Hvordan gør vi en forskel i et nyt årti?
PROGRAM FOR BCF årsmøde 2020
2020 er et særligt år i Biblioteksdanmark! Vi kan nemlig fejre 100 året for den første danske bibliotekslov, der blev enstemmigt vedtaget i Folketinget og Landstinget i 1920. Biblioteksloven formulerede
dengang, at folkebibliotekernes opgave var at ”Udbrede Kundskaber og almindelig Oplysning.” Denne
opgave skal til dels stadig løftes af bibliotekerne i dag, men der er sket meget i og uden for bibliotekerne siden dengang.
2020 markerer også overgangen til et nyt årti, hvor biblioteker i stadig højere grad skal agere i et samfund fuld af muligheder og kompleksitet. Som biblioteker skal vi gøre en forskel for borgerne, og i dag –
modsat i 1920 - indebærer det også, at sikre at vores tilbud ikke drukner i mængden af andre tilbud.
Derfor er det afgørende, at vi ikke blot arbejder for at sikre borgerne gode fysiske biblioteker, men også
et godt og brugervenligt digitalt bibliotek. På årsmødet kommer de digitale biblioteksløsninger i spil på
flere måder. Blandt andet præsenteres fremtidige scenarier for varetagelse af opgaverne i Danskernes
Digitale Bibliotek, der i mange år har stået bag de nationale, digitale løsninger for bibliotekerne.
Som bibliotekschefer oplever mange af os, at den stigende kompleksitet i samfundet også afspejler sig i
chefrollen. Forskellige aktører, lokale og nationale, kalder på vores opmærksomhed i en tid, hvor opgaven med at positionere bibliotekerne i samfundet kan synes større og vigtigere end nogensinde. Vi står
på 100 års historie med biblioteksloven, men hvordan sikrer vi som bibliotekschefer, at vores biblioteker og medarbejdere fortsat er klædt på til at gøre en forskel?
Håndslaget om børns læsning er én måde at gøre det komplekse enkelt. Det er et klart og entydigt budskab fra landets bibliotekschefer, om at sætte ind, der hvor vi vurderer, der er størst potentiale for at
gøre en forskel. Det er et stærkt signal og en tydelig positionering af folkebibliotekerne i samfundet. På
årsmødet præsenteres håndslaget, og vi dykker i fællesskab ned i, hvordan man på forskellig vis kan
omsætte et nationalt håndslag til værdi i praksis i både store og små kommuner. Vi får også besøg af
nogle af landets dygtigste forskere, når det kommer til at forstå børn og unge.
En oplagt partner og en rummelig vært
En ny undersøgelse viser, at bibliotekarer er den 4. mest troværdige faggruppe i Danmark, og bibliotekerne er blandt de bedst besøgte kulturinstitutioner. Danskerne kender biblioteket og ved, hvad vi står
for. Vi kan altså være noget med andre og stadig være os selv. En oplagt partner og en rummelig vært.
Kort sagt: Vi har alle forudsætninger for at gøre en forskel.
Vores mission er at inspirere hinanden til at blive ved med at gøre en forskel – at hjælpe hinanden med
at skærpe bibliotekernes profil og sikre at borgerne – trods et væld af muligheder – finder frem til bibliotekets tilbud. I bestyrelsen glæder vi os til endnu en gang at byde jer velkommen til et årsmøde med
fuld smæk på faglig fægtning, ledelsessparring og glædeligt gensyn med gode kolleger.
Vel mødt!
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TORSDAG D. 6. FEBRUAR
Kl. 10.00
Velkomst v. formand Pia Henriette Friis
Kl. 10:15

Åbning af Bibliotekschefforeningens årsmøde
Christian Bach, forlagschef på børnebogsforlaget Carlsen, giver i åbningstalen sit bud
på børne- og ungdomsbogens tilstand, og på hvordan biblioteker – set med forlagsøjne
– kan angribe opgaven med at skabe endnu større læselyst hos børn og unge.

Kl. 10.45

Kan sociale medier skabe læselyst blandt børn og unge? v. Trine-Maria Kristensen, forfatter og konsulent
Trine-Maria Kristensen giver gode råd til, hvordan man kan bruge sociale medier til at
skabe læselyst, og hvordan bibliotekerne kan bruge sociale medier til at nå børn, unge
og deres forældre.

Kl. 11.30

Håndslag om børns læsning
Bestyrelsen præsenterer håndslaget om børns læsning og varmer op til eftermiddagens program ved at kvittere for en engageret proces om håndslaget i løbet af efteråret.

