulturstyrelsen, og Leif Andresen, Det
Kongelige Bibliotek, giver et aktuelt overblik over udvikling og
implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark,
inkl. dansk deltagelse i international biblioteksstandardisering.
Standardisering er ikke et mål i sig selv, fastslås det, men skal
skabe transparens og sikre effektivitet samt genbrug af viden, så
sektoren undgår spild og minimerer omkostninger via koordinerende samarbejde.
2015 markeres 100-året for 1915-Grundloven, et gennembrud for
den lige og almindelige valgret til både mænd og kvinder. Med
den ﬁk kvinder og tyende uden egen husstand ret til at stemme.
For at opnå valgret skulle man være fyldt 25 år, have indfødsret
og fast bopæl i landet. Det markerer Regeringen og Folketinget i
hele 2015 med fokus på ligestilling, demokrati og samfundsdeltagelse i dagens Danmark. Følg med på www.100aaret.dk – og deltag selv.

A K T U E LT
Folkebibliotekerne

Samfundsøkonomisk gevinst
Sjældent, hvis nogensinde, har en ny rapport om biblioteker haft så stor og umiddelbar gennemslagskraft i medierne som Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi udarbejdet
af Copenhagen Economics (CE) for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og offentliggjort
den 20. januar i år på en konference i Industriens Hus.
”Biblioteker skaber en milliardgevinst for samfundet”, ”Rapport: Biblioteket er en milliardgevinst for samfundet”, ”Bibliotekerne bidrager med milliarder til BNP”, ”Biblioteker er en
overskudsforretning”, ”Kan man gøre folkebibliotekernes betydning op i kroner og øre?”.
Sådan lyder blot en mindre del af de utallige overskrifter, rapporten straks fremkaldte og stadig får i de trykte medier. Fra Berlingske, Børsen, JP, Danske Kommuner til Kristeligt Dagblad, men også i mange TV-, net- og radioindslag samt på diverse sociale fora.
n Meget kort fortalt når rapportens analyse frem til, at bibliotekerne genererer en værdi på
to milliarder af bruttonationalproduktet ved at styrke børns læsefærdigheder. Rapporten
peger også på bibliotekernes rolle i relation til at klæde borgerne på i den digitale omstillingsproces, hvilket anslås til omkring årlige gevinster på op til 200 millioner kroner. Men
det stopper ikke der, for CE har samtidig med udgangspunkt i en norsk undersøgelse set
på befolkningens betalingsvillighed i relation til biblioteket, og her når man op på yderligere 4 milliarder kroner. Alt i alt imponerende set i sammenhæng med samfundets samlede
udgift til folkebibliotekerne på ca. 2,5 milliarder årligt. Hvortil naturligvis skal lægges de
indsatsområder, rapporten ikke medtager.
n Dét var budskaber, som offentligheden og medierne ikke kunne komme udenom. Selv
om nogle på lanceringskonferencen og efterfølgende også har rejst spørgsmål om rimeligheden i at sammenligne sig med en norsk rapport fra 2006 og i overhovedet at give sig til
at måle på kultur.
Debatten fortsætter, som det fremgår af DB-formand Steen B. Andersens leder i bladet og af
indlægget fra bibliotekschef Annette Brøchner Lindgaard om bl.a. behovet for endnu en rapport, se Debat & Kommentarer. Også på DBs store årsmøde ’Biblioteket forandrer liv’ for politikere og fagfolk i Aarhus den 16-17. april. Her stilles spørgsmålet “Kan man måle kultur?
Skal man?” af Thomas Nordahl, norsk professor ved Høgskolen i Hedmark. Også selve rapporten introduceres nærmere og drøftes politisk. Hent rapporten på http://fremtidensbiblioteker.dk/.
Er du endnu ikke tilmeldt årsmødet? Så tjek bladets bagside og ﬁnd ud af, hvordan du kommer med. Eller klik dig ind her: www.db.dk.
Hellen Niegaard

Gaudi og det røde bånd
Når historien skal skrives om landets biblioteksudvikling fra kommunalreformen til i
dag, vil den handle om ﬂere modsatrettede vilkår for folkebibliotekerne set under
ét.

Inspiration fra Hjørring til Catalonien
Siden Hjørring Bibliotek åbnede i 2008 har
det været genstand for stor opmærksomhed og besøg fra hele verden pga. sin helt
utraditionelle rumindretning, de mange
anvendelsesmuligheder og det gennemløbende røde bånd ved Fjord & Bosch. Alligevel var det overraskende, skriver Per
Drustrup til Danmarks Biblioteker, at vi på
biblioteket snart syv år efter åbningen ﬁk
en invitation til at sende to bibliotekarer til
Barcelona for at fortælle om det hele med

særligt fokus på mulighederne for børn og
unge. Specielt om, hvordan rammerne har
indﬂydelse på børn og unges brug af biblioteket samt om erfaringerne, benyttelse
og senere ændringer.
Derfor drog Tone Lunden og Anne Heidmann stolte og velforberedte til arkitekten
Gaudis hjemby sidst i januar for der at fortælle om indretningsarkitekturen på Hjørring Bibliotek og dele ud af de hjemlige erfaringer på en konference for bibliotekarer
fra hele Catalonien.
/HN

Danmarks Biblioteker 2015 - nr.1

På den ene side har bibliotekerne siden
kommunalreformen budgetmæssigt været inde i en langvarig bølge af driftsbesparelse og det trods tilgang af en del nye
opgaver. På den anden side opleves en
bølge af nytænkning omkring det fysiske
bibliotek, dets bygning, dets rum og effekt
og dets konkrete indretning. Sådan som
det bl.a. fremgår af interviewet med borgmester Ib Kristensen fra Billund og af genåbningen af Frederiksværk bibliotek i dette

nummer. Interessant ikke bare for danske
kommuner, arkitekter, kultur- og biblioteksfolk, men også for kolleger fra udlandet.
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OPSØGENDE FORMIDLING

BIBTOGO

POP-UP SERVICE I TREKANTOMRÅDET
Vellykket ny vejviser til bibliotekernes lydbøger, ebøger, musik og film.

Skal man låne en bog eller andet på biblioteket i dag, kan det
ofte klares med et par klik. Med den helt nye udgave af eReolen.dk har man som bruger fra januar for eksempel adgang til
omkring 9.000 ebøger. Let ikke mindst når man er på farten.
Man kan selvfølgelig stadig låne papirbøger med hjem fra biblioteket, men rigtig mange bøger kommer nu også som ebøger, og
mange flere vil i fremtiden først og fremmest komme som ebog.
Dét er der nogle biblioteksbrugere, der ved, men rigtigt mange
kender ikke til muligheden endnu. Og det bestemte bibliotekerne i Trekantområdet – Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,
Vejen og Vejle – sig til at ændre på.

Mød biblioteket i bussen
Under Den regionale Kulturaftale mellem området og Kulturstyrelsen iværksatte bibliotekerne et projekt med forskellige praktiviteter for lydbøger, ebøger, musik og film dér, hvor folk er
‘på vej’. I de offentlige transportmidler og lignende og altså ikke
på selve bibliotekerne. Projektet blev startet i 2013 og løber til
udgangen af i år. Målet er at skabe opmærksomhed om de forskellige services, som folkebibliotekerne i dag kan tilbyde online, og initiativet er blevet godt modtaget. “Langt de fleste er positive, når de hører, at vi kommer fra bibliotekerne. Mange har
ikke kendt tilbuddene i forvejen og har været meget interesserede. Så vi er rigtig godt tilfredse med projektet ind til nu”, siger
Kristoffer Harboe, samlende projektleder og bibliotekar i Kolding, til Danmarks Biblioteker om forventningerne til projektet.
Ikke kun biblioteksbrugere har været interesseret i e-lån. “Vi er
samtidig kommet ud til en stor mængde ikke-brugere, når vi har
været på banegårde, i busser og på Trekantområdets festuge i
forbindelse med projektets kampagner. Derfor ser vi også frem
til de kommende kampagner. Her vil vi blandt andet forsøge at
ramme business-segmentet på udvalgte hoteller i området og i
Billund lufthavn”.
6

Om brug og sidegevinster
Bibliotekerne kan ikke direkte registrere øget brug af e-materialerne, da brugen af de populære tjenester som eReolen og Netlydbog i forvejen er meget stor. “Det vil kræve store udsving at
kunne sige noget signifikant. Dog kan vi helt eksplicit se, at vores helt egen zombie-sms-novelle OVERALT har været et kæmpehit. Den blev lavet i forbindelse med Trekantområdets Festuge 2014 og blev i de efterfølgende måneder downloadet over
800 gange. Hvilket ifølge SMS Press er en ekstremt stor succes.
Vi kan samtidig se, at novellen i flere tilfælde er blevet downloadet af 25-30 brugere samtidigt, hvilket tyder på, at den er blevet
brugt i undervisningen på skoler”, siger Kristoffer Harboe. En
fantastisk sidegevinst i relation til bibliotekernes understøttelse
af læsning i skolerne, og noget som alle i projektet er meget glade for.

Pop-up-biblioteker – en metode der dur
På nuværende tidspunkt er det endnu åbent, om projektet er så
godt, så det skal gøres permanent. Det vil bero på evalueringen
i slutningen af året, forklarer projektlederen. “Det er dog helt
sikkert, at vi vil kunne bruge mange af vores erfaringer i andre
sammenhænge fremover. Vi har fået masser af værdifuld erfaring i forhold til planlægning, formidling og samarbejde med
eksterne parter. I det hele taget kan vores erfaringer med midlertidighed og pop-up-biblioteker bruges bredt frem over! Vi har
også opnået stor synlighed i de regionale medier, hvor vi har
været live i radioen og i de fleste lokale og regionale aviser, hver
gang vi har haft en kampagne”, slutter Kristoffer Harboe.
Er du ofte på farten, eller har langt til biblioteket, så tjek ind på
BIBTOGO.dk og blive inspireret af de mange muligheder.
/HN

FREMTIDENS SKOLE

BØRNENES EGET BUD

Elever fra Kundby Skole i Holbæk Kommune skabte i konkurrence med mere and 30
andre skoleklasser fra hele landet på otte timer en dag i oktober 2014 et meget gennemtænkt, originalt og kreativt bud på fremtidens skole.
Kundby-visionen: “I fremtiden vil jorden være udsat for farlige
uv-stråler, da vi mennesker har fået ødelagt ozonlaget. Farlige
gasser gør også, at det er farligt for børn og voksne at være udenfor, og derfor er man nødt til at bygge med en særlig teknik, der
kan sikre mennesket.
Når man ser Kundby skole udefra, tænker man nok først, at det
er en gammeldags skole bygget i sten. Men når man så træder
ind af porten, forvandler indtrykket sig til en super moderne
skole. Madautomaten løber aldrig tør for bagte kartofler og andre lækkerier, hvilket gør, at eleverne på skolen slipper for de kedelige madpakker, man kender i dag. Et stort panoramavindue
dækker hele den bagerste væg og giver skolen et fantastisk lysindfald.
Et stentag blokerer solens skadelige uv-stråler, således at eleverne kan gå rundt på skolen og føle sig sikre. Inde i selve skolen er
lokalerne bygget som huse. Her foregår det meste undervisning
på computer, Ipad 200 og Korio 3000. Disse styres med øjnene,
og alt, hvad man i dag skriver på sin computer, vil i stedet blive
indtalt”. Sådan lød det bl.a. i klassens beskrivelse af skolen, der
også omfatter et gammeldags bibliotek med bøger, et biologilokale med levende dyr – og hvor robotter og computere vil stå for
undervisningen.

