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Deltagere 

Erland Kolding Nielsen (EKN), Aase Lindahl (ALI), Knud Schulz (KSC), Michael 

Wright (MWR), Tove Schmidt (TSC), Lone Gladbo (LGL), Kirsten Bisgaard 

(KBI), Michael Cotta-Schønberg (MCS), Michel Steen Hansen (MSH), Tine Vind 

(TVI), Trine Nielsen (TNI), Erik Thorlund Jepsen (ETJ), Mikkel Christoffersen 

(MCH) 

 

Oplægsholdere 

Dannie Larsen, Frise. Randi Hovmann, Advice Digital. Maiken Ingvordsen, 

Fundraising til Kreative Projekter 

 

Afbud 

Svend Larsen (SLA), Flemming Toksvig-Lund (FTL), Mogens Vestergaard 

(MVE) 

 

1. Velkomst & meddelelser 
Velkomst ved TNI og introduktion til mødet med temaet ”Alliance med dan-

skerne,” som bl.a. handler om at inddrage borgerne og at facilitere læring og 

kompetenceudvikling begge veje. Hvordan får vi fx frivillige ind på bibliote-

kerne, og hvordan kan man lede dem? 

 

Den nye kontorchef for Biblioteker TVI præsenterede sig selv. TVI har en bib-

lioteksfaglig baggrund og kommer senest fra en chefstilling i Lyngby-Taarbæk 

kommune.  

 

TNI redegjorde for Styrelsens struktur med direktion, koncernfunktioner og en 

række faglige kontorer – heriblandt Biblioteker, som har ansvaret for folkebib-

lioteksområdet samt det samlede biblioteksvæsen, herunder bl.a. Nationalbib-

liografien, Danbib, Bibliotek.dk og Kørselsordningen. Kontorerne samarbejder 

meget på tværs. 

 

2. Frivillige 
Oplæg ved Dannie Larsen fra Frivilligcentre & Selvhjælp, Danmark (FriSe) 

 

LGL spurgte, om ikke FriSe kunne koordinere bedre med kommunen, da 

kommunale og FriSe-aktiviteter nogle gange overlapper, og derfor kan være 

et svært 'salg' til en kommunalbestyrelse. Kunne FriSe ikke fx arrangere men-

tor-ordninger, hvor kommunen traditionelt er svag. DLA svarede, at nogle 

interessenter bare ikke ønsker at kontakte kommunen. EKN spurgte, hvilke 



Side 2 

demografiske grupper er frivillige, og kan man avertere med særlige opgaver. 

KB har haft held til bl.a. at få en afgået medarbejder med stor viden om ballet 

til at katalogisere en samling balletfotografier, men man har mange flere så-

danne opgaver.  

 

Hver tredje dansker er frivillig på en eller anden måde (inkl. skolebestyrelser, 

idrætsforeninger m.v.), men den typiske frivillige er en i øvrigt erhvervsaktiv 

på 29-45 år. Frivillige vil gerne bruge deres kompetencer, så målrettede op-

gaver modtages godt. ALI spurgte til de personalejuridiske problemer med 

frivillige. Gentofte har en FAQ på området. KSC fortalte, at på de åbne biblio-

teker kan man se, at møblementet er rykket rundt, når man kommer om 

morgenen, så der sker jo noget i lokalerne.  

 

ETJ gjorde opmærksom på, at frivillighed er noget, der appellerer til folks of-

fentlige persona, så der skal også tænkes i meritering. MSH: Biblioteker har 

traditionelt ikke arbejdet med frivillige, men nu er det ved at vende, så vi skal 

lære af idrætsforeninger 

o.a. med erfaring. 

 

3. Crowdsourcing 
Oplæg ved Randi Hovmann, Advice Digital 

 

Præsentationen affødte en diskussion om regulering og kvalitetskontrol af 

crowdsourcede bidrag. DK er ofte et for lille område til kritisk masse omkring 

selvregulering og nytteværdi i det hele taget. EKN: Dansk Wikipedia ligger 

langt under den engelske, hvad angår troværdighed. Arkiverne er i øvrigt de 

største crowdsourcere.  

 

MSH: Vi kan hverken katalogisere vores store datasæt selv eller kontrollere 

andres. KSC: Litteratursiden har 7.000 brugere, og Aarhus er i gang med et 

projekt, der skal tillade folk at aflevere egne arkivalier digitalt. ALI mente, 

crowdsourcing ofte mangler en struktur og 

en forankring. Det er svært at gå fra ildsjæle til drift.  

 

ETJ påpegede, at det kunne være oplagt at folke- og forskningsbibliotekerne 

medtænkte hinanden ift. kanalstrategier for crowdsourcing. EKN: I Danmark 

Set fra Luften har brugerne selv fundet det. Der er en større samfundsopgave 

i det. MCS: En simpel Google-søgning afslører masser af biblioteksinvolvering 

i crowdsourcing. MWR anførte, at det er meget risikabelt at prøve at styre 

brugerne for meget. Folk vil næppe spændes for en eller anden drift-vogn. 

 

4. Crowdfunding 
Oplæg ved Maiken Ingvordsen, Fundraising til Kreative Projekter 

 

KSC: På crowdsourcing-siden Boomerang.dk får bibliotekerne deres egen un-

derside. LGL: Der er flere etiske og juridiske problemstillinger for offentligt 

finansierede virksomheder i at kaste sig ud i crowdfunding, og de bør afklares 

først. 

 

5. Evt. 
Det aftaltes at tage en grundig diskussion om Biblioteksrådets form og funkti-

on fremover på næste møde. 


