Referat fra første netværksmøde d. 2. december 2008
Omkring 25 deltagere mødte op til det første netværksmøde for det nye nationale biblioteksnetværk:
Det Fysiske Rum.
Netværkskoordinator Ulla Eltang Sylvestersen bød deltagerne velkommen til dagens arrangement og præsenterede derefter netværket. Det Fysiske Rum er et netværk, hvis baggrund bygger på den øgede interesse for
området, der har vist sig at være. På Statsbibliotekets Kontaktmøde i maj i år var deltagerantallet større end
hidtil, og interessen var enorm.
I fællesskab blev rammerne for netværket lagt fast, og de er som følgende:
• Der vil være 2 møder årligt. Møderne placeres enten på Statsbiblioteket, andre biblioteker eller øvrige
relevante steder.
• Der vil være en årlig workshopdag.
• Man er automatisk tilmeldt møderne, og skal derfor huske at melde fra i tide, hvis man er forhindret i at
deltage.
• Der vil blive ført mødeprotokol, da der er enighed om, at netværket er for dem, der har interesse i at
deltage.
• Efter afbud til 3. netværksmøderne i træk, får man en advarsel. Det skal afgøres, om netværksdeltageren fortsat ønsker at deltage i netværket.
• Netværkspladsen er personlig, og det er derfor ikke tilladt at sende en anden.
• Mødedatoerne vil blive meldt ud først på året.
• Det vil være situationsafhængigt om en plads i netværket følger det tilmeldte bibliotek eller den tilmeldte person, hvis en netværksdeltager ønsker at træde ud af netværket. Det afgøres fra gang til gang.
• Det blev besluttet at informationer til netværket i første omgang foregår via statsbiblioteket.dk/forbiblioteker og mails til netværksdeltagerne. Hvis behovet opstår på sigt, kan vi overveje muligheden for at introducere andre elektroniske løsninger.
• Der vil blive oprettet et sted på nettet, hvor netværksdeltagerne kan dele inspirationsbilleder.
I forlængelse af de beslutninger, der blev truffet på mødet, er der udarbejdet en opdatering af kommissoriet.
Det opdaterede kommissorium udsendes til netværksdeltagerne.
Da netværket var præsenteret og rammerne lagt fast, var det deltagernes tur til at give en kort præsentation af
dem selv. Alle fortalte kort om deres berøringsflade med det fysiske rum. Vi kom vidt omkring. Hørte bl.a. om
hvordan indretningsarkitekter fra IKEA har været med som samarbejdspartnere på en indretning. Det viste sig
at flere skulle i gang med en sammenlægning af voksen- og musikbiblioteket, mens andre stod overfor udfordringen om at skulle indrette rum eller hele biblioteker uden at have mange midler at gøre godt med. Gældende for alle deltagerne var, at de var mødt op med stor interesse for emnet og yderst positiv indstilling til at skulle dele erfaringerne.
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Formiddagens sidste programpunkt var en snak om netværkets indhold og fremtid. Efter en fælles brainstorm
var al tavlepladsen brugt og store mængder af spændende idéer var bragt frem i lyset. Det blev slået fast, at
vigtigheden ligger i at holde fokus på indretning og ombygning af de fysiske rum. Det vil derfor være med udgangspunkt i dette, at Ulla Eltang Sylvestersen lægger programmet for de næste møder.
Frokosten blev serveret, mens networkingen foregik på tværs af bordet og deltagerne fik lejlighed til at lære
hinanden lidt bedre og kende. Der var en klar indikation af interessen i at få skabt nogle gode relationer, der på
sigt kan danne grobund for frugtbar faglig vidensdeling.
Efter frokost introducerede dagens oplægsholder Eva Bjerrum, Center for New Ways og Working en associationsopgave. På forhånd havde flere af netværkets deltagere fremsendt billeder fra deres biblioteker. Disse
billeder dannede grundlag for opgaven. I grupper skulle deltagerne associere og kommentere på det, de så.
Der var en livlig summen og god energi i lokalet, mens der blev kigget, snakket og skrevet. Da alle var igennem bunken med billeder, blev forslagene hængt op, så det var muligt at sammenligne de fire gruppers kommentarer. Der var stor underholdningsværdi i at se forskelligheden, i måden vi opfatter et rum på. Som afsluttende bemærkning på opgaven forklarede Eva Bjerrum, at alt hvad vi beskæftiger os med indenfor indretning,
er en igangværende proces, der aldrig bliver færdig, fordi folk associerer meget forskelligt.
Som eftermiddagens sidste punkt holdt Eva Bjerrum oplægget ’Vidensdeling, samarbejde og indretning’. Et
oplæg der tog udgangspunkt i hendes erfaring med og studier af internationale virksomheder indenfor nye
arbejdsområder. Indledningsvist kiggede vi på forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert arbejde, og om de
fysiske rammer svarer til den måde, der arbejdes på. Derefter handlede det om åbne kontorer kontra enmandskontorer og den forgæves definition på et storrumskontor. For at illustrere begreberne, brugte Eva Bjerrum eksempler på forskellige virksomheder, blandt andet Unimerco, Telenor og Danisco. Alt i alt var det et
oplæg, der kom vidt omkring, og som med sin skæve vinkel på indretningen, sagtens kunne paralleliseres til
bibliotekets fysiske rum.
Som netværkskoordinator vil jeg gerne takke for et godt og kreativt samarbejde og ser frem til næste møde.
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