Vinderne
Juryen, som udgjordes af Pia Rost Rasmussen, leder af DAC &
LEARNING, Dansk Arkitektur Center, Ning de Coninck-Smidt,
historiker, Aarhus Universitet, og Majken Astrup, kommunikationsansvarlig, sekretariatet for Skole i 200 år, endte med at give
førstepladsen til Kundby Skole ved Holbæk for deres byggeri,
der afspejlede forskellige fremtidsscenarier præget af klimaforandringer og indførslen af lærerrobotter. Tre andre skoler blev
også præmieret for deres flotte byggerier og beskrivelser. Andenpladsen gik til Kirstinebjerg Skole i Fredericia for en meget
smuk skole med kunst på væggene og brug af alternative energiformer, mens Tirsdalens Skole i Randers og Søndermarksskolen i Vejle delte tredjepladsen med både realistiske, højteknologiske og smukke byggerier.
Se mere om det hele på www.pallesgavebod.dk/spil/palleland
PERNILLE CARNEIRO JUEL,
Team Rum og Kommunikation,
Roskilde Bibliotekerne

Pallelands Minecraft-værktøj

Klassen fra Kundby vandt en tur i biografen til "Antboy 2 – Den
røde furies hævn", Palleland T-shirts og en Skole200-plakat.
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Der var gang i byggeriet og de visionære tanker, da de over 200
skolebørn fra mere end 30 4-6. klasser lavede deres bud på
Fremtidens Skole på de danske børnebibliotekers Minecraftserver “Palleland”. Konkurrencen var skabt af Skole200 og Palles
Gavebod og havde så stor tilstrømning, at arrangørerne måtte
stoppe for tilmeldinger fra endnu flere skoleklasser. Pallelands
Minecraft tilbyder et spil og en virtuel ‘sandkasse’, hvor man
bl.a. selv kan bygge, slås, chatte, deltage i konkurrencer og i det
hele taget have det sjovt. Eleverne viste både gode samarbejdsevner, flair for design og forståelse for fremtidig udvikling, og
der var mange imponerende bud på fremtidens skole.
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BØRN OG KULTUR
I STÆRKT PARTNERSKAB
Under vingerne af Capital of Children
og en OPP-virksomhed, sættes der i
Billund nye standarder for både LEGO
og for børnebiblioteksvirksomhed

INTERVIEW MED
BILLUNDS BORGMESTER
IB KRISTENSEN (V)

Ib Kristensen (V), borgmester i Billund siden kommunalreformen og
bestyrelsesmedlem i Capital of Children.
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Med fokus på børn, leg, læring og kreativitet
samt viden om de dele arbejdes der i Billund lige nu med to projekter af stor interesse for biblioteksfolk og kommunalpolitikere.
Det ene er et kæmpestort lego-hus, LEGO House, med bl.a. oplevelsescenter og museum, som
bygges der, hvor byens gamle rådhus tidligere
lå. Det andet i noget mere beskeden målestok er
genopﬁndelsen af Billund Centret og biblioteket
her, åbnet i 1975.
Begge projekter er på sin vis inspireret af LEGOklodsen – symbolet på børns ubegrænsede leg
og fantasi gennem årtier – og begge en brik i Capital of Children (CoC), Børnenes Hovedstadprojektet, som Lego Fonden og Billund Kommune i fællesskab står bag, og som blev igangsat i
2011.

INTERVIEW

“

Vi skal være STEDET for børn. Dér
hvor andre kigger hen, når de skal hente
inspiration til at skabe rammerne for det
gode børneliv.

LEGO House
Et ca. 12.000m2 oplevelseshus, som
åbner i 2016. Tegnet af BIG/Bjarke
Ingels Group.Foto: LEGO Group

Hvad går det hele ud på, og hvad er tidsrammerne? Det fortæller borgmester Ib Kristensen fra Venstre om i et interview med
Danmarks Biblioteker sidst i januar.
“Det handler om børn, leg, læring og kreativitet. I et lokalt såvel
som et globalt perspektiv! Og tidsrammen er uendelig”, lyder
det ultrakorte og ambitiøse svar. Horisonten rækker, som borgmesteren formulerer det, generationer frem: “Vi bliver aldrig
færdig med den vision. Når vi har gennemført de projekter og
initiativer, vi er i gang med i dag, så er der nye idéer og projekter
på vej”.

også fremgår af sammensætningen af CoC Office’s bestyrelse.
Her sidder LEGO’s ejer Kjeld Kirk Kristiansen, Hanne Træholt
Odegaard, seniordirektør i LEGO Fonden, den til enhver tid siddende borgmester, p.t. Ib Kristensen, kommunaldirektør Ole
Bladt-Hansen samt en uvildig formand ude fra, nemlig Michael
Hjortlund, tidligere administrerende direktør i Ingeniørforeningen IDA. En vægtig gruppe med en vægtig vision: Billund er Børnenes Hovedstad! Her lærer børn gennem leg og er skabende
verdensborgere.

Strategi og proces
Investering i børnene

Billund er kloden rundt kendt som hjemsted for LEGO og for
etableringen af verdens første LEGOland. “Men”, fastslår borgmester Ib Kristensen, “et delmål for os er også, at gøre Billund
kendt som det sted, hvor viden om leg, læring og kreativitet skabes. I Børnenes Hovedstad udvikles kreativiteten hos børn i alle
aldre. Den øgede kreativitet opnås ved at anvende leg som vejen
til læring – og byen udvikles som en by i børnehøjde med fokus
på børn. Billund skal ikke bare være blandt de bedst drevne
kommuner indenfor børn- og ungeområdet. Vi skal være STEDET for børn. Dér hvor andre kigger hen, når de skal hente inspiration til at skabe rammerne for det gode børneliv”.

Delmål og metode
Processen med at skabe Capital of Children foregår i sig selv på
en legende, lærende og inddragende måde. Og med særlig ind-
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CoC-aktiviteterne er formelt organiseret i et aktieselskab, hvor
LEGO Fonden og kommunen hver især ejer 50 %, og driftsøkonomien bag bygger på 6 mio. kroner fra hver partner årligt.
“Det kan godt være, at 6 mio. kroner pr. år lyder af meget, men
det er et udtryk for, at det er noget man virkelig vil fra begge sider. Vi har organiseret os i CoC Office, et såkaldt offentligt-privat partnerskab. Og det, vi satser på, er børnene og deres udvikling. Vi skal bidrage til, at de kan blive verdensborgere, når de
vokser op”, forklarer Ib Kristensen entusiastisk. Som han udtrykker sagen: “Hvor ellers, hvis ikke her, skulle man vælge at investere i børnene!”.
Og man skal være parat til at investere, også fra kommunens side. Her handler det nemlig ikke bare om virksomhedsudvikling
eller by- og kommuneudvikling, men om begge dele. Noget der
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INTERVIEW

LEGO House visualisering i fugleperspektiv. Foto: LEGO Group

dragelse af børn på forskellig vis. Sådan som man sammen med
en række eksterne partnere f.eks. gjorde det med succes i efterårsferien med et Nørd-show for de 9-13-årige børn og unge. Et
andet delmål i Billund er, at kommunens borgere skal opleve, at
de bor i Børnenes Hovedstad, og at deres behov og interesser
som familier forstås og imødekommes, så de agerer som ambassadører for sagen, fordi de selv er engagerede. Et tredje, at
man ad den vej opnår bredt ejerskab til visionen, så både borgere, organisationer og virksomheder bidrager til at realisere visionen. De institutioner og organisationer, der arbejder med
børn professionelt, skal udvikle og løbende afprøve ny viden og
metoder. Gennem byrummet, skolerne og byens andre steder
som f.eks. biblioteket.

Fremtidens børnebibliotek, Videnscenter og skoletilbud
Om planerne for biblioteksdelen, siger Ib Kristensen: “Med Rosan Bosch, den internationalt anerkendte designer, vil vi skabe
et unikt bibliotek – et Fremtidens Børnebibliotek, og samtidig
en helt ny udgave af Billund Centret, hvor Rosan Bosch Studio
også skal indover det overordnede designkoncept. Biblioteket
skal skabe nye rammer for børns kulturelle oplevelser, egen kulturproduktion og kreative læring”.
Billund Centret skal fremover helt nytænkes og fungere som ressourcecenter og vidensbrønd for børnekultur. “Når vi er færdige
med biblioteket renoveres hele centret, så vi får et kombineret
Videnscenter og Børnekulturhus”. Biblioteket skal efter planen
være færdig i 2015, derefter tager man fat på resten af centret.
Børnenes hovedstad har i samarbejde med LEGO Education og
kommunens folkeskoler allerede de sidste tre år været i gang
med at implementere nye undervisningsmetoder. Alle skoler
har fået stillet LEGO Education materialer til rådighed og har
fået tilbudt træning i produkterne. Et centralt element i LEGO
education materialerne er “hands on learning” som ofte er
stærkt motiverende både for børn og for lærere. Den kreative og
legende tilgang til læring igennem dette projekt er samtidig med
til at understøtte folkeskolereformen. Hvilket Ib Kristensen er
overbevist om ikke bare vil have interesse lokalt eller i udlandet,
men også vil kunne interessere nationalt. Interessant ikke
mindst i en tid med en folkeskolereform, som knokler med at
komme ud over rampen og reelt tilbyde nye, stimulerende læringsmåder og dertil nye veje for samarbejde med lokalsamfundet.

ger på, hvordan Billund og LEGO er gode for hinanden. Tilbage
i 2006, hvor LEGO var ude i økonomisk krise, erkendte LEGO, at
en påtænkt flytning af klodsstøbningen og pakkeri til udlandet i
besparelsesøjemed alligevel ikke ville levere den samme høje
kvalitetsproduktion, som man kunne i Billund. En flytning ville
ellers have været noget af en mavepuster for de lokalpolitikere,
som var i fuld gang med sammenlægning af Billund og Grindsted kommuner til storkommunen Billund med godt 26.000 indbyggere, og som samtidig oplevede lukning af Danish Crowns
arbejdspladser. Så at flytningen ikke blev til noget var en stor lettelse. “I dag har vi en utrolig lav arbejdsløshedsprocent og
17.200 arbejdspladser. Heraf godt 8.000 som pendler ind i kommunen, mens knap det halve pendler ud. LEGO er kommunens
største virksomhed med over 4.000 medarbejdere. Capital of
Children samarbejdet er også på det område et stort aktiv i forhold til at tiltrække arbejdspladser og gøre kommunen attraktiv
at bosætte sig i”, understreger borgmesteren.

Forsknings- og udviklingscenter
Internationalt er Billund i dag jo især kendt for LEGO og LEGOland og for lufthavnen. “Vi vil også gerne tage den ‘den anden
vej’ rundt. Et mål for Capital of Children er at tiltrække kreative
iværksættere, forskere og designere og andre alle vegne fra. Om
du kommer fra Polen, Sydafrika eller Amerika er lige meget. Har
du noget at byde ind med, kan Børnenes Hovedstad til gengæld
tilbyde et udviklingsmiljø, stille faciliteter og f.eks. mentorer
samt nye boliger til rådighed,” lover Ib Kristensen. Blandt de allerede opnåede resultater er derfor også etableringen af en international skole og børnehave. Der er i venstre-borgmesterens
øjne således allerede i dag et bredt ejerskab lokalt til strategien
og CoC-samarbejdet.
Ingen tvivl om, at går det godt for LEGO, så går det også godt for
Billund Kommune og dens borgere. Heller ingen tvivl om, at de
to nye projekter LEGO House såvel som realiseringen af visionen for Billund Bibliotek og Billund Centret hver især vil tiltrække yderligere besøgende samt fagfolk og politikere på udkig efter nye idéer og løsninger.
Se mere om Børnenes Hovedstad på
www.capitalofchildren.com.
Læs også artiklerne om Magion, kommunens tre år gamle hovedbibliotek og borgerservice i Grindsted by, på
www.db.dk/artikel/bibliotekspris-gik-til-billund-kommune.

LEGO City
Sådan kaldes Billund indimellem, og det tager borgmesteren ikke ilde op. “Det opfatter jeg som kærligt ment”, siger han og pe-
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Interviewer:
HELLEN NIEGAARD

F O L K E T I N G S V A L G 2 01 5

POLITIKERNE OM
FOLKEBIBLIOTEKET
Vi skal have Folketingsvalg i 2015. Derfor er der – i sammenhæng med Danmarks
Biblioteksforenings arbejde med en ny 2020-strategi – god grund til at høre Folketingets partier om folkebibliotekets opgave i dag.
Danmarks Biblioteker har bedt partiernes kulturordførere fortælle, hvorfor biblioteket er vigtigt, hvis det i det hele taget er det?

n Ingen stiller spørgsmål til folkebibliotekets eksistens. Alle partier er enige om bibliotekets
betydning som en vigtig spiller i forhold til den demokratiunderstøttende og folkeoplysende opgave, der ligger i at skabe adgang til viden og kultur, også i en digital kontekst.
n Alle mener i øvrigt også, at bl.a. den teknologiske udvikling gør det relevant at se på, om
Lov om biblioteksvirksomhed fra 2000 skal revideres. Og ingen af ordførerne anfægter det
kommunale selvstyres ret til at drive biblioteker på meget forskelligt niveau. Omend det
understreges, at man selvfølgelig skal leve op til loven.
n Læs de meget interessante udmeldinger, der også omfatter politikernes holdning til ophavsret og bibliotekernes adgang til at formidle digitale materialer – samt bud på de
næste ﬁre års store kulturopgaver.

