Hvad er vi fælles om?
PROGRAM FOR BCF årsmøde 2019
Vi er et fælles biblioteksvæsen, der driver biblioteker på mange forskellige måder – både fagligt og ledelsesmæssigt. Og det er der mange gode grunde til. På Bibliotekspolitisk topmøde i foråret 2018 stillede kulturministeren os dog en opgave: Find ud af, hvad I vil og kom tilbage til mig med det. Hun ville
have en samlet tilbagemelding fra bibliotekerne. På Kulturmødet i Mors fik hun overrakt en gave fra
Bibliotekschefforeningen i form af en bog med eksempler på, hvordan bibliotekerne griber oplysningsrollen an i det 21. århundrede.
Med gaven viste vi den brede vifte af aktiviteter, som biblioteker anvender for at fremme oplysning,
uddannelse og kulturel aktivitet. Dermed illustrerede gaven, at den gældende lovs angivelse af folkebibliotekets hovedaktiviteter ikke er tidssvarende. Forskelligheden er en styrke og giver lokal forankring, men den skaber måske også et diffust billede af folkebibliotekerne. Måske vil billedet af fremtidens folkebibliotek stå klarere, hvis vi i handling viser borgerne, hvad vi er fælles om.
På dette årsmøde vil vi gerne tage imod ministerens udfordring og tage skridtet videre. Vi vil gerne
have jeres input til, hvad vi kan give håndslag på at arbejde videre med – sammen. Vi har de senere år
talt meget om kerneopgave og udformningen af fremtidens folkebibliotek. Måske er tiden kommet til
at vise borgere og politikere det i praksis gennem en række fælles indsatser. Vi bruger derfor torsdag
eftermiddag til at tale sammen om, hvilke kerneområder, der har potentiale til nationale samarbejder.
Ambitionen er, at jeres input skal indgå i en proces, der munder ud i konkrete, fælles indsatser på nationalt niveau.
På dag 2 anskuer vi fællesskabet fra en anden vinkel. Det fælles er nemlig også noget, vi gør forskelligt.
Vi er fx fælles om at lede landets biblioteker, og selvom vi udøver ledelse på mange forskellige måder,
har vi alle erfaringer med at arbejde i en kommunal virkelighed, hvor lokale behov ikke nødvendigvis
går hånd i hånd med udviklingen af det samlede biblioteksvæsen i Danmark.
Til at føre os gennem programmet har vi fhv. direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier, Jens Thorhauge, som om nogen ved, hvad det vil sige at arbejde for det fælles biblioteksvæsen.

TORSDAG D. 7. FEBRUAR
Kl. 15.15 Velkomst v. formand Pia Henriette Friis
Kl. 15:30 Formand for By- og Kulturudvalget i Odense Kommune Jane Jegind
Politisk næstformand i DB og Formand for By- og Kulturudvalget i Odense åbner årsmødet
med at give sit bud på, hvilke områder der er vigtige for bibliotekerne at fokusere på og arbejde sammen om fremover.
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Kl. 16.05 TED talks – Hvad er vi fælles om?
Eftermiddagen er helliget inspirationsoplæg og gruppearbejde. Her skal vi spore os ind på,
hvilke kerneområder, der særligt kandiderer til at indgå i mulige nationale samarbejder på
tværs af bibliotekerne fremover. Der er lagt meget vægt på gruppearbejde, og alle kommer
til at overvære to af følgende TED-talks til inspiration for arbejdet i grupperne:
•
•
•
•
•

Børns læsning (v. Lisbet Vestergaard, Fremtidens Biblioteker)
Folkeskolen (Skolesamarbejde v. Vibeke Steen, Gribskov Biblioteker)
Det digitale bibliotek (DDB og eReolen.dk v. Jakob Heide Petersen, Københavns
Biblioteker)
Public service (TEMA-samarbejde v. Kirsten Boelt, Aalborg Bibliotekerne)
Hvad nu, hvis vi har taget fejl? (Litteraturens rolle på biblioteket v. Jeppe Bjørn,
Lyngby-Tårbæk Bibliotekerne)

Kl. 18.00 Vi afslutter dagens program med en status på gruppearbejdet og med at give håndslag på
det videre arbejde.
Kl. 19.00 Velkomstdrink, middag og fest
FREDAG D. 8. FEBRUAR
Kl. 9.00
Morgensang
Kl. 9.15

Inspirationsoplæg v. Pelle Guldborg Hansen om adfærdsledelse
Pelle Guldborg Hansen er en af verdens ledende forskere i adfærdsforskning og nudgeteori. I sit oplæg stiller han skarpt på de mange finurlige faktorer, der ikke burde betyde noget for vores adfærd i princippet, men gør det i praksis. Og hvorfor man som leder er nødt
til at tage det alvorligt.

Kl. 10.15 PAUSE
Kl. 10.30 Kulturminister Mette Bock og formand for KLs Kultur-, Erhverv- og Planudvalg Leon Sebbelin
Mette Bock og Leon Sebbelin fortæller om resultaterne fra efterårets borgerdebat, og hvordan de spiller ind i forårets drøftelser om bibliotekernes fremtid.
Kl. 11.30 Hvad er effektiv paradoksledelse for os som bibliotekschefer? v. Jan Heiberg Johansen,
LEAD – enter next level
Jan Heiberg Johansen vil holde oplæg om, hvordan vi som biblioteker kan navigere effektivt
i modstridende krav med inspiration fra paradoksteorien og den nye syntese for offentlig
værdiskabelse. Han er forfatter til den globalt publicerede bog om paradoksledelse og har
12 års ledererfaring som bl.a. rådgivningschef i landets største offentlige konsulenthus.
Kl. 12.30 Afrunding ved formanden, frokostbuffet i panoramarestauranten og afrejse
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