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Nyhedsbrev dec. 2017

Kære BCF medlemmer
Tak for et spændende år - mit første år som formand for Bibliotekschefforeningen. Det har været
et år hvor bibliotekerne har fået ekstra fokus i medierne og hos kulturministeren.
Jeg tror vi kan se frem til endnu et interessant år i 2018, hvor vi bl.a. selv vil udfordre
biblioteksloven på årsmødet den 8. -9. februar.
Debatten er allerede godt i gang. I de sidste dage har netavisen Altinget kørt en serie
debatartikler, hvor bl.a. Steen Bording Andersen fra Danmarks Biblioteksforening, Henrik
Jochumsen fra Københavns Universitet og jeg selv har bidraget. Mit fokus i artiklen er
bibliotekerne som debatskabende og læringsfaciliterende. Artiklen kan læses her.
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Jeg glæder mig til at vi sammen kan tage debatten videre til BCF årsmødet.
Uro på de selvbetjente biblioteker
Helt aktuelt vil jeg ikke undlade at nævne debatten om uro på bibliotekerne. Mere information om
Bibliotekarforbundets undersøgelse kan læses her.
Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS)
Der arbejdes fortsat på at finde en samlet løsning på Forfatternes Forvaltningsselskabs
henvendelser til folkebibliotekerne. Afvent derfor en udmelding fra KL i sagen.

Medlemsmøde om digital ledelse
I november havde vi medlemsmøde om Digital ledelse. Til jer der ikke var til stede vil jeg lige
knytte et par ord om mødet:
Mødet tog udgangspunkt i BCF medlemsundersøgelsen, der viste at der er behov for tilegnelse af
viden på det komplekse digitale felt, som bibliotekerne for længst har bevæget sig ind i. Alene det
at blive enige om definitionen på forskellige betydninger af de forskellige digitale begreber.
Pia Sletbjerg Skov fra Kompetencesekretariatet holdt et oplæg om det ’digitale mindset’, som hun
beskrev som:
Jeg har et digitalt mindset, når jeg…
er nysgerrig på de digitale muligheder inden for mit fagfelt
har lyst at lære nye digitale løsninger at kende
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foreslår nye digitale tilbud og tilpasninger på min arbejdsplads
ser brugernes behov og hvordan de kan indfris med fx digitale løsninger
hjælper kolleger og brugere til at se de digitale muligheder, de måske ikke selv var
opmærksomme på
kan se de muligheder og være med til at forny kerneopgaven ift. fx digitale tilbud
kan hjælpe med at sætte strøm til analoge arbejdsgange
kan reflektere over muligheder og risici i den digitale udvikling

Hun gav os også er par gode råd med på vejen: ”vi er alle forholdsvis nye i det her game og
udviklingen går stærkt. Der er desværre ingen nagelfaste opskrifter, men jeg kan anbefale at gøre
dette:
Find de digitale frontløbere og brug dem bevidst
Giv et generelt højere digitalt vidensløft/niveau
Lær af hinandens erfaringer
Lær af nogle arbejdspladser, der er helt anderledes end jeres
Lær af fejlene
Start i lille skala og test af, inden der skaleres op
Test på brugerne
Pia Sletbjerg Skovs powerpoint kan hentes her.
Efter Pia Sletbjerg Skov delte Pernille Schaltz fra Herning Bibliotekerne og Jakob Lærkes fra
Gladsaxe Bibliotekerne deres erfaringer på området.
Herning modellen:
I Herning havde de bygget et nyt fysisk bibliotek og ville også bygge et digitalt bibliotek. Pernille
Schaltz delte deres erfaring i den forbindelse:
Vi begyndte med en skarp fortælling
Vi skabte en ny passion
Der var behov for en fundamental organisationsforandring – alle skulle med og forpligtes
på konkrete handlinger, alle skulle være involverede
Vi har veldefinerede mål og følger hele tiden udviklingen på tal

Gladsaxe modellen:
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I Gladsaxe er det digitale ikke særskilt fra det øvrige. ”Det digitale er i alt – vi behøver ingen digital
strategi” fortalte Jakob Lærkes. Et par hovedpunkter fra hans oplæg:
Forpligtende samarbejdsaftaler er afgørende, fx folkeskolen, PLC, Ældresagen
Organiser at det ledelsesmæssige fokus til stadighed udfordres og fastholdes på det
digitale
Brug digitale frontløbere
Søg indflydelse i de nationale tjenester, eReolen og Litteratursiden og den nationale
udvikling, DDB og FBS
Stjæl – brug al tilgængeligt BPI i stedet for selv at udvikle
Vi skal være der hvor brugerne er digitalt!

Med inspirationsoplæggene fortsatte diskussionen blandt medlemmerne i grupper og på den
måde sluttede dagen af hvor alle forhåbentligt have fået noget med hjem til inspiration.

Jeg håber vi ses til et debatskabende årsmøde til februar. Det foreløbige program ligger her og
vil du bestille billet med det samme, kan du gøre det her (obs. du skal have et kreditkort ved
hånden).
Rigtig god jul og godt nytår!
De bedste hilsner
Pia Henriette Friis
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