Enquetens deltagere
Alex Ahrendtsen - Dansk Folkeparti
Lars Barfoed - Det Konservative Folkeparti
Marlene Borst Hansen - Radikale Venstre

Michael Aastrup Jensen - Venstre
Troels Ravn - Socialdemokratiet
Annette Vilhelmsen - Socialistisk Folkeparti

Danmarks Biblioteker har ikke ved redaktionens afslutning modtaget svar fra kulturordførerne fra Enhedslisten og Liberal Alliance.
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“

Alex Ahrendtsen (DF)

Marlene Borst Hansen (B)

Hvorfor er folkebiblioteket vigtigt i dag?

Alex Ahrendtsen (DF): – Det er en vigtig medspiller i at styrke
og udvikle vort folkestyre, og bibliotekerne stiller en lang række
kulturprodukter til rådighed for borgerne, som de enten ikke har
råd til at anskaffe, eller som de ikke kan opstøve selv.

Lars Barfoed (C): – Folkebibliotekerne er vigtige af flere grunde. Grundlæggende for at formidle litteratur – ikke mindst
dansk litteratur og for at tilbyde et sted til fordybelse og studier.
Marlene Borst Hansen (B): – De danske folkeinstitutioner –
Folkeskole, Folkekirke, Folkeoplysning og Folkebibliotek – spiller en afgørende rolle i vores demokrati, og de bør styrkes, da de
er under voldsomt pres i en global og digital virkelighed, hvor faste værdier udfordres, og det fælles fundament ikke længere er
givet. I folkeinstitutionerne – og dermed også på folkebiblioteket – mødes mennesker på tværs af alder, køn, uddannelse og
økonomisk formåen. Disse møder med mennesker, som ikke
ligner os selv, er en af grundpillerne i et demokrati som det danske.
For mig er folkebibliotekets kerneopgave ikke at formidle bøger,
men derimod viden og kultur og heri ligger en væsentlig forskel.
Folkebibliotekets samfundsfunktion er at støtte og hjælpe borgerne i at mestre både eget liv, og det at være en aktiv medborger. Det kræver viden, indsigt og mellemfolkelig forståelse for
det samfund, man til enhver tid måtte leve i, og den rolle bør
biblioteket hele tiden have for øje og udvikle.
Michael Aastrup Jensen (V): – Bibliotekerne er helt afgørende i forbindelse med formidling af et bredt udvalg af litteratur og
kultur på en gratis og let tilgængelig måde for alle.
Biblioteket kan samtidig danne ramme om lokale kulturarrangementer, ofte i samarbejde med det frivillige foreningsliv.
Bibliotek og Borgerservice er mange steder samlokaliseret, det
betyder en let og tryg adgang til kontakt med det offentlige –
især for de medborgere, der ikke er trygge ved digitaliseringen.
Troels Ravn (A): – Bibliotekerne har en vigtig demokratisk rolle at spille som et borgernes hus, der skaber rammer for fælles-
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Lars Barfoed (C)

skab og folkeoplysning, og hvor alle har adgang til de informationer, der er et vigtigt fundament i vores samfund. Bibliotekerne
har samtidig en vigtig rolle som katalysator for nye lokale samarbejder, partnerskaber og netværk.
Bibliotekerne er vigtige, fordi de sikrer borgerne adgang til viden, og det er også vigtigt i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Det gælder både for børn, unge og voksne, at adgang til
viden er vigtig. Det er især vigtigt for den del af befolkningen,
der har færrest ressourcer, at der er en gratis adgang til viden.
Fri og lige adgang til viden er et vigtigt fundament i vores velfærdssamfund.
Bibliotekerne er også vigtige, fordi de formidler og giver alle adgang til skønlitteratur og faglitteratur. Bibliotekerne er desuden
vigtige som levende multikulturhuse, hvor der er adgang til at
høre musik og se film, læse og skrive eller diskutere og lytte til
foredrag. Det er vigtigt at alle – både børn, unge og voksne – har
en bred adgang til kultur. Biblioteket skal være en et åbent, gratis tilbud for alle.

Annette Vilhelmsen (SF): – Jeg vil fremhæve lovens formålsparagraf og paragraf 2, som siger det udmærket. Folkebiblioteket skal “fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved
at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer
til rådighed så som musikbærende materialer og elektroniske
informationsressourcer, herunder internet og multimedier”.
Og det skal bibliotekerne arbejde for gennem “kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til
rådighed. Og ved udvælgelsen må alene disse kriterier, ikke de i
materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter være afgørende”.
Så folkebibliotekerne er vigtige: – Fordi de viderefører folkeoplysningstanken om gode samlingssteder, hvor alle aldersgrupper har mulighed for information, litteratur og kulturoplevelser
af høj kvalitet. Fordi alle har fri og lige adgang til litteratur, viden
og folkeoplysning, uanset familie-, religiøs, politisk-, uddannelses- eller økonomisk baggrund. Og fordi de har en vigtig opgave
i at inspirere hver eneste ny generation til at bruge og nyde litteratur og andre kulturoplevelser

F O L K E T I N G S V A L G 2 01 5

“

Holder lov om biblioteker, eller skal den revideres?

Alex Ahrendtsen (DF): – Ja, det bør den.
Lars Barfoed (C): – De seneste 15 år er der sket en rivende udvikling i vores adgang til information. Det bør give anledning til
at overveje en revision af loven om biblioteker. Der kan både
være nye områder, hvor biblioteket bør spille en rolle, og der
kan være områder, hvor biblioteket er overhalet indenom af udviklingen.

Marlene Borst Hansen (B): – En revision er efterhånden ved at
være på tide. Især set i lyset af den kæmpestore forandring vores samfund (verden) har gennemgået siden loven blev vedtaget
i 2000. For 15 år siden var vi af og til på internettet og mail. Nu
er vi alle på en digital platform næsten hele døgnet. For at kunne tilgå mange borgerrettigheder (blandt andet al kommunikation med det offentlige) er det i dag helt nødvendigt, at du har
digitale forudsætninger. Biblioteket har her en afgørende rolle/forpligtelse i at hjælpe borgerne til at kunne udøve sit aktive
medborgerskab, og dette bør afspejles i en ny bibliotekslov.

Michael Aastrup Jensen (V): – De sidste 15 år er der sket en
voldsom udvikling på medieområdet. Eksempelvis er streamingtjenesterne kommet til, og VHS, DVD og CD’en er død. Derudover er e-bøger ved at vinde indpas. Bibliotekerne har i høj
grad formået at følge med tiden, og det er vanskeligt at pege på
et land, hvor man er længere fremme med offentligt udlån af ebøger end Danmark. Derfor kan der være gode grunde til at revidere den gældende lovgivning, således at den passer til en digital tidsalder, hvor bibliotekerne løser mange flere opgaver end

Michael Aastrup Jensen (V)

tidligere. På den anden side så er det helt afgørende, at bibliotekerne ikke udvikler sig til en dårlig efterfølger til de nu hedengangne Blockbuster-butikker. Derfor skal fokus fortsat være på
bøger og litteratur, og ikke computerspil og film.

Troels Ravn (A): – Loven om biblioteksvirksomhed er snart 15
år gammel og både samfundet, borgerne, mediebilledet og bibliotekerne har udviklet sig i den periode. Grundlaget og formålet med loven har ikke ændret sig på samme måde, men det er
selvfølgelig hele tiden vigtigt at være opmærksom på om regelgrundlaget er dækkende. Nogle ændringsbehov kræver en ændring af hele loven, mens andre kan imødekommes ved at ændre bekendtgørelser eller udmøntningen af loven.
Det er dog også vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er alt, der
kan lovgives om. Bibliotekerne er vigtige, og de er pressede. Ny
lovgivning kan ikke løse den situation alene.
Det allervigtigste er imidlertid først at få afdækket, hvor den nuværende lov ikke slår til og ændringsbehovene. I den sammenhæng er jeg åben overfor en dialog med alle aktører.
Annette Vilhelmsen (SF): – Jeg synes, der er områder, som
bør (gen)overvejes. Blandt andet er der brug for at overveje, om
man bør ligestille bibliotekets forpligtelser i forhold til film og
computerspil med musik. Ligesom der er sket mange forandringer i kraft af digitaliseringen, som der måske også kunne være
behov for at tage højde for. Det kunne også være en overvejelse,
om der er behov for at fremhæve bibliotekernes rolle for folkeoplysningen og demokratisk samfundsudvikling i dag. Også set
i relation til, at Danmark udvikler sig skævt mellem land og by.

Troels Ravn (A)

Annette Vilhelmsen (SF)
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“

Hvordan ser du/dit parti på bibliotekernes
begrænsede indkøbs- og formidlingsmuligheder
på det digitale område?

Alex Ahrendtsen (DF): – Bibliotekerne har bevæget sig ind på
et kommercielt marked, så derfor var markedets reaktion forventelig og rigtig. Det er vigtigt, at bibliotekerne ikke forsøger at
levere produkter, som markedet kan levere. Derfor er det nødvendigt med friktion på digitale lån.

Lars Barfoed (C): – Jeg har ikke taget stilling til, om der er behov for ændringer af ophavsretreguleringen for så vidt angår
biblioteker, men følger udviklingen i fortsættelse af EU-kommissionens høring i 2014.

Marlene Borst Hansen (B): – Som på de fleste andre områder
inden for kunst og kultur er vi for øjeblikket i en brydningstid,
hvor nye forretningsmodeller hele tiden udvikles. Det er nødvendigt at finde modeller, som også i fremtiden sikrer, at kunsten til stadighed er tilgængelig for borgerne, uden at man samtidig udhuler kunstnernes og rettighedshavernes indtjening.

Michael Aastrup Jensen (V): – Det er et område, der skal styrkes, men det kræver at forlagene er med på, at fremtiden er digital og er indstillet på at samarbejde. Derudover er der som bekendt også store udfordringer i forhold til copyright-reglerne.

“

Annette Vilhelmsen (SF): – Der er mange udfordringer i forhold til digitaliseret materiale. Det er en problemstilling, der er
meget afhængig af, hvilke internationale aftaler der indgås. Det
ville være skønt, hvis det blev muligt at få billigere e-materiale til
bibliotekerne. En af de ting, jeg desuden mener, det er relevant
at se på, er: Hvordan man sikrer, at også den smallere litteratur
bliver tilgængelig på e-reolen. Også her tæller argumentet om fri
og lige adgang.

Er store forskelle i biblioteksniveauet fra kommune
til kommune ok?

Alex Ahrendtsen (DF): – Så længe kommunerne har ansvaret
for bibliotekerne, så ja. Men de skal selvfølgelig leve op til loven.

Lars Barfoed (C): – Vi må acceptere forskelle i serviceniveau på
biblioteksområdet som på andre områder. Det er en konsekvens
af det kommunale selvstyre.
Marlene Borst Hansen (B): – Radikale Venstre er stor tilhænger af det kommunale selvstyre, og der bør være plads til, at
kommunerne kan prioritere forskelligt – også indenfor biblioteksområdet. Vi har fra Folketingets side sikret borgerne ret til et
bibliotek i alle kommuner. Dette er sammen med musikskoler
det eneste kulturtilbud, som alle kommuner er forpligtet på at
tilbyde, og derfor har vi fra Folketingets side sendt et meget
stærkt signal om, at folkebiblioteket er et helt specielt sted, som
frem for andre kulturtilbud, spiller en særlig rolle i vores samfund.
Michael Aastrup Jensen (V): – Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afgøre, hvor mange midler der skal afsættes
til kultur og fritid. Derudover er der, som i resten af den offentlige sektor, ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem at bruge mange penge på bibliotekerne og så kvalitet.
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Troels Ravn (A): – Det er godt, at der nu er indgået en ny ebogsaftale på det digitale område, som drejer sig om udlån af digitalt materiale. Udgangspunktet er pt. aftaler. Men viser det sig,
at aftaler ikke er nok til at sikre en bred dækning, så må der skabes andre rammer for at stille digitale materialer til rådighed på
bibliotekerne jf. bibliotekernes formål.
Europa-kommissionsformand Jean-Claude Juncker har varslet,
at en revision af ophavsretten har høj prioritet. Reguleringen af
bibliotekernes muligheder på det digitale område vil også blive
vurderet, når ophavsretten skal revurderes. Det er en omfattende europæisk proces, som afbalancerer mange interesser –
blandt andet også de kommercielle hensyn. Adgangen til digitalt materiale er et vigtigt hensyn, som vi mener, at der også skal
være opmærksomhed på at fremme i den kommende proces.

