> Nyt fra BCF
Sommeren er over os...
…og mens vi nyder den, er den nye regering i fuld gang. Bibliotekschefforeningen
byder velkommen til den nye Kulturminister, Bertel Haarder. Vi glæder os selvsagt til
at høre nærmere om hans holdninger og synspunkter. Vi har store forventninger, da
han jo er rundet af højskoletraditionen. Lad os sammen holde ham op på fortsat at
sætte den folkeoplysende tanke højt på dagsordenen og presse på for, at han sætter
skub i at få formuleret en visionær strategi for folkebibliotekerne.

LEDER:
Biblioteket som ’community anchor’ - status fra ALA
Undertegnede er netop vendt hjem fra årets American Library Association, der gav
masser af inspiration og nye hands-on idéer. De amerikanske biblioteker har ændret deres slogan fra Changing lives til Transforming lives. Det er en lille, men vigtig
forskydning. Bærende er, at biblioteker helt basalt demokratiserer adgang til viden,
og det er der fortsat brug for. Tidligere var det adgangen til bøger, men i dag er det
kurateringen af viden, der er interessant og relevant. Viden er der i overflod. At gøre
viden relevant for den enkelte i situationen er afgørende for ”Transforming lives”.
Outreach
En af bibliotekernes vigtige opgaver er outreach. Hvordan når vi de grupper, der ikke
kommer på biblioteket af sig selv? I USA er man vant til at stemme dørklokker – og
man gør det for at blive en aktiv kraft i
lokalsamfundet. Men outreach er både
at være til stede dér, men også at række ud for at invitere ind på biblioteket.
Carla D. Hayden, der er Biblioteksleder
fra Baltimore og chef for ’The Office for
Diversity, Literacy, and Outreach Services’, gav et inspirerende indspark til
netop denne debat og understregede,
at vi skal huske at gå ind i faget på
grund af borgerne – ikke på grund af
materialerne. Det er relationerne, der
er afgørende, ikke transaktionerne.
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Bibliotekschefforeningen
BCF er en faglig interesseorganisation, der samler
ledere og chefer inden for
folkebibliotekssektoren.
Medlemskredsen omfatter det
strategiske ledelsesniveau i
folkebibliotekerne.
Foreningen har to overordnede formål: At fremme
professionel ledelse af
folkebibliotekerne og sikre
strategisk, biblioteksfaglig
indflydelse på biblioteksudviklingen.
Læs mere:
Bibliotekslederforeningen.dk

AKTIVITETSKALENDER
August - september
15.-21. august: IFLA, Cape Town
20.-22. august: Kulturmødet, Mors
28. august: Bestyrelsesmøde, BCF
11.-15. september: Next, Aarhus
8.-9. oktober: Kulturstyrelsens årsmøde, Nyborg

ALA fortsat...

Status fra strategidag i DDB

Biblioteket på barrikaderne
En anden ting, der gjorde indtryk, er amerikanernes fantastiske evne til at advokere
for en sag. Man er i højere grad tvunget til det hele tiden at kunne fortælle og forklare
hvorfor, man har værdi. Vi skal kunne forklare bibliotekets ideologiske indhold.
Herhjemme er vores fokus ofte meget internt. Vi går yderst sjældent på barrikaderne.
Folkemødet på Bornholm er et af de eneste steder, hvor vi som sektor går i dialog
med befolkningen. På det felt skal vi blive meget bedre! Det er simpelthen en nødvendighed for vores overlevelse.
ALA viste på mange måder en demonstration af mod. Amerikanske kollegaer stiller
op for sagen i en grad, som jeg sjældent har mødt. Det er én af de ting, jeg tog med
tilbage til Danmark: Bibliotekerne skal turde noget mere og turde have kant. Forfatter
og feminist Gloria Steinem, der er selvudnævnt ’hope-aholic’, talte meget inspirerende om dette. Og som Joy Mogensen, borgmester i Roskilde, udtrykte det på DBs
årsmøde i Aarhus: ”Fremtidens bibliotek skal turde lukke underholdningsorkestret”.
Rigtig god sommer.
Mogens Vestergaard, Formand for BCF

Efterår 2015
Bibliotekschefforeningen vil gerne systematisere sin viden om sin basis: medlemmerne. Derfor vil vi i løbet af efteråret lave en kortlægning af jer og jeres opgaver,
samt hvem I refererer til i det daglige. Mere om dette følger.

”Bibliotekerne er som et stærkt kor, men de
burde synge noget højere”,
Carla D. Hayden, Baltimore Public Library

Nyt fra BCF udkommer i forbindelse med BCFs bestyrelsesmøder, seks gange om året.
Næste gang er oktober 2015
Se www.bibliotekslederforeningen.dk, hvis du vil vide mere.

Strategidagen 8. juni har
resulteret i tre udvalgte
strategiske indsatsområder
for DDB i 2016. Det drejer
sig primært om at støtte op
omkring DDB’s nuværende
kerneområder. Bibliotekschefforeningen synes, det er godt
og vigtigt, at DDB fokuserer
på at få de basale funktioner
som DDB’s CMS til at fungere
og generelt at prioritere
kernen.
Til gengæld gav den strategiske diskussion om fremtidens musikbibliotek ikke
nogen afklaring. Måske skal
diskussionen tages i et helt
andet regi, fordi det drejer sig
om mere end for eller imod
Bibzoom. Der er tale om strategiske overvejelser, der rækker videre end DDB. Derfor
er Bibliotekschefforeningen
et godt forum. Konstruktive
indspark modtages gerne, for
det er tid til at handle!

