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Afbud 

Aase Lindahl 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden     

Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Indledning      
Biblioteksrådets formand Jens Thorhauge bød velkommen til det nye Biblioteksråd og 

orienterede om rådets kommissorium. Biblioteksrådet har eksisteret siden 1998 som et 
rådgivende organ for Styrelsen for Bibliotek og Medier. Rådet behandler generelle 

bibliotekspolitiske og biblioteksfaglige spørgsmål i forbindelse med planlægning og 

koordinering af det offentliges indsats på biblioteksområdet. Erfaringen fra de senere år 
har imidlertid været, at det har været vanskeligt at finde emner som har været brede nok 

til at være relevante for hele Biblioteksrådet.  
 

I denne periode lægger Styrelsen for Bibliotek og Medier op til, at der skal arbejdes mere 
temabaseret. Der er et ønske om, at rådet skal være konsensusskabende og gerne 

proaktivt.  Der vil blive indkaldt idéer til temaer fra rådet.  
 

Referater fra møderne vil have form af enkle beslutningsreferater. 
 

Lone Gladbo gav idé til et temamøde, hvor rådets medlemmer kan fortælle hinanden om 
udviklingen inden for hver deres område. Der er en bevægelse i kommunerne i retning af 

at knytte bibliotekerne tættere til kommunen frem for til det samarbejdende 
biblioteksvæsen og tilsvarende en bevægelse i staten, hvor universitetsbibliotekerne 

knyttes tættere til moderinstitutionen. Samtidig udbygges det samarbejdende 

biblioteksvæsen f.eks. med DDB. Hun vil gerne have fokus på, at udviklingen for 
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bibliotekerne generelt bliver drøftet, således at der kommer fokus på, hvad 

fællesmængden er og hvordan man fortsat sikrer det samarbejdende biblioteksvæsen. 
Konklusion: Temaet vil blive taget op på et kommende møde.   

 
3. Tema: Kompetenceudvikling i Bibliotekerne  

På mødet var temaet Kompetenceudvikling i bibliotekerne. Anledningen til valg af tema 

var, at IVA har lukket sin konsulent- og kursusafdeling. Der var fem oplæg til debat. 

 

Jack Andersen fra IVA orienterede om IVA’s udvikling specielt med henblik på IVA’s 

efteruddannelsesvirksomhed. Der udbydes diplom og masteruddannelser, og der satses 

på forskning. Der leveres ikke ’know-how’ i form af sektorrettede kurser.  

 

Lone Gladbo orienterede om Centralbibliotekernes arbejde med kompetenceudvikling. Der 

er både tilbud tilpasset behovene i det enkelte centralbiblioteks virkeområde og fælles 

tilbud. Tilbuddene gives dels som sidemandsoplæring i form af faglig opgradering og dels 

som metodekurser og inspirationsdage med forskningsformidling. Endvidere tilbydes 

faglige udviklingsfora, længerevarende kursusforløb samt særlige tilbud til 

biblioteksledere og mellemledere.  

 

Michael Cotta-Schønberg havde i sit oplæg fokus på Forskningsbibliotekernes  

kompetenceudvikling nu og i fremtiden. Hvert universitet har sit fokus og sin strategi, 

men udviklingen går i retning af, at grænsen mellem bibliotekarer og 

forskningsbibliotekarer er faldende.   

   

Fra DPU orienterede Bent Andresen om sine erfaringer som følgeforsker og evaluator ved 

udviklingsprojekter i bibliotekerne. Fokus er brugerfokuseret innovation. 

 

Slutteligt prøvede Vinau Venkatramen at give nye vinkler på kompetenceudvikling og 

innovation baseret på CIIDs tilgang til projekter.  

 

Jens Thorhauge konkluderede på debatten, at der ikke i sektoren opleves faresignaler i 

den måde IVA har ændret rolle på. Der er mindre behov for den klassiske 

lektionsbaserede undervisning. Den ’fagfaglige’ efteruddannelse kan i vid udstrækning 

dækkes af diplom- og masteruddanelserne. Centralbibliotekernes tilbud fungerer fint til de 

basale færdigheder suppleret med en bred vifte af andre konsulent- og 

forskningsinstitutioner. 

 

Tove Schmidt gjorde dog opmærksom på en bekymring for de mindre 

forskningsbiblioteker og professionshøjskolernes kompetenceudviklingsbehov, hvor IVA’s 

tilbud har været centralt. Her er ikke fælles tilbud som på folkebiblioteksområdet. Jens 

Thorhauge noterede sig meldingen.  
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En hurtig evaluering af temamødeformen gav tilslutning til at gå videre med temaer. Dog 

bør der være kortere oplæg og dermed mere plads til debat. Styrelsen vil indhente forslag 

til temaer til de næste møder. 

 

4. Orientering      

Jonna Holmgaard orienterede om indsatsområderne til Udviklingspuljen for Folke- og 

skolebiblioteker til næste ansøgningstermin 1. november 2011. 

 

Jens Thorhauge orienterede om arbejdet med DDB. Arbejdsgruppen, der har deltagelse af 

KL, Kulturministeriet og Styrelsen for Bibliotek og Medier skulle være kommet med et 

forslag til model inden sommerferien. Arbejdet er dog forsinket, hvorfor der først 

foreligger noget efter sommerferien.  

 

Jens Thorhauge berettede om, at det er hensigten at der på årets Biblioteksledermøde 

skal kåres et årets projekt blandt de projekter som får tilskud fra Styrelsen for Bibliotek 

og Medier / DEFF. Biblioteksrådet blev spurgt om det vil være dommer i den forbindelse, 

hvilket der var opbakning til. Biblioteksrådet informeres via mail efter sommeren.  

 

5. Eventuelt     

 

Erland Kolding Nielsen orienterede om en rapport om betænkning om indsamling og 
langtidsbevaring af computerspil som Styrelsen for Bibliotek og Medier bør være 

opmærksom på at kommentere.  
 

Knud Schulz orienterede om, at der er nye regler på vej fra Justitsministeriet om 

registrering af alle bibliotekernes computerbrugere. 
 

 
Ref. René Olesen og Jonna Holmgaard Larsen 

 
 