Troels Ravn (A): – Der er store forskelle i biblioteksniveauet fra
kommune til kommune. Det er dokumenteret af blandt andet
Ugebrevet A4, og baggrunden er det kommunale selvstyre. Men
respekten for det kommunale selvstyre er et grundlæggende
princip på området, og derfor er det også svært at indføre f.eks.
bindende minimumsstandarder. Det risikerer i endnu højere
grad at flytte fokus til minimum.
Grundlæggende er det vigtigste derfor at få gjort kommunerne
opmærksom på bibliotekernes vigtige rolle i samfundet og få
dokumenteret og synliggjort effekterne. I den sammenhæng er
den nye analyse fra Copenhagen Economics et stort og positivt
skridt fremad.
Annette Vilhelmsen (SF): – Vi skal ikke ændre på, at bibliotekerne er en kommunal opgave. Men jeg håber virkelig, at det er
muligt at sikre en ordentlig standard i hele landet. For SF vil det
være centralt at få drøftet bibliotekernes rolle ud fra et kvalitetsparameter på baggrund af formålet med biblioteker, jf. intentionerne med folkeoplysningen.

F O L K E T I N G S V A L G 2 01 5

“

Hvilke store kulturopgaver skal der arbejdes med
i de næste fire år?

Alex Ahrendtsen (DF): – At skabe sammenhæng mellem den
folkelige og elitære kultur, så den understøtter den nationale
kultur.

Lars Barfoed (C): – En stor opgave i de nærmeste år er at sikre
kulturarven gennem en digitalisering. Det har vidtrækkende betydning generationer frem i tiden.

Marlene Borst Hansen (B): – Fra radikal side ser vi gerne. at de
større kulturinstitutioner fremtidigt bør måles på, hvor gode de
er til at nå nye målgrupper. Vi bør ikke fra statslig side definere
hvilke grupper, eller hvordan institutionerne skal komme i kontakt med dem. Vi ønsker blot, at endnu flere mennesker i Danmark får mulighed for at få beriget deres liv med kulturoplevelser. Vi skal sammen med de relevante aktører finde nye forretningsmodeller i en kunstverden, som bliver mere og mere digital. Det er en kæmpe opgave, som vi først lige er startet på, men
jeg tror det kommer til at præge kulturpolitikken ekstremt meget i de kommende år.
En anden stor kulturopgave i fremtiden bliver at redefinere public service begrebet i en pluralistisk virkelighed, hvor ellers faste
værdier nu også er i opbrud. Hvor finder vi vores fælles værdier
og alt det, vi kalder dannelse i en global verden, som konstant
udfordrer vores menneske- og samfundssyn? Det er et kæmpe
spørgsmål, men det bør være kulturinstitutioner – gerne med
biblioteket i spidsen, som tager diskussionen op og insisterer på
at få politikere og andre til at forholde sig til det.
Michael Aastrup Jensen (V): – For bibliotekerne ligger der
store muligheder og udfordringer i forhold til digitaliseringen.
Vi er allerede godt med i form af eReolen, men udviklingen går
stærkt.

Annette Vilhelmsen (SF): – Blandt andet digitalisering af kulturarven, opdatering af Biblioteksafgiften og ny udvikling vedr.
medier. Men listen er meget lang, der er også hele musik-og teaterområdet. Jeg synes, det er svært at lave en færdig opremsning her. Vigtigt er det, at kulturopgaverne gror og udvikles der,
hvor folk er – så der skal bl.a. arbejdes med involvering i forbindelse med kulturopgaverne.

En ting står klart i denne rundspørge med partiernes kulturordførere: Der er en stærk opbakning og store forventninger til folkebiblioteket, men også en holdning til dets fortsatte fornyelse
og sikring, eventuelt i form af en opdateret lov eller lignende.
HELLEN NIEGAARD
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Endnu er der ikke udskrevet Folketingsvalg, men disse
politikerindspark om bibliotekerne og deres rolle er vigtige input i den igangværende debat om folkebibliotekets fremtidige rolle i Danmarks Biblioteksforening og
blandt dens medlemmer, – og som optakt til DBs Årsmøde 2015 den 16-17. april i Aarhus.

Troels Ravn (A): – Der er mange vigtige områder at tage fat på,
men med særligt fokus på biblioteksområdet, drejer det sig bl.a.
om at arbejde for følgende mål:
Samfundet står overfor både uddannelsesmæssige og demokratiske udfordringer, hvor bibliotekernes også har en rolle. I forhold til ældre, der har brug for digital vejledning og i forhold til
at bruge bibliotekets tilbud som et middel til at fremme integration og uddannelse mv. Den fri og lige adgang til et bredt kulturudbud skal bevares og synliggøres som et fælles fundament i
vores velfærdssamfund.
Også samspillet mellem folkebiblioteker og skolebiblioteker er
et vigtigt indsatsområde.
Det samme er opgaven som borgernes hus og ramme for fællesskab og drivkraft for udvikling af nye netværk og samarbejder,
det er vigtigt for lokalsamfundene. Men der skal ske en tilpasning af rammer og indhold til fremtidens medieudbud og efterspørgsel.
At kulturarven bliver stillet til rådighed for borgerne digitalt og
så bredt som muligt er også vigtigt. Kulturarven er en stor skat,
som både kan gøres aktiv i forskning, uddannelse og som grundlag for fælles oplevelser og forståelse af vores samfund og udvikling. Derfor skal der arbejdes for at skabe rammer og ressourcer
til at gøre kulturarven mere tilgængelig.
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De første ti år med
Bibliotekarer uden grænser
Det frie ord
og masseovervågning
Globalt. Den masseovervågning af borgernes telefonsamtaler
og nettrafik, som i nogle lande efterhånden er ligeså omfattende
som i tidligere tiders stasibefængte DDR – metoderne er blot i
takt med den teknologiske udvikling blevet mere raffinerede og
uigennemsigtige – fører hos mange forfattere til selvcensur og
stigende frygt for at blive kigget over skulderen af de hemmelige
tjenester. Det indikerer en undersøgelse foretaget af PEN American Center blandt forfattere fra hele verden.
I undersøgelsen, som omfatter svar fra i alt 772 forfattere, hovedsagelig medlemmer af PEN, fra i alt 50 lande, siger 75% af
forfatterne fra lande klassificeret som frie, 84% af forfatterne i
delvis frie, og 80 % af de medvirkende forfattere fra ufrie lande,
at de er dybt eller noget bekymrede over den overvågning, der
fra statsmagtens side foregår i deres respektive lande. Og hhv.
34%, 44% og 61% meddeler, at de undgår eller overvejer at afholde sig fra at skrive eller tale om bestemte emner og indskrænke deres anvendelse af de sociale medier. Et resultat, som
får direktøren for PEN American Center, Suzanne Nossel, til at
konkludere, at den igangværende masseovervågning er begrænsende og stærkt ødelæggende for ytringsfriheden, retten til
fri meningsdannelse og den frie udveksling af information verden over.
“Alene det faktum, at så mange forfattere udtrykker alvorlig bekymring og mener, at den stigende overvågning påvirker deres
arbejde, er så betydningsfuld, at det ikke bør ignoreres – og det
uanset om vi finder denne frygt berettiget eller ej”, siger Suzanne Nossel til New York Times den 5. januar i år.

Globalt. Græsrodsorganisationen Librarians Without Borders
kan i år fejre sit 10-årsjubilæum. Organisationen, som har sit
udspring i biblioteksskolemiljøet ved University of Western Ontario i Canada og i dag er vokset til at have godt 1.300 medlemmer, spredt over 75 lande, gør sig især gældende i den tredje verden. Med projekter, materialeforsyning, vejledning, udsendelse
af u-landsfrivillige bibliotekarer og bibliotekarstuderende, kampagner, læring, oprettelse af nye biblioteker og modernisering af
allerede eksisterende. Alt sammen gerne i samarbejde med andre NGO’ere, lokalt funderede initiativer og bibliotekarer på stedet og ud fra devisen: “Putting information in the hands of the
world”. På tværs af sprog, geografi, etnicitet og religion.
Af de igangværende LWB-projekter er bl.a. Librii (tidligere Libraries Across Africa) i Accra i Ghana, der som mål har at udvide en fysisk biblioteksstruktur med digitale komponenter, dækkende et Afrika, hvor kun 20% af befolkningen har adgang til et
bredbåndsbaseret internet i dag. Nævnes kan også to samarbejdsprojekter i Guatemala. Det ene i Chajul, hvor 93% af befolkningen lever under FN’s fattigdomsgrænse og stadigvæk
kæmper med efterveerne af Guatemalas 36 år lange borgerkrig.
Her støtter LWB det i 2010 åbnede folkebibliotek, det første og
hidtil eneste i området. I det andet forsøger LWB i partnerskab
med Miguel Angel Asturias Academy i Quetzaltenango at modernisere akademiets bibliotekssamlinger, arrangementsvirksomhed og service. Ikke bare i forhold til lærerne og de studerende på stedet. Målet er også at åbne biblioteket for det omkringliggende lokalsamfund. Ikke mindst de mange børn skal
via det indgåede samarbejde have en reel chance for at opdage,
at “Reading is FUNdamental”.
Se mere på lwb-online.org

Netadgang i Moskvas metro til russiske klassikere
Rusland. Mere end 100 russiske klassikere,
heriblandt værker af Andrejev, Bulgakov,
Dostojevskij, Gorkij, Gogol, Pusjkin, Tolstoj
og Turgenev, kan nu på metrostationer i
Moskva downloades frit og gratis via smartphones eller tablets. I første omgang som et
forsøg på en mindre del af stationerne, men
hensigten er at indføre netadgang fra samtlige 195 metrotationer. Samtidig med forsøget er moskovitterne blevet opfordret til
at komme med forslag til nye forfatternavne
til metroens virtuelle bibliotekshylder. Metroen har årligt 2.490 mio. passagerer.
Et lignende nettilbud har allerede i nogen
tid været tilgængeligt i 700 af metropolens
bybusser, sporvogne og trolleybusser.

Fra den prisbelønnede Dostoyevskaya-station – en af de metrostationer i Moskva,
som giver passagererne adgang til e-bøger med russiske klassikere.
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Frankrig. Attentatet mod
blad, der som Charlie Hebdet venstreorienterede frando har gjort frihed og retten
ske satiremagasin Charlie
til at tænke gennem latter
Hebdo og drabet af 12 tegneog karikatur til sit særkende.
re, journalister og andre
Organisationen lover fortsat
medarbejdere den 5. januar
at støtte disse værdier over
og det efterfølgende mord
alt i verden.
på en færdselsbetjent og liBestyrelsen for kunstbibliokvideringen af fire jødiske
tekssektionen i den internagidsler i et koshersupermartionale biblioteksforening
ked tæt på Porte de VincenIFLA udtrykker ligeledes i
nes i Paris har over alt i den
en pressemeddelelse sin dyciviliserede verden affødt
be sorg over det morderiske
vrede og afsky. Og fra nogle
angreb på Charles Hebdo.
sider krav om indførelse af
Og under henvisning til artinødret og særlove og flere
kel 19 i FN’s Verdenserbeføjelser og penge til efterklæring om Menneskerettigretningsvæsener. Mens der
hederne tilkendegiver IFLAfra andet hold advares mod i
sektionen sin støtte til karipanik at suspendere de funkaturtegnere, bladtegnere
damentale frihedsrettighe- Paris est Charlie. Illustration fra det nummer af Charlie Hebdo – nummer 1.178 i ræk- og andre kunstnere rundt
der i kampen mod terroris- ken og i et oplag på 5 mio. mod normalt 20 – 30.000 – der var på gaden allerede en omkring i verden, der i deme.
uges tid efter massakren på bladets redaktion i Rue Nicolas Appert i Paris’ 11. ar- res arbejde giver os et spejlBlandt reaktionerne er også rondissement. Efter attentatet er gaden blevet omdøbt til Place de la Liberté d’Ex- billede af menneskehedens
flere fra biblioteksside. I en pression.
svagheder og ufuldkompressemeddelelse erklærer
menhed.
EBLIDA (Bureau of Library,
Endelig kom der den 13. jaInformation and Documennuar også fra IFLA’s hovedtation Associations) sig sålekvarter i Haag en skarp fordes enig med Andrus Ansip,
dømmelse af det blodige inEU-kommissær for Digital
termezzo på Charlie HebSingle Market, når denne i
dos redaktion. I denne foren twitter fastslår, at angreb på pressen er angreb på ytringsfrihe- bindelse nævner IFLA, at der på verdensplan alene i 2014 omkom 61
den og kulturdebatten. I udtalelsen kondolerer og udtrykker journalister, hvoraf de 27 myrdedes og hele 221 fængsledes. Sådanne
EBLIDA sin solidaritet med ofrenes familier og kolleger og med anslag mod pressefriheden er noget, der også rammer og har konsedet franske folk og tilslutter sig så væsentlige kærneværdier og kvenser for bibliotekerne og deres afgørende rolle i forhold til fri adelementer i et fungerende demokratisk samfund som presse- og gang til information og ytringsfrihed, påpeger IFLA. Foreningen og
ytringsfrihed.
dens Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of
Også hele holdet bag Libraries Without Borders (ikke at forveksle Expression (FAIFE) vil da også fortsat engagere sig i debatten om det
med Librarians Without Borders) er rystede over den barbariske og i særdeleshed fokusere på spørgsmålet på IFLA’s verdenskongres i
og åbenbart nøje planlagte eksekution af medarbejdere på et Johannesburg i midten af august i år.