Kl. 12.15

Frokost

Kl. 13.00

Generalforsamling

Kl. 14.00

Pause

Kl. 14.30

Hvordan omsættes et håndslag til praksis?
Hvad sker der, når strategier møder praksis? Fordommen er: ikke særlig meget. Men
realiteten er, at bibliotekerne allerede er i fuld gang med at fremme børns læselyst. I
eftermiddagens faglige program inspireres vi af kolleger og fagfolk, der bidrager med
eksempler på en klar prioritering af børns læsning. Vi arbejder med prioritering af
børns læsning i tre spor:
1. Strategier for børns læsning
Hvad indebærer en strategi for børns læsning, hvilke interessenter skal med om bord?
Hvordan afgrænser vi indholdet, og hvordan får vi strategien til at leve i praksis?
•

Strategi for sprog og literacy
Leder af Biblioteksservice i Aarhus, Susanne Gilling, deler ud af erfaringerne fra
Aarhus, der arbejder med en strategi for sprog og literacy. Her er det lykkes
med at sætte fokus på børn og unges læselyst og sprogtilegnelse.

•

Hvordan laver man en læsestrategi?
Projektleder Lisbet Vestergaard fra Tænketanken Fremtidens biblioteker stod
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for processen med at formulere et oplæg til en national læsestrategi. Hun deler ud af gode råd til, hvad man bør gøre, når man skal i gang med at udarbejde en læsestrategi for børn.
2. Digitale børnetilbud
Hvis vi vil fange børn og unges opmærksomhed, så må vi også møde dem digitalt. Det
kræver gode digitale børnetilbud, men hvilke konsekvenser har det for biblioteket?
•

Flere penge til digitale materialer!
Chefkonsulent ved Københavns Biblioteker, Mikkel Christoffersen, fortæller
om eReolen GO!, og om Københavns satsning på digitale børnetilbud, der
blandt andet indebærer omprioritering i materialebudgettet og målrettede
nyhedsbreve til børnefamilier.

•

Nyt børnesite skal fremme læselyst
Bibliotekschef i Helsingør, Søren Mørk Petersen, præsenterer det kommende
børnesite, og hvilke muligheder det rummer for bibliotekerne. Samtidig fortæller han om, hvad det konkret betyder for det enkelte bibliotek at være med
i børnesitet.

3. Partnerskaber og samarbejder med børn i fokus
Hvis håndslaget skal gøre en forskel, er det nødvendigt med gode samarbejdspartnere.
Hvordan finder vi de rigtige partnere, og hvordan vedligeholdes partnerskaber bedst?

Kl. 16.45

•

Læselyst via skolernes PLC’er
Biblioteksleder ved Nyborg Bibliotek, Birgitte Haugbøl, beretter om at drifte
skolernes PLC’er i Nyborg og giver gode råd til, hvordan man opstarter et samarbejde samt hvilke udfordringer man skal være beredt på at takle undervejs.

•

Fremme af sprogstimulering via sundshedsplejen
Biblioteks- og fritidschef i Holstebro, Henrik Schou Zacho, deler ud af erfaringerne fra Holstebro, hvor biblioteket har indgået et samarbejde med sundhedsplejen. Samarbejdet bringer bibliotekets tilbud med hjem til børnefamilierne via sundhedsplejen.

Hvad sker der for de unge i dag? v. Ungdomsforsker Søren Østergaard, Center for Ungdomsforskning
Bibliotekerne har talt. Børn og unge er den vigtigste målgruppe nu og i fremtiden, hvis
vi skal vende den kedelige lystlæsningstendens. Men hvordan tegner fremtiden sig
egentlig for ungdommen? Hør Søren Østergaards bud på, hvordan bibliotekerne kan
spille en rolle i de unges hverdag.
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Kl. 17.45

Afrunding af dagens faglige program v. Pia Henriette Friis

Kl. 19.00

Velkomstdrink og middag

FREDAG D. 7. FEBRUAR
Kl. 9.00
Morgensang
Kl. 9.15

Den fremtidige varetagelse af DDB’s opgaver
Områdechef i Slots- og Kulturstyrelsen Annette Bach, kontorchef i KL Karoline Amalie
Steen og formand for DDB’s koordinationsgruppe Søren Mørk Petersen præsenterer
en model for den fremtidige varetagelse af DDBs opgaver med efterfølgende dialog.

Kl. 10.15

PAUSE

Kl. 10.30

Hvad skal de unge med os? v. Peter Niegel, DR Medieforskning
Peter Niegel er ekspert i unges medievaner og giver her et indblik i, hvad der er afgørende for de unges valg af medier, og hvordan vi er havnet på den forkerte side af relationsmuren.

Kl. 11.30

Pseudoarbejde v. antropolog og forfatter Dennis Nørmark
Mange ledere skaber ligegyldigt pseudoarbejde for deres medarbejdere, fordi de konkurrerer om, hvem der kan have mest travlt og flest medarbejdere under sig. Det mener
antropolog og forfatter Dennis Nørmark, som vil fortælle om, hvordan vi fik travlt med

at lave ingenting.
Kl. 12.30

Afrunding ved formanden, frokostbuffet i panoramarestauranten og afrejse
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