Fra opbrud til nybrud
BCF årsmøde 12. februar 2021

Omverdenen sætter i dén grad dagsordenen i 2020/21. Det udfordrer os som mennesker, og det
udfordrer os som ledere. Hvordan skal vi håndtere det? Og hvordan skal vi få det bedste ud af det?
Årsmødet i sig selv bliver en prøve ud i det ukendte, hvordan skaber vi sammenhæng og fællesskaber
på afstand? Hvordan sikrer vi den demokratiske samtale?
Vores udgangspunkt er, at vi bliver nødt til at prøve, det her er vores bud på en prototype – et online
forsøg ud i at samle os om det, der berør os i dagligdagen som ledere. Der findes ikke én løsning, men
mange forskellige måder at anskue situationen på og handle derefter. Det er kort sagt på mange
måder det muliges kunst.
Ledelsesmæssige udfordringer som paradoksledelse og forandringsledelse er derfor højaktuelle, og det
stiller vi skarpt på gennem keynotes med Lotte Lüscher og Christian Ørsted.
Hvordan håndteres det andre steder? Vi får et internationalt indspark fra bibliotekerne i Melbourne og
gode bud på konkrete løsninger fra andre steder i kulturverdenen.
Herudover har vi sat fokus på ”Den demokratiske samtale”: hvad sker der med den i en digital verden,
og hvad skal vi være opmærksomme på?
Program
Kl. 8.15-8.30

Digital lobby
Lobbyen åbner, og det er muligt at tjekke ind og teste udstyret af.

Kl. 8.30-9.00

Fælles opstart og praktiske informationer

Kl. 9.00-9.20

Velkomst v. formand Pia Henriette Friis

Kl. 9.20-10.00

Paradoksledelse i perspektiv – når udefrakommende forandringer overtager
styringen
Keynote ved Lotte Lüscher

Kl. 10.00-11.00

Første spor: Rethink!
Coronarestriktionerne ramte os alle også på tværs af brancher. Vi sætter lys på
steder, hvor dette har givet anledning til at gentænke services på inspirerende vis og
giver ordet til tre steder, hvor man har grebet udfordringere og skabt nye måder at
gøre tingene på, der også peger ind i en tid efter Corona.
Don’t Tell Libraries They Are Not Important
Kylie Carlson, Yarra Libraries, Australia shares how they decided not to let a

pandemic get in the way of doing what they always do.
GrimFest – “de grimmeste aftner”
Aage Stokholm, ejer af Grimfest fortæller, hvordan de i 2020 lykkedes med at
gentænke musikevents, så alle kunne få musikoplevelser i en tid med restriktioner.
Små armbevægelser – 5700 Summer
- Lars Aagaard, ejer af spillestedet Hansted
Kl. 11.00-11.10

Pause

Kl. 11.10-11.55

MELLEMRUM
Refleksion i grupper

Kl. 11.55-12.40

Andet spor: Den demokratiske samtale
Den demokratiske samtale og biblioteket som rum for debat har haft svære kår
gennem det sidste år. Hvor er den demokratiske samtale på vej hen, og hvorfor er
det så vigtigt, at der skabes rum og mulighed for samtalen? Ikke mindst i en ny
virkelighed med fællesskaber på afstand.
"Digitale indfødte i demokratiet"
Søren Schultz Hansen, forfatter til kommende bog om unge og demokrati
(udkommer februar 2021).
Demokratisk nybrud - byer der går foran
Anne Tortzen
- Hvorfor demokratisk nybrud?
- Internationale tendenser og erfaringer.
- Hvad kan vi bruge det til?

Kl. 12.40-13.30

MELLEMMADDER
Vi spiser frokost sammen i grupper

Kl. 13.30-14.45

Generalforsamling

Kl. 14.45-14.55

Pause

Kl. 14.55-15.40

Forstå forandringsledelse i en uforudsigelig verden
Keynote ved Christian Ørsted

Kl. 15.40-15.55

Fællessang
Vi slutter dagen af med usynkron skønsang

Kl. 15.55-16.00

Vi ses

Afslutning ved Pia Henriette Friis

Du vil inden årsmødet modtage en lille ”pakke” med yderligere instruktion. Her vil være lidt info for
både de kreative, de sultne og de sangglade.