Biblioteksverdenens reaktion på
Charlie Hebdotragedien

Kulturelt Tjernobyl

“

Når jeg taler om, at jeg gerne vil
have et evigt liv, som er skønt som det,
jeg lever nu, så ved jeg intet om det. Og
hvis jeg personligt kunne vælge, ville jeg
kun komme der, hvis der var et bibliotek.

Sagt af forfatteren Johannes Møllehave

BIBLIOTEKSKOMPASSET RUNDT
ved PER NYENG
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Rusland. Mere end én mio. historiske skrifter gik til, da en stor del
af det samfundsvidenskabelige instituts bibliotek i Moskva sidst i
januar hærgedes af en voldsom brand. Med sine 10 mio. bøger og
dokumenter, heraf flere fra 1500-tallet, er biblioteket et af Ruslands største universitetsbiblioteker.
“Det er et enormt tab for videnskaben. Det er indenfor sit felt den
største samling i verden. Formentlig svarende til USA’s Library of
Congress”, udtalte Vladimir Frolov, formand for det russiske videnskabsakademi, i forbindelse med branden. Han trak ligefrem
en parallel til kernekraftværkkatastrofen i Tjernobyl i 1986.
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BIBLIOTEKERNE MOD
RESTEN AF VERDEN
Tænketanken Fremtidens Biblioteker kunne 20. januar præsentere rapporten om bibliotekernes samfundsøkonomiske værdi. Ifølge den bidrager folkebibliotekerne til bruttonationalproduktet med 6 milliarder kroner. Spørgsmålet er nu, om der er konklusioner i rapporten, som kan bruges i de kommunale bibliotekspolitikker?

Rapporten er udarbejdet af det velanskrevne konsulentfirma
Copenhagen Economics, og dermed skulle vejen være banet for
en troværdig og overbevisende udmelding.
De 6 milliarder fremkommer ved at ‘oversætte’ en norsk undersøgelse af borgernes betalingsvilje. Undersøgelsen lander på 4
milliarder og hertil lægges 2 milliarder for bibliotekernes bidrag
til at øge læseevne, uddannelsesniveau, lønniveau og produktivitet samt den generelle evne til at omstille sig til det digitale
samfund. Det lyder godt, men efter endt læsning sidder man
desværre med en tvivl i sindet. For er der tale om dokumentation, eller er der tale om antagelser? Her vælger jeg dog at bøje
mig for sagkundskaben. Hvis økonomerne skriver, at der er belæg for konklusionerne, så tror jeg dem.

Viden og informationssøgning udeladt
Hvis én og anden nu tænker, at vi altid har vidst, at biblioteker-

ne har en stor samfundsværdi – det er jo derfor, vi har satset så
meget på dem igennem så mange år – så er det nye, at der nu er
dokumentation for det. Desværre melder der sig straks efter en
ny tvivl eller undren. For hvorfor er det kun læseevne og digital
omstilling, der er med? Hvorfor er hele bibliotekets kæmpe indsats i forhold til viden og informationssøgning udeladt? Har
økonomerne haft et tyndt opdrag og en mangelfuld faglig sparring til rådighed? Eller er det den alt omsiggribende historieløshed, der stikker sit grimme hoved frem? Eller noget tredje?
Jeg vil gerne slå én ting fast. Alle biblioteker, jeg kender til, arbejder med at understøtte læring i såvel folkeskole, som ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Der laves utallige biblioteksorienteringer, informationssøgningskurser og opgavevejledninger. Ifølge rapporten skulle det være noget nyt,
som nogle få biblioteker er begyndt at eksperimentere med,
men det har bibliotekerne på forskellig vis altid gjort. Det er simpelthen en kæmpefejl at lægge den præmis til grund for rapporten. Øv!
Det er jo netop som en grundlæggende støtte for dannelse og
læring, at bibliotekerne har sin eksistensberettigelse. Hvorfor i
alverden måler man så ikke værdien af denne indsats, når nu
man er i gang med at måle og skaffe dokumentation?

Bibliotekets betydning
En anden ting, jeg undrer mig over, er, hvorfor vi i Danmarks
Biblioteksforening, i Kulturstyrelsen og i Tænketanken er så optaget af at legitimere bibliotekernes eksistens? Ja, vi skal spare
og ja, vi har effektiviseret og rationaliseret i gennem mange år,
men det er jo IKKE fordi, der er nogen, der vil bibliotekerne til
livs. Det er jo netop fordi, alle er enige om, at bibliotekerne er
vigtige og skal bestå, men i en tidssvarende form. Og hertil hører
altså også et økonomisk niveau, der matcher resten af den offentlige sektor. Alle områder er under pres. Det er patetisk, at tage det ‘personligt’.
Efter næsten 25 år som biblioteksleder har jeg stadig til gode at
møde en kommunalpolitiker, der ikke anerkender bibliotekets
betydning. Bevares, der er meget stor forskel på ambitionsniveauet. Men grundlæggende er der velvilje og anerkendelse. Så
hvorfor er det, vi bliver ved med at forsøge at legitimere? Det er
jo slet ikke det, der er behov for.

Efterlysning
Det, der er behov for, er, at politikere og embedsmænd i kommunerne får øjnene op for bibliotekernes værdi som samar18
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Den 15. januar blev den nye og udvidede udgave af eReolen.dk lanceret.
Nu med adgang til hele 9.000 titler
fra alle forlag. Desværre med en del
startvanskeligheder, f.eks. for synshandicappede, som dette læserbrev
viser.

Om eReolen og dens nye App
Til Danmarks Biblioteker og til eReolen

“

... jeg undrer mig over (..),
hvorfor vi i Danmarks Biblioteksforening, i Kulturstyrelsen
og i Tænketanken er så optaget af at legitimere bibliotekernes eksistens?

bejdspartnere og støttefunktioner i kommunerne. Bibliotekerne
har ingen værdi for kommunerne, hvis de ikke er en integreret
del af de velfærdsopgaver, som kommunerne i øvrigt løser. Det
giver jo ingen mening, at bibliotekerne fremstår som nogen, der
hytter sit eget skind på andres bekostning under dække af at
gøre noget godt for samfundet.
Så derfor kunne jeg ønske mig en anden ny rapport. En rapport,
der dokumenterer, hvor meget min kommune opnår ved at
tænke på tværs. Det mest indlysende er integrationen mellem
børne- og skolebiblioteker. Arbejdet med en kompetent faglig
arbejdsdeling mellem pædagogik, teknologi og indhold. Sikre at
spild, overlap og dobbelthed blev minimeret. Undersøge i hvor
høj grad biblioteket kan understøtte kommunens strategier for
uddannelse, kvalificeret arbejdskraft, bosætning og kulturliv.
Medvirke i stedet for at suboptimere. Dét ville give bibliotekerne succes med deres opgaveløsning og dermed legitimitet. Jeg
siger ikke, at det er en ommer. Jeg siger bare, at der mangler noget vigtigt.

Vi skal pege på følgende problemer:
1) Indstillingsknapperne er meget små og svære at få til at give
respons.
2) Skydeknap til skriftstørrelse er svær at håndtere.
3) Indstilling af skriftstørrelse huskes ikke, når app har været
lukket.
4) Sideskift ved fingerbevægelse er en uoverstigelig udfordring
for gigthæmmede fingre. Sideskift med fingerprik - som i
iBooks - er den eneste acceptable løsning. Vi har forsøgt at
kompensere med iPad'ens Assistive Touch. Men det skaber
komplikationer i forhold til Ereolens indstillingsværktøj.
5) Lånevejledningen er ufyldestgørende.
6) Henvisning til personlige indstillinger mangler i værktøjslinien. Menu findes ikke til venstre, når det angives i teksten.
Endelig skal vi opfordre til, at udbuddet af e-bøger løbende
udvides inden for alle gængse genrer og interesseområder.
Vilkårene er med den nye udgave blevet forringet for brugere
med handicap på syn og motorik. Vi mener, at bibliotekerne har
et særligt ansvar for denne gruppe borgere, som min kone er en
del af. Det ville være særdeles fint, hvis der kunne blive skabt
opmærksomhed om emnet.
Venlig hilsen
Ove Steen Smidt,
Rødovre den 30. januar 2015
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ANNETTE BRØCHNER LINDGAARD,
bibliotekschef,
Esbjerg Kommune

For nogen tid siden har min kone anskaffet en iPad med det formål at kunne læse e-bøger. Mine kone har vanskeligheder med
sit syn og med sin fingermotorik. Hun har hidtil været henvist til
at læse magnaprintbøger, som imidlertid er vanskelige at medbringe på ferierejser over flere uger.
Anskaffelsen har været en skuffende og frustrerende oplevelse.
Dette skyldes eReolens app, som – efter hvad vi kan forstå – er
blevet lanceret omkring nytår som afløser for et andet system,
der ikke var nær så mangelfuldt.
Vi vil alvorligt henstille, at bibliotekernes tilbud om e-bøger betragtes som en mulighed for borgere, der pga. vanskeligheder
med syn og motorik har problemer med at læse almindelige bøger. At denne udfordring kan imødekommes på tablet, kan vi se
på Apples iBooks. Dels er udvalget af relevante dansksprogede
bøger til iBooks imidlertid utilstrækkeligt, dels er adgangen betalingsbaseret.
Vi vil derfor alvorligt henstille, at eReolens app hurtigst muligt
forbedres eller erstattes af noget andet, der udnytter kendte teknologiske muligheder.
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E-BØGER

E-BOOKS:
READING THE FUTURE

Foto: Archive

E-bogsformidling via bibliotekerne i Europa har meget forskellige vilkår. Sammenlignet med de fleste andre lande placerer Danmark sig med eReolen.dk og den nye aftale mellem den og de store forlag her hjemme sig nu atter i den bedste del, melder Lone Knakkergaard fra stort internationalt e-bogsseminar i London 28. november. Der
kan dog stadig hentes idéer andre steder fra.
EUROLIS, konsortiet af bibliotekarer i De Europæiske kulturinstitutter i London og CILIP, den engelske biblioteksforening,
stod sammen med Det italienske kulturinstitut i London bag seminaret. Dagen rummede ikke alene indlæg om bibliotekernes
e-bogsmuligheder i enkelte lande men også oplæg om e-bogens
muligheder i relation til formidling og læsetræning.

ves forskellige licensmodeller med hhv. 7 og 21 dages lånetid.
Der indgår 1.000 titler fra større engelske forlag i forsøget. Indtil
videre ser det ikke ud til at have nogen indflydelse på salget af ebøger, hvilket naturligvis er forlagenes bekymring. Der skal evalueres efter både 6 og 12 måneder.

