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Krimien og virkeligheden
DaKL for et par uger sidenholdt top-
møde, var der samtidig krimimesse i
Horsens gamle fængsel.Her deltog en
del af de biblioteksbrugere, der i det
daglige henter deres krimier på vores
folkebiblioteker rundt om i landet.
Mens vi på topmødet tog en alvor-
lig debat om regeringens upopulære
omprioriteringsbidrag, så togmanpå
krimimessen en alvorlig debat om,
hvordan krimigenrenhar brug for
både at forny sig og holde sig i sporet.
Det er lidt det sammemed vores fol-
kebibliotek sommedkrimi-genren.
Folkebiblioteket har brug for på én
gang at forny sig og holde sig i sporet
i forhold til, hvad folkebiblioteket er
sat i verden for.
Vi skal huske på, at hovedformålet
med folkebiblioteket er oplysning,
demokrati, dannelse og læring. Og er
det altid dette perspektiv, vi lægger

ned over demange aktiviteter i fol-
kebibliotekets regi?
Vi bliver dagligmindet om, at det
ikke er en selvfølge at bo i et velop-
lyst og frit samfund, ligesomOECDs
ranglisteminder os kraftigt om, at
vi skal op på tæer og blive dygtigere,
hvis vi ikke har tænkt os at ryge læn-
gere ned ad listen over rige samfund
med vækst og velstand. Vimå aldrig
tabe det perspektiv.
Detmå ikke blive etmål i sig selv for
biblioteket at holde liv i bogbranchen
eller indkøbe krimier i enmålestok,
dermætter alle og enhver. Lige så
lidt som det heller ikke ermeningen,
at folkebibliotekerne skal gøre det
umuligt at drive privat forretning
omkringmusik, film, aviser og bøger.
”Det nye sort” i debatten om folke-
bibliotek handler om at skabe rela-
tionermellemmennesker. Det er en
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fin retningsviser for udviklingen af
folkebiblioteket, men lad det ikke
blive et begreb så bredt som en lade-
port. Også hermå det gælde, at re-
lationermellemmennesker i regi af
folkebiblioteket skal have et højere
formålmed fokus på oplysning, dan-
nelse og læring.
Og vi kunne godt en gang imellem
spørge os selv, om vores tilbud fra
biblioteket skal betyde endnu flere
tilbud til de borgere, der i forvejen er
velnærede og velfungerende kultur-
forbrugere sat over for de borgere,
som det knibermeremed. For ek-
sempelmed læsningen.
Der skal derfor lyde en opfordring til
landets kommunalpolitikere om at
tage en drøftelse af, hvordan folke-
biblioteket arbejdermed sin kerne-
opgave uden at blive overskygget af
sideaktiviteter, der fjerner fokus.
Denne diskussionmå samtidigt for-
holde sig til regeringens krav i om-
prioriteringsbidraget.
Det er ikke fiktion, men den barske
virkelighed. Det bør ikke gøre for-
tællingen til en krimi - hverken af
den gode eller dårlige kvalitet. Det er
sådan virkeligheden er anno 2016.•
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Når vi taler om fremtidens energiformer, er de offent
lige indkøbere blandt Danmarks mest innovative.
Derfor bliver vi hver eneste dag klogere på det, vi ved
– og det, vi ikke ved endnu, så du får den helt rigtige
løsning.

Vi er der, hvor vores kunder er
Hos OK samarbejder vi tæt med vores
kunder, så det grønne fokus også bliver
økonomisk bæredygtigt. I dag kan vi byde
på både brint, metanol og biogastank
stationer, svanemærkede vaskehaller,
certificeret vindmølleenergi, klimavenlige
varmepumper og meget andet, som sikrer,
at du får lige præcis dén energi, du har
brug for.

Det forpligter at være kundeejet
Vi er et 100 % danskejet energiselskab.
Og vi ved af erfaring, at det kræver

erfarne specialister og dygtige udbuds
konsulenter at levere løsninger, der
passer præcist til dine energikrav og
ønsker for fremtiden. For uanset hvor
kloge vi hver især er, tænker flere hjerner
bedre end én.

Ring og få en god dialog
Har du en god idé, eller vil du høre mere
om dine muligheder på markedet, er du
meget velkommen til at ringe til os.

www.ok.dk/offentlig
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Vi er altid åbne for idéer,
vi ikke selv har tænkt

Charlotte Holze
Udbudskonsulent
30 70 59 76
chl@ok.dk

Louise Seehausen
Udbudskonsulent
21 39 51 29
lss@ok.dk


