
Biblioteker er en labyrint af bøger,
hvor det burde være umuligt at
fare vild. Skønlitteraturen er
organiseret fra A til Å efter
forfatterens efternavn. Fagbøgerne
er inddelt efter et talsystem. Det
begynder ved 00-gruppen med
bøger, der handler om bøger.
Derfra er bøgerne emneopdelt,
indtil det slutter ved 99-gruppen,
hvor det handler om personer.

Hvor svært kan det være?

Alligevel taler både forskere og biblioteksfolk lige nu om, at de danske
folkebiblioteker er ved at miste orienteringen. Faktisk står bibliotekerne så
meget uden retning, at Kulturstyrelsen på sit årsmøde i Nyborg i morgen og
på fredag skal lede efter nye pejlemærker for hele bibliotekssektoren.

Engang var varen bøger og bibliotekaren vejviseren rundt mellem
reolerne og til verdens viden. Men så fik folk adgang til viden, bøger,
film og musik hjemme fra stuen.

De danske biblioteker er i identitetskrise - Politiken.dk http://politiken.dk/kultur/ECE2874286/de-danske-biblioteker-er-i-ident...

1 af 6 08-10-2015 15:57



Københavns Universitet forstår godt forvirringen, for meget er ændret, siden
bibliotekaren kiggede på os hen over læsebrillen, før den bestilte bog blev
udleveret.

»I dag skal bibliotekaren være udadvendt og kunne lave projekter,
læsekredse, arrangementer og lokale partnerskaber. Den nye rolle giver store
udfordringer, for bibliotekarerne er i vidt omfang selv forvirrede over, hvad
det er, de skal kunne«, siger han.

LÆS OGSÅ I Hillerød pusher man skønlitteratur direkte til hoveddøren

Billedet af bibliotekets opgaver kan da også hurtigt sløre til. Hvad er det,
institutionen skal, når udlånene går ned og bogbestanden skrumper? Hvad
skal biblioteket, når folk kan finde en verden af viden på nettet fra
hjemmecomputeren, som også kan hente de digitale bøger fra eReolen?

Ja, hvis endelig det skal være, kan folk såmænd selv hente den reserverede
papirbog inde på biblioteket. Kommunerne har i vidt omfang indført ’åbne
biblioteker’ – nysprog for lokaler, hvor personalet er afløst af nøglekort og
overvågningskameraer.

Og hvis folk endelig tropper op, kan de se, at biblioteket har ændret karakter
de seneste år.

Formentlig er Borgerservice rykket ind med fingeraftryksmaskine og
webkamera, så der fra lokalet kan udleveres både pas og kørekort sammen
med den reserverede roman af Kim Leine. Men måske synes de, at
bibliotekets tilbud er blevet overhalet af andre aktører. De kan for eksempel få
dækket deres behov for musik og film fra tjenester som Spotify, Netflix og
HBO.

»Folk har i dag mange andre muligheder for at få kulturprodukter, og derfor
kan vi også se, at mange besøger biblioteket, men færre af de besøgende låner
noget. Biblioteket udvikler sig mere til et bredere kulturhus, et mødested«,
siger Henrik Jochumsen.

Biblioteket er imidlertid et kulturhus, der knager i fugerne. En opgørelse i
netmagasinet Søndag Aften viste tidligere i år, at bibliotekerne har været
udsat for konstante besparelser siden 2007.

År for år er der blevet færre penge at drive bibliotek for, men kommunernes
kulturbudgetter er som sådan ikke blevet mindre. Biblioteksområdet er det
eneste kulturområde i kommunerne, som i løbende priser har færre penge at
råde over i dag end i 2007. Deres andel af kulturudgifterne i kommunerne er
faldet fra 54,4 pct. til 47,5 pct.

»Den udvikling siger noget om, at bibliotekerne har haft svært ved at få
formuleret nogle overbevisende fortællinger om, hvorfor de overhovedet
eksisterer. Min konklusion er, at bibliotekerne på både lokalt og nationalt
plan har behov for at spørge sig selv, hvem de er, og hvem de gerne vil være«,
siger Elsebeth Tank.

LÆS OGSÅ Lånere går på biblioteket hele døgnet

Hun er konsulent på biblioteksområdet, men er tidligere chef for henholdsvis
det danske blindebibliotek Nota og stadsbiblioteket i Malmø. For nylig har
hun udsendt en e-bog om bibliotekernes aktuelle problemer.
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bibliotekerne i flere år været inde i
en overlevelseskamp udfordret af
den teknologiske udvikling,
besparelser og samarbejder med
nye, delvis artsfremmede partnere,
som ifølge Tank er med til at
udvande forestillingen om biblioteket som fri, offentlig kulturinstitution.

Formanden for Bibliotekarforbundet, Tine Jørgensen, siger, at
bibliotekarerne faktisk har forsøgt at markere sig, men at der har været meget
stort fokus på besparelser, ligesom området har været i konkurrence med bl.a.
idrætten om de kommunale midler.