E-bøger, formidling og læsetræning
En presset værtsnation
Bibliotekernes situation i England er generelt meget vanskelig.
Siden 2008 har biblioteker sammen med den øvrige offentlige
sektor skullet spare 25% og det samme er målet frem til 2018,
altså en halvering af budgetterne på 10 år. Det har naturligvis
haft store konsekvenser både i forhold til antallet af biblioteker
som sådan og med hensyn til materialer og medarbejdere. Dette er uden tvivl en del af årsagen til, at kun ganske få biblioteker
har haft overskud til at indgå i projekter om udlån af e-bøger.
Der er kun meget få e-bøger til rådighed for bibliotekerne. Men
brugen af dem, der er, stiger meget.
I øjeblikket gennemføres et forsøg i fire biblioteker. Her afprø-
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I Frankrig afvikles det eneste noget større projekt p.t. i Grenoble-området. Her har lånerne adgang til 1.000 titler fra større forlag, og udlånstiden varierer fra forlag til forlag. Det er håbet, at
projektet hurtigt kan udvides med mange flere titler og flere deltagende biblioteker. Ikke mindst for også at stimulere læsning
også i en digital tid og fordi stadig flere titler vil fødes digitalt
Også i Portugal går man ad projektvejen for at komme i gang.
Her er der bl.a. blevet gennemført et projekt, hvor e-bøger har
været brugt i forbindelse med engelskundervisningen i de ældste klasser. Eleverne var meget begejstrede for den nye undervisningsform, og både de og lærerne vurderer, at det havde betydet meget for deres læselyst og -evne.

The Right to e-Read
EBLIDA har siden Council 2012 i København via en task-force
arbejdet særligt meget med e-bøger og bl.a. forberedt den internationale kampagne for retten til at formidle e-bøger i bibliotekerne på linje med de fysiske bøger. Klaus-Peter Böttger, formand for EBLIDA og biblioteksdirektør i Essen i Tyskland, fortalte på London-seminaret om The Right to e-read-kampagnen
og foreningens arbejde med at sætte bibliotekernes muligheder
eller mangel på samme på dagsordenen i europæisk regi.
Det er EBLIDAs holdning, at bibliotekernes muligheder for på
den lange bane at stille ‘alle’ e-bøger til rådighed bedst sikres
ved en ændring af copyright-lovgivningen, så e-bogen sidestilles med den trykte bog, og bibliotekerne får mulighed for at købe og udlåne e-bøger, som man har ret til på det trykte område.
Samlet set måtte jeg konstatere, at de muligheder, som aftaler
med forlagene har givet bibliotekerne i Danmark, er meget
unikke, og har for mig at se givet borgerne herhjemme et langt
bedre e-bogstilbud end nogen andre steder i Europa. Selv med
de udfordringer til forretnings- og løsningsmodeller, der har
været på banen.
Siden London-seminaret er der dog også blevet indgået en ny
aftale mellem forlagene og bibliotekerne i Holland, som blev
præsenteret samtidig med den nye hollandske bibliotekslov. I
tilbuddet er der adgang til mere end 10.000 titler, og prisen pr.
lån er lav set i forhold til danske priser – i gennemsnit nemlig ca.
5,50 kroner.

LONE KNAKKERGAARD,
medlem af EBLIDAs Executive Committee
og bibliotekschef, Vejle Bibliotekerne

En europæisk status
på bibliotekernes ebogstilbud er netop
udgivet af en hollandsk og flamsk
biblioteksforening:
A Review og Public
Library E-Lending Models. Her er mange
spændende modeller
og inspiration at hente.

VELKOMMEN TIL
IFLA 2015
Dynamic Libraries: Access, Development
and Transformation.
15-21 August i Cape Town, South Africa
Information, program og tilmelding på
http://conference.ifla.org/ifla81
http://vimeo.com/107146863

EBLIDA ÅRSMØDE 2015 &
EBLIDA-NAPLE KONFERENCEN
Tema: Building a Europe of Readers
Fra 6. til 11. Maj i Riga, Letland
Information, program og tilmelding via:
www.eblida.org/about-eblida/council/conferences
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TROLDESKOV OG TRÆDESTEN
Kanalen og dens omgivelser er trukket indenfor. Panoramaudsigten mod vandet og naturen skaber sammen med en række nye rum
i rummet et nyt og indbydende Frederiksværk Bibliotek.

Med omkring 25 år på bagen skulle der gøres noget ved biblioteket og dets 1.500m2 i Frederiksværk. Idéen blev bakket op af
det gamle kulturudvalg i sidste byrådsperiode, og også det nuværende udvalg var enig med biblioteket i, at det skulle prioriteres, men desværre fulgte der ikke midler med til opgaven hverken i budgetlægning 2014 eller 2015. Spørgsmålet var så at finde
ud af, hvordan det kunne gøres, når man nu ikke stod med en rig
onkel i Amerika – og en intern arbejdsproces blev sat på skinner
i 2014. Anden lørdag i januar i år kunne man så invitere borgerne inden for til fejring af et langt mere åbent og lysere bibliotek.

Forvandling af tilgroet bibliotek
Biblioteket, der også er hovedbibliotek i Halsnæs Kommune,
ligger strategisk godt placeret mellem station og gennemfartsvej
og det gamle bycentrum og har i hele sin ene længde mange meter udsigt til den kanal, udgravet 1717-19, der går mellem Arresø og Roskilde Fjord. Få biblioteker ligger mere charmerende.
”Kanalen var imidlertid blevet noget svær at for øje på fra biblioteket, fordi reolopstilling og møblering efterhånden – sådan
som man oplever det mange steder – også her hos os lige så stille var gået hen og blevet meget dominerende. Det har vi nu lavet om på. Samtidig har vi fået skabt et mere overskueligt bibliotek og et sted, hvor man nemt kommer rundt til alle vore mange tilbud”, siger leder af kommunens biblioteker, Lene Jakobsen, en mild januardag, hvor vintersolen spejler sig i Roskilde
Fjord, og jeg får en rundtur og introduktion til processen bag det
‘nye’ bibliotek.
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Natur og Udvikling
“Vi har fuldstændig ændret bibliotekets udtryk væk fra dets oprindelige 1990’er-look med fokus på samlingerne til at have mere fokus på brugerne og deres aktiviteter i huset. Biblioteket føles mere tidssvarende i dag. Faktisk har vi med masser af knofedt og energi, en beskeden økonomi og kreativt genbrug nærmest skabt nyt bibliotek ved at gentænke fokus og placeringen
af alle aktiviteter”, forklarer bibliotekschefen indledningsvis.
Men det er ikke hele tricket bag forvandlingen.
Med afsæt i Halsnæs Kommunes vision ‘Natur og Udvikling’ og
dennes delmål om mangfoldighed og variation, utraditionel,
kreativ og kvalitetsbevidst udviklingstænkning baseret på den
omgivende natur og dens store herlighedsværdi har biblioteket
skabt sin egen indretningsvision ‘Træk naturen ind i rummet’.
”Det har vi valgt at gøre på flere måder. Først og fremmest ved
at skabe udsyn til kanalen og dens gangsti og på den måde trække masser af dagslys ind. Noget vi gjorde ved at fjerne reoler og
ved at sætte reolhøjden ned til fire hylder eller mindre. Samt ved
at gentænke indretningen og f.eks. etablere åbne arbejds-, opholds- og udstillingsarealer op til panoramavinduerne. Og som
noget ekstra og særligt – ved at etablere nye naturindslag på
strategiske steder i udlånet.
Økonomien, i rede kroner ca. 350.000 før moms, har biblioteket
klaret selv. Det er budgetmidler, opsparet og overført fra budget
2013 til 2014, og brugt til tre ting, nemlig til sparring med Modul
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Allerede for nogle år siden gik biblioteket i gang med den store samlingsgennemgang og kasserede omkring
30%. Den nye indretningsproces har
handlet om at skabe et mere åbent,
overskueligt og enkelt indrettet hovedbibliotek.

Retail Solutions, som også arbejder med butiksindretning, nyindkøb af siddemøbler fra Skipper Furniture i blå-grå naturfarver og en grøn service-ekspedition samt enkelte andre nye ’naturelementer’. Desuden er der købt nye billedbogskrybber og
stole til udlånet allerede i 2013 som forberedelse til nyindretningen.

Kulturtrekant og gangkanaler
Brugerne har taget godt imod forandringen. Ikke mindst børn
og unge, som har fået meget mere plads. Et særligt indretningsgreb er en samlende kulturtrekant etableret midt i hele den store bibliotekslænge. Den bidrager til at skabe overblik og bryder
længen op i forskellige zoner og områder omkring trekantens
indre: Læringsrummet med lektiecaféen kaldet Arresø pga. en
gavlstor fotostat fra søens enestående landskab.

“Trekanten-idéen kom fra Modul Retail Solutions, som i øvrigt
også har skabt både de mobile professionelle udstillingselementer og vores nye grønne ekspedition. De øvrige naturtræk er vi
selv ophavsmænd til: F.eks. kæmpeakvariet ved læringsrummet, Troldeskoven og Hyggehulen med dens sejldugstag, og
Modul Retail Solutions har hjulpet os med at føre idéerne ud i livet”, fortæller Lene Jakobsen. “Dét, at vi vendte biblioteket om
og trak skønlitteraturen væk fra vinduerne mod kanalen og lagde rummet for romaner mv. i bibliotekets mest befærdede langside, afbrudt af små læsenicher og åbne siddekroge, har des-
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Omkring trekanten har man ved hjælp af store trædesten skabt
en indre kanal, en gangsti, som leder én frem gennem de mange rum i biblioteksrummet. Ved indgangspartiet møder brugerne umiddelbart Nyheder og Avis- og tidsskriftzonen, og til venstre for denne findes faglitteraturen med plads til fordybelse op
ad trekantens venstre ben. Tager man fra indgangen i stedet et

kig til højre gennem hele bibliotekets ene langside og langs trekantens nederste gangkanal, ses følgende rum: Det selvbetjente
lån og afleveringsareal, et mindre musikområde og så Service
Punktet, hvor bibliotekarer og assistenter assisterer med hjælp
til søgning og meget andet. Efterfulgt af skønlitteraturen og
erindringer, der fører hen til rummet for de små børn med bl.a.
Troldeskoven, her i form af en mega-stor fotostatvæg med krybehul. Følges trekantens højre ben her fra, kommer man til Hyggehulen – til børne- og ungeområderne. Og ved trekantens spids
ender man midt i et nyt stort udstillingsareal med et lille café-tilbud.
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Biblioteket har med den nye indretning igen skabt fint udblik til den gamle
kanal, der løber gennem byen og ligger langs publikumsafdelingens ene
langside.

Formidabel indsats og ny inspiration
Annette Westh (A), Formand for Halsnæs Kommunes Udvalg
for Sundhed og Kultur, kaldte i forbindelse med åbningsfestlighederne nyetableringen for “en formidabel indsats og biblioteket for mere indbydende end nogensinde”.
”Skal man gøre det hele op, inklusive al vores ekstra indsats, flere heldige indkøb og etablering af et stort aktivitetslokale i kælderetagen, og gøre noget lignende et andet sted, vil jeg anslå, at
man skal regne med en pulje på en lille million kroner”, svarer
Lene Jakobsen på mit spørgsmål, om andre kan gøre det samme.

uden helt ændret oplevelsen af rummet og er noget, brugerne
har taget godt imod”.
Ro og fred og studiearbejdspladser, efterlyst af bibliotekets unge brugere, er det også blevet til ud mod kanalen og i faglitteraturen mv. - sammen med en del pc-arbejdspladser. Selv om stadig flere bruger egne bærbare eller ipads og stedets wi-fi, og derfor kan sidde overalt.

Udfordringer
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Foto: Danculture.dk

Bibliotekerne i Halsnæs Kommune har generelt meget tilfredse
brugere. Det viste Rambølls brugerundersøgelse Bedre Biblioteker 2013. F.eks. i forhold til materialer og service, herunder
hjælp fra personale, som 94 % fandt synligt og opmærksomt. “Så
langt så godt, siger Lene Jakobsen. “Udfordringen, vi står med,
er imidlertid, viste undersøgelsen, at en meget stor del af brugerne ikke kender til bredden i bibliotekets tilbud. Det har vi så
småt taget fat på med den bedre eksponering i selve biblioteksrummet. Men også på anden vis, bl.a. er vi sammen med nogle
andre biblioteker og Biblioteksmedier i gang med at se på, hvordan vi kan arbejde endnu smartere med hensyn til indkøb o.l. Vi
skal også se på vores formidling af e-materialer og på at nå endnu flere brugere. Endvidere skal vi se nærmere på vores samarbejde med skolerne, jf. folkeskolereformen”.

Går man med idéer om omkalfatring af egne publikumsafdelinger eller har deciderede renoveringsplaner, er man meget velkommen til at kontakte bibliotekschefen og til at kigge forbi .. og
kigge ud på kanalen!
HELLEN NIEGAARD
Fotos: Johanne Cecilie Dahl Thomsen/Frederiksværk Bibliotek

B I B L I OT E K E T & F O L K E S KO L E N

POP UP EKSPERIMENTARIUM
Vesthimmerlands Biblioteker har udviklet nyt mobilt tilbud om kildekritik og digital
dannelse til de lokale folkeskoler. Projektet var klar til test, da to folkeskoler åbnede
dørene til en helt ny skole – og erfaringerne har været gode.
Vesthimmerlands Biblioteker har, som
mange andre folkebiblioteker gennem
årene, haft et godt samarbejde med kommunens skoler og lærere. Skolereformen
forstærker mulighederne for dette samarbejde, men tilfører det samtidig nogle
helt nye potentialer, der kræver, at bibliotekerne meget målrettet arbejder på at
udvikle understøttende undervisning.

Pop Up Eksperimentariet er et forsøg på
at skabe et både mobilt og et fleksibelt læringsrum. Et eksperimentarium, der bidrager med bibliotekets spidskompetencer og kan poppe up på skolerne og understøtte den undervisning, som allerede
foregår – eksempelvis en temauge, et projekt eller konkret læringsindsats i 6. og 8.
klasserne. Her gør vi søgning på nettet og
youtube til dagens opgave under ledelse
af bibliotekaren.
Helene Højrup, lektor i kulturformidling med
IVA og projektets følgeforsker, siger bl.a. om
projektet: ”I dag skal børn lære at vurdere
værdien af en digital informationskilde og
analysere dens indhold kritisk. Det er oplagt,
at skole og biblioteker samarbejder om den
opgave, fordi bibliotekarerne allerede har
ekspertisen, ligesom skolereformen lægger
op til partnerskaber mellem skolen og andre
institutioner”.

Samtidig har vi med projektet gjort digital
dannelse til centrum for vores samarbejde med folkeskolen, og over de kommende år vil vi udvikle undervisningsforløb i
relation til webetik, digital mobning og
digitale fodspor.

Leg, læring og IT
– en anderledes vej til kildekritik
Eksperimentariet er et udviklingsprojekt,
hvor vi har designet og testet et understøttende undervisningstilbud, der tager
fat på et af bibliotekets klassiske opgaver:
kildekritik. Ellers er der ikke meget klassisk bibliotek over eksperimentariet. Både i indhold og form har vi arbejdet med
begreber som læring, læringsrum og media literacy.
Resultatet er blevet et undervisningsforløb iscenesat som et eksperimentarium.
Her arbejder eleverne, iført hvide kitler, i
små laboratorier og eksperimenterer med
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Pop Up-projektet er blevet udviklet i samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi Aalborg, University College Skive, Hornum Skole og Toppedalsskolen. Takket være støtte fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje har Vesthimmerlands Biblioteker haft mulighed for at
være med ved skolereformens start – både i skolernes planlægningsfase i løbet af
foråret 2014, og da de slog dørene op til
en ny skole efter sommerferien. Det er
der kommet nogle interessante erfaringer
ud af.

Digital dannelse i centrum
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at løse forskellige udfordringer. Ipad’en er værktøjet – og vi
blander leg og læring – det fysiske og virtuelle.

Erfaringer og kogebog
Det nye samarbejde har været en kreativ og udfordrende udviklingsproces for både skolens elever og for os. Her er vores biblioteksfaglige kompetencer virkelig kommet i spil, og vi har fået
placeret biblioteket i en hel ny rolle. Klasserumsledelse, elever
med meget forskellige forudsætninger og didaktik er bare noget
af det, som vores nye service om understøttende undervisning
byder på. Eleverne har taget godt imod den nye form for læring
og vej til søgning og har ved selvsyn bl.a. fået lært, at ikke alle
hjemmesider er lige pålidelige.
Vesthimmerlands Biblioteker udgiver inden så længe en lavpraktisk kogebog, der trin for trin viser opbygningen af et Pop
Up Eksperimentarium. Du finder den på vhbib.dk.
Læs mere i Asterisk, nr. 72, side 13
http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk

JETTE N. OLSEN,
BRIAN STEPHANSEN,
bibliotekarer,
Vesthimmerlands Biblioteker
Fotos: Vesthimmerlands Biblioteker
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Traditionelle nyhedsmedier er på retur. Det gælder brugen af TV som nyhedsmedie, som vi har kendt det gennem godt seks årtier, og det gælder
salg af aviser og trykte dagblade.
Både af historiske, politiske, forsknings- og udviklingsmæssige grunde
har vi dog som enkeltpersoner og som
samfund stadig brug for adgang til
gårsdagens avis.
Statsbiblioteket i Aarhus i fuld gang
med at digitalisere dagbladene.

D I G I TA L E A V I S E R

HISTORISKE AVISER GIVER
ADGANG TIL DIN FORTID
NY DIGITAL GENVEJ: Millioner af avissider er digitaliseret på Statsbiblioteket,
andre venter på at blive det. Fra april i år kan danskerne med få klik finde frem
til, hvordan fortidens begivenheder blev fortalt i dagbladenes spalter.
Statsbiblioteket har i godt tre år arbejdet
intenst på digitalisering af danske aviser.
Det har været en stor opgave at få tilrettelagt og startet digitalisering af 32 mio.
avissider, men nu er der snart synlige resultater af indsatsen: Efter påske åbner
kulturminister Marianne Jelved for adgang til de første digitaliserede aviser.

Rettigheder, adgang
og økonomiske udfordringer

Kulturarven og digitaliseringen
Dansk kulturpolitik har været præget af
bred politisk enighed om, at borgerne
skal have bedst mulig adgang til kulturarven. Sådan må det være i en demokratisk
stat, og arkiver, biblioteker og museer har
til opgave at opfylde det politiske mål.
Med digitalisering bruges teknologien til
at forbedre adgangen til kulturarven: Det
bliver nemmere for langt flere at gå på
opdagelse og se, hvad der findes. Og med
digitalisering bliver det i mange tilfælde
nemmere at få adgang til at se, læse
og/eller høre de mange ting, tekster, lyd
og billeder, der udgør kulturarven. Samtidig vil digitaliseringen skabe muligheder
for at bruge avismaterialet på nye måder.
Forskere, der arbejder med sprogteknologi (fx oversættelsesmaskiner), vil få et nyt
stort reservoir af danske ord, og der kan
udvikles nye værktøjer til fx indholdsanalyse.

Oplevelse, læring og samlinger

Statsbiblioteket har ansvaret for at bevare
Statens Avissamling, der er Danmarks nationale samling af aviser og distriktsbla-

De digitaliserede aviser vil blive tilgængelige via Statsbibliotekets
kulturarvsportal Mediestream.
Statsbiblioteket har udviklet en
fremviser til formålet, og det vil
være muligt at søge på avistitel og
dato samt søgning på enkeltord.
Fakta
Projektperiode: 2011-2017.
32 mio. avissider digitaliseres.
23 mio. kr. bevilget af
Kulturministeriet.
Læs mere på: avisdigitalisering.dk

Jeg er dog personligt overbevist om, at det
er muligt at forhandle en løsning med en
for alle parter acceptabel balance mellem
legitime økonomiske særinteresser og
samfundets interesse i at give udvidet adgang til den del af den fælles kulturarv,
som aviserne udgør. Det ligger fast, at der
skal ske en vis betaling til rettighedshaverne, og den udgift kan Statsbiblioteket
ikke afholde. Den skal afholdes af de biblioteker og andre institutioner, der vil give
deres brugere adgang til aviserne. Vi er i
gang med forhandlinger med rettighedshaverne, og vi satser på senere på året at
kunne præsentere vilkårene for adgang til
et bredt udvalg af de digitaliserede aviser.

SVEND LARSEN,
direktør, Statsbiblioteket
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Historien spiller en stor rolle for selvforståelsen og sammenhængskraften, og
aviser er et meget efterspurgt materiale.
Aviser er kilde for historikere af mange
slags, om det nu er slægtshistorikere, lokalhistorikere eller professionelle historikere. Samtidig er aviserne for mange borgere en kilde til oplevelse og læring. De vil
nu få bedre muligheder for at få adgang til
aviserne.

de. Her findes både Danmarks ældste
avis, Den Danske Mercurius fra 1668, og
dagens udgave af alle danske aviser. Samlingen blev oprettet ved lov i 1916. Samlingen omfattede ved årsskiftet 2012/
2013 ca. 93.750 avisbind, ca. 28.300 bind
med distriktsblade og ca. 65.600 mikrofilmspoler. Statens Avissamling modtager
samtlige danske aviser og distriktsblade
som pligtafleveringsbibliotek på området. Efter modtagelsen kontrollerer vi, at
alle udgaver og tillæg er sendt med fra
trykkeriet, og bagefter bliver aviserne
gjort klar til mikrofilmning og opstilling i
magasinet.

De tekniske sider af digitaliseringen er fascinerende. Men for de fleste er det adgangen og brugen, der er interessant, og
her er rettighedssituationen afgørende.
Der er som bekendt stor forskel på, hvad
bibliotekerne kan gøre med henholdsvis
fysisk materiale og digitalt materiale. Det
betyder, at alle ikke får gratis adgang til alt
via nettet fra dag ét. Avisdrift er en forretning. Der er nogen, der lever af at lave og
sælge aviser, og det har også konsekvenser for brugen af de digitaliserede historiske aviser. Der er rettigheder og økonomiske interesser, der skal respekteres, og
det har betydning for adgangen til de nyere årgange af aviserne. Her ligger fortsat
en stor økonomisk udfordring. Indtil der
er lavet en aftale, vil den fri adgang via
nettet derfor være begrænset til de aviser,
der er mere end 100 år gamle, og alle kan
få adgang til de digitaliserede aviser på
Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket.
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CODING
PIRATES
AARHUS
Lære, skabe og idéudvikle
med IT. En ny vej til digitale kompetencer og læring
fra 7 til 17 år

ENTREPRENANTE UNGE – FREMTIDENS MEDARBEJDERE

Flere iværksættere og ﬂere unge med lyst og vilje til egne virksomheder er noget både erhvervsliv og politikere gerne taler om. Men
det handler dog ikke bare om, at ﬂere skal blive iværksættere. Også
om at sikre ’entreprenante unge mennesker, som er fremtidens medarbejdere’, som bl.a. DI har formuleret det.
Stor konkurrencekraft, fremadrettet jobskabelse og identiﬁcering af
nye virksomhedsområder kræver nytænkning og er normalt noget,
man forbinder med politiske debatter om unge og uddannelser og om
strategier for landets erhvervsudvikling. Det hele starter imidlertid et
andet sted, nemlig i barndommen og i de muligheder, vi giver børn for
at udfolde sig kreativt og for at udvikle egne kompetencer. Her er
Aarhus Hovedbibliotek blandt frontløberne. Bl.a. med initiativet Coding Pirates.
Her kan hentes inspiration til anderledes lokale børne- og udviklingsinitiativer.
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Et godt partnerskab skal ikke undervurderes.
Aarhus Hovedbibliotek har indgået et samarbejde med Coding Pirates og Aarhus Universitet, hvilket har vist sig at være en stærk konstellation. Det er et samarbejde, der understøtter formidling af digitale kompetencer og styrker bibliotekets eksisterende læringstilbud for
børn og unge.

Hvad går det ud på?
Coding Pirates er et dansk koncept, der bygger
på IT-kreativitet såvel som programmering. I
løbet af godt et år har børn og unge i høj grad
fået smag for at lære, at skabe og idéudvikle
med IT. Essensen af Coding Pirates er, at det er
et sted, hvor børn og unge i alderen 7-17 år,
kan bygge og designe egne kreative IT- idéer.
De laver alt fra spilprogrammering, robotter,
zoo, frugt-klaverer, 3D-print til kreative kredsløb. De skal selv skabe med IT og dermed ikke
kun bruge den. I løbet af et Coding Pirates-forløb udvikler, skaber og realiserer børnene deres egne teknologiske idéer på en eksperimen-

villige samt det økonomiske ved medlemstilmelding. Aarhus
Universitet, Center for undervisningsudvikling & Digitale medier, bidrager med en solid faglighed, der understøtter de frivillige
og med en forskningsforankring. Der er lavet en model, hvor der
er lukkede betalingshold og åbne værksteder for både at tilgodese behovet for faste hold og behovet for at invitere ind og give
åben adgang til viden og inspiration. De to institutioner har i
samarbejde med Coding Pirates formået at opnå en helt særlig
synergi, som er motiverende og inspirerende for alle.
Samarbejdet har givet Hovedbiblioteket mulighed for at arbejde
yderligere med en innovationsagenda og en mere uformel læringsarena. Det er et samarbejde, der skaber en merværdi, og i
den forbindelse vil vi gerne fremhæve vigtigheden af at udvide
kompetencebegrebet og bibliotekspotentialet.
De frivillige er i høj grad med til at drive værket, og består af alt
fra studerende til IT folk, lærere og universitetslektorer. De frivillige er et fint og nyttigt netværk for biblioteket, da de er med
til at udvide tilbuddene og få flere ting til at ske.