LÆS OGSÅ Bibliotekerne har smidt halvdelen af bøgerne ud

Hun synes, der i høj grad er brug for den formidling, bibliotekarerne kan
levere, og hun opfordrer til, at balancen mellem Borgerservice og bibliotek
ikke tipper ude i kommunerne.

Spørger man Henrik Jochumsen, er bibliotekerne blevet en
velfærdsinstitution, man tager for givet.

»De har nok ikke været helt så gode som de lokale sportsklubber til at
markere sig gennem lobbyarbejde. For bibliotekerne kan det være vigtigt at få
etableret nogle gode lokale partnerskaber, så man får markeret, at man er en
værdifuld del af lokalområdet«, siger han.

Denne tanke er de på ingen måde fremmede over for i Herning.

Her siger bibliotekschef Pernille Schaltz uden tøven, at det også har været en
af opgaverne for det nye hovedbibliotek at bidrage til at revitalisere livet i
byens centrum.

Biblioteket ligger der som et tilbud midt i byen. Man kan endda gå direkte
igennem lokalerne, mens man er på vej et andet sted hen. Måske snupper
man bare en kop kaffe i cafeen Aroma, mens man er på vej et andet sted hen,
men det kan også være, man lige stopper op ved bibliotekets aktuelle tilbud.

»Vi er blevet et indendørs byrum, en ny slags forsamlingshus. Den store
materialesamling er stadig kernen for os, men vi er også et studiested og et
værested«, siger Pernille Schaltz.

Hun ved godt, det vil provokere nogen, at biblioteket også ser sig som en del
af det byliv, der skal få gang i butikshandlen eller ordne forskellige ting for
folk i Borgerservice, men det går hende ikke på.

LÆS OGSÅ Lånere går på biblioteket hele døgnet

»Kommunen ville gerne have mere liv i byen, men de investerede altså også
120 mio. kr. i et nyt bibliotek. Vi bliver brugt meget af kommunen, f.eks. til
service for borgerne, men det ser jeg ikke som et problem, hvis bare vi holder
fast i vores kerneværdier«, siger Pernille Schaltz.

Men hvad er det så, bibliotekerne skal holde fast i fra 2015 og fremefter? De
fleste synes at være enige om, at fokus i dag i høj grad er på formidling.
Søgning efter og udlevering af materiale kommer et stykke nede på listen.

Det seneste år har der været forsøg i alle retninger for at gå nye veje.
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Høje-Taastrup, hvor ansatte optræder som fortællere i fængslet eller i et
nabokvarter. Andre steder forsøger man at hente inspiration i spilverdenen
eller opretter etmakerspace, hvor det innovative er i højsædet, f.eks.
afprøvning af tidens hotte 3D-printere.

»Nogen vil spørge, hvad den slags har med biblioteket at gøre, men man kan
også sige, at man på den måde stiller ny teknologi til rådighed for folk, som
ellers ikke havde mulighed for at møde den. Det er ligesom med nettet før i
tiden. Det ligger for mig ikke ved siden af, hvad et bibliotek skal«, siger
Henrik Jochumsen.

Han prioriterer dog også andre områder højt. Især biblioteket som mødested
og kulturhus.

»Se på Hovedbiblioteket i København. Her møder man romaerne, den polske
gæstearbejder eller den hjemløse, der står i kø for at komme ind. I andre
sammenhænge møder vi stort set kun nogen, der ligner os selv. Mange steder
er biblioteket ved at være det eneste ikkekommercielle mødested. Det giver
sammenhængskraft«, siger Henrik Jochumsen.

Kulturkonsulent Elsebeth Tank understreger også mødestedsfunktionen, men
hun pointerer, at det jo kræver, at bibliotekerne evner at få kontakt til den
store del af befolkningen, som aldrig sætter deres ben i udlånslokalerne.

LÆS OGSÅ Undersøgelse renser biblioteker for påstand om populisme

»Hvis man vil have fat i nogle af dem, som aldrig kommer, skal man indrette
sig og udtrykke sig på en måde, så folk kan genkende noget af sig selv. Mange
biblioteker laver fine programmer for forfatter- og ekspertbesøg, men det er jo
oftest nogen, der repræsenterer en hvid middelklasse«, siger Elsebeth Tank.

I den nye norske bibliotekslov er funktionen som mødested blevet skrevet ind
i lovteksten, men det burde ikke være nødvendigt med en lovændring i
Danmark lige med det samme, vurderer kontorchef Tine Vind fra
Kulturstyrelsen.

Hun mener, det er tilstrækkeligt at gøre emnet til noget centralt i både de
kommende pejlemærker og den udviklingspulje, som bibliotekerne er ivrige
efter at få penge til.

Udviklingspuljen er ganske vist netop skåret ned fra 20 til 13 mio. kr., men
ifølge Tine Vind er effekten af puljen nærmest omvendt proportional med
beløbets størrelse.

Når Kulturstyrelsen efter årsmødet i denne uge samler op på, hvad der kunne
være nye pejlemærker for bibliotekerne, bliver det Tine Vind, der skal sende
resultaterne videre til kulturminister Bertel Haarder. Han afgør, om
resultaterne kræver politiske initiativer.
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