En klar biblioteksopgave
Hvis biblioteket skal understøtte brugerne i den verden, vi lever
i nu, så skal vi også være bedre til at understøtte deres digitale
kompetencer. Det er ikke nok at fokusere på informationskompetencer eller it svage. Vi skal i højere grad understøtte de digitale og kreative kompetencer!
Coding Pirates har værdi for bibliotekerne på mange måder, og
man behøver ikke starte stort og lave mange forskellige workshops, men derimod er det ligeså fint at fokusere på enkelte
workshops. Det væsentlige er, at det skal være sjovt. Motivation
for og idéen til brug af teknologi skal gødes.
Hvis andre biblioteker tænker på at indgå i et lignende samarbejde, så står holdet bag Coding Pirates klar til at understøtte
idéen.

terende og legende måde. Der er altid højt til loftet, når for eksempel Coding Pirates Aarhus kaster sig ud i nye teknologiske
eksperimenter.
Martin Exner er manden bag idéen. Sammen med andre frivillige startede han Coding Pirates klubberne i 2013, og i 2014 blev
Coding Pirates foreningen etableret. Bag foreningen står en
bred vifte af kompetente folk, der alle ser et behov for tilbud til
børn og unge, der kan styrke deres kreative IT-kompetencer.
Coding Pirates afdelingerne spreder sig nu, både i biblioteksregi og i andre sammenhænge. Fra september 2014 kom Aarhus
også på kortet. I Aarhus er Coding Pirates skabt i et partnerskab
mellem Hovedbiblioteket og Aarhus Universitet. Et samarbejde
hvor opgaverne deles og institutionernes styrker sættes i spil.

For yderligere information se:
www.facebook.com/codingpirates
www.facebook.com/codingpiratespåbiblioteket
www.codingpirates.dk
KATHRINE RØNBERG ØSTERGAARD,
studentermedhjælper
LOUISE OVERGAARD,
teamleder/Team Familier og Børn,
Aarhus Hovedbibliotek
Fotos: Benjamin Pomerleau/Flickr CC

Betalingshold og åbne værksteder – Aarhus modellen
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Coding Pirates er en kombination af at lege, lære og skabe. I Aarhus var der i efteråret 2014 cirka 35 børn og 25 frivillige tilknyttet konceptet, men Coding Pirates Aarhus har i januar åbnet
yderlig en afdeling i Aarhus. Den afdeling får fast base på Hovedbiblioteket. Det betyder, at der er mulighed for at tilbyde ca.
60 århusianske børn at gå til ugentlige teknologi-piraterier.
Hovedbiblioteket bidrager til Coding Pirates Aarhus med blandt
andet markedsføring af konceptet, det praktiske omkring de fri-
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L i tt e r a tu r S t e d e t

TIDENS
LITTERATUR
Prosalyrik, autofiktion, læselyst, magisk realisme og meget andet. Åby Bibliotek har
skabt et nyt formidlingsrum
via LitteraturStedet

Gennem præsentation af tidens forfattere og af litteraturens
nye udtryk og former via partnerskab og samarbejde med forfattere, forlag, litterater og boghandlere har Lokalbibliotekerne i Aarhus siden 2011 med markant publikumsinteresse løftet
arbejdet med formidling af litteraturen.
LitteraturStedet er Åby Biblioteks rum for skønlitteratur. Her er
træreoler i ædeltræ kombineret med et stort udstillings- og siddemøbel tegnet af arkitekt Gitte Schelde. Det rummer gallerihylder, artefaktrum, storskærm og almindelige skærme, en scene og er et mødested. Og så tilbyder vi en større samling af små
forlags udgivelser.

Fokus og målsætning
Hver måned præsenteres et nyt litteraturtema via en større udstilling og et eller flere arrangementer. Temaerne spænder vidt.
Fra prosalyrik, autofiktion og aktivistiske udgivelsesstrategier til
Nordisk Råds Litteraturpris, homolitteratur, læselyst, og magisk
realisme - og vi har sat fokus på forskellige forfatterskaber samt
på oplæsning og musik og litteratur i samspil. Vi har desuden
vist performancelitteratur med deltagelse af markante forfattere som Ursula Andkjær Olsen, Morten Søndergaard, Eva Tind,
Pia Juul, Christian Yde Frostholm, Lars Skinnebach og Theis
Ørntoft.
Formålet med at etablere LitteraturStedet har været at øge fokus
på litteraturformidlingen i Lokalbibliotekerne og at præsentere
litteratur af kvalitet, der mangler opmærksomhed i modsætning
til den allestedsnærværende bestsellerlitteratur. Helt centralt
har det også været at præsentere litteraturens nye udtryk og former som performancelitteratur, digital litteratur, lyd+litteratur,
litterære apps og småforlagsudgivelser. Klassisk litteratur formidles også som fx 1800 tallets europæiske litteratur i samarbejde med Folkeuniversitet.

Udstillings- og siddemøbel
tegnet af arkitekt Gitte Schelde

Litteratur fra små forlag
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Kuratering og iscenesættelse
Vores metoder i LitteraturStedet er først og fremmest kuratering, iscenesættelse og inddragelse af samarbejdspartnere. Kurateringen drejer sig om valget af temaer og forfatterskaber samt
en grundig planlægning af form og indhold i udstillingerne.
I et af de seneste temaer, Mellem fiktion og virkelighed, deltog
forfatterne Bjørn Rasmussen og Jens Blendstrup. Her præsenterede vi ikke kun forfatternes bøger, men også video-, lyd- og billedværker. Bøgerne blev placeret på gallerihylder og Jens Blendstrups tekster med billeder i montrer, og der var oplæsninger på
storskærm og via lytteudstyr. En animation med Bjørn Rasmussens stemme og en samtale mellem Jens Blendstrup og Mikael
Bertelsen i DR2-programmet Den 11. time blev vist på mindre
skærme, og udstillingen indeholdt desuden litteratur om forfatterskaberne og egenproducerede bibliografier og miniportræt-

ter. Artefaktrummene indeholdt særlige bøger og et tableau
med forfatterne i miniaturefigurer på en teaterscene.

På lysvandring med biblioteket
Rebranding af folkebiblioteket i udsatte boligområder

De ikke-boglige værker bidrog forfatterne med, og dermed fik vi
løst copyrightproblemet. Udstillingen skabte samlet kontekster
til forståelse af forfatterskaberne samt mulighed for fordybelse
og oplevelse. Via udstillingen blev der skabt en ramme om selve
arrangementet, og iscenesættelsen blev forstærket gennem oppyntning, introduktion og fortæring, her kold teaterhvidvin.

Inddragelse af samarbejdspartnere
I forbindelse med udstillinger og arrangementer samarbejder vi
konsekvent med forfatterne, forlag, boghandlere eller litterater.
Således er frivillige litteraturstuderende ofte med til at skabe
indhold til udstillingerne, og forlagsredaktører eller litterater er
med til at introducere eller indgå i samtaler med forfatterne på
scenen. Alle samarbejder har både tilført viden og spændende
oplevelser til formidlingsarbejdet, der tydeligvis begejstrer og
inspirerer publikum.
Udstillingerne har givet mulighed for inspiration, oplevelser og
fordybelse både i forbindelse med arrangementerne og i udstillingsperioden. Publikumsinteressen har været støt stigende siden starten, og flere gange har vi måtte melde udsolgt til arrangementerne.

Formidlingen skal nytænkes
Biblioteket er litteraturens vigtigste formidlingsinstitution, og
formidlingen såvel i det fysiske rum som via internettet er nu
omdrejningspunktet, hvor det tidligere var at stille materialet til
rådighed. Det udfordrer bibliotekerne på flere måder: Formidlingen skal nytænkes for at nå brugerne ved at ‘pege på’ noget
og indtænke forskellige brugergrupper via samarbejder og inddragelse. Medieudviklingen medfører, at litteraturen blander
sig med de andre kunstformer, og at den kan tilgås på adskillige
måder. Det må bibliotekerne forholde sig til ved både at have
fingeren på den litterære puls og ved at vise denne del af litteraturen i det fysiske bibliotek.

Efter at have udviklet biblioteket til at være medborgercenter
så man i Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken i Albertslund Kommune et klart behov for udvikling af bibliotekets kerneydelser i forhold til at nå nye brugergrupper.
I samarbejde med Gadehavebiblioteket i Høje Tåstrup, og
med tilskud på Kulturstyrelsens udviklingsmidler, har man
igangsat et 1,5 årigt projekt.
Målsætningen er at udfordre ikke-brugerens traditionelle forestilling om, hvad et folkebibliotek er gennem mundtlige
fortællinger og forskellige greb hentet fra teaterverdenen.
Formidlingen sker på uventede steder og tidspunkter, og
uden for biblioteket – mellem boligblokkene eller som popup hos f.eks. den lokale købmand. Projektet afsluttes med udgangen af september i år og rummer tre delprojekter. Fotoet
er fra 1. delprojekts ’Lysvandring’ med biblioteket.
Annette Skov Friis, projektmedarbejder, Hedemarken - Albertslund Bibliotek. Foto: Kim Matthaï Leland

DORTHE LARSEN,
til 31. januar 2015 teamleder Kultur og Oplevelse,
Aarhus Kommunes Biblioteker
For mere info, kontakt Susanne Gilling (sgi@aarhus.dk)
Chef for Lokalbibliotekerne, Nord

Foto: Det Kgl. Bibliotek

LitteraturStedets udvikling og drift har krævet prioritering af
ressourcer, men det tilførte frivillige arbejde og den gestus, som
forfattere og litterære aktører bidrager med, mere end fordobler
indsatsen til gavn for brugerne. LitteraturStedet vil udvikle sig
videre i formidlingen af tidens litteratur, og dets metoder kan
forhåbentlig bruges andre steder, også i mindre målestok.

Klassiker 2015: Sophus Claussen
- fejres landet over på Klassikerdagen den 22. september
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Litteraturmøde med
Henrik Nordbrandt

Den 12. september er det 150 år siden, at en af Danmarks
største lyrikere, forfatteren Sophus Claussen, blev født på
Langeland. På en gang både modernist og symbolist skriver
Sophus Claussen ud fra en moderne bevidsthed, når han i sine digte hele forfatterskabet igennem udtrykker sin tvivl om
tingenes sammenhæng i en evig søgen efter at nå frem til det
egentlige, det sande.
Han arbejdede i øvrigt og var kendt som en skarpttænkende
journalist. Han døde i 1931. Flere informationer på www.klassikerdagen.dk fra 1. marts i år.
/HN
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Danmarks Biblioteksforening ÅRSMØDE 2015
Stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes

‘Biblioteket forandrer liv’
Bibliotekspolitisk Topmøde 16. og 17. april
»
»
»
»
»
»
»

Få første kig i det nye spektakulære DOKK1, Aarhus nye multimediehus med biblioteket som kerne.
Litteraturen vakte min politiske interesse - FOA’s formand Dennis Kristensens liv.
Hør kulturforsker Johs. Nørregaard Frandsen om kulturens betydning i det moderne samfund.
Oplev kulturminister Marianne Jelved præsentere sin kulturpolitiske vision.
Få svar på om man kan måle kultur? Fra professor Thomas Nordahl.
Arbejd i workshops om læring, kulturby, borgerinddragelse, digitalisering - Talk less - do more!
Deltag i politisk debat om Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi udarbejdet for
Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

» Dans - og meget mere. Kom selv og oplev!
Årsmødet holdes på Scandinavian Congress Centre i centrum af Aarhus.

Program og tilmelding på db.dk/2015

FÅ DE SENESTE BIBLIOTEKSNYHEDER DIREKTE I DIN MAILBOX
Tegn abonnement på “Aviserne skriver” på www.db.dk.
Det er gratis, og de kommer hver uge!

