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Forord
Det er med stor glæde, at vi 
også i år kan præsentere en 
årsberetning med mange gode 
fortællinger. En beretning, der 
også bevæger – og en beretning 
fra et bibliotek i bevægelse. For 
bibliotekerne i Danmark er i be-
vægelse – i takt med byudviklin-
gen og befolkningsudviklingen 
og nye behov hos borgerne, og 
dette vil også inspirere os i vo-
res overvejelser om bibliotekets 
fremtid. 

For bestyrelsen besluttede i 
sommeren 2015 at det nu var 
tid til en mere gennemgribende 
undersøgelse af rammerne for 

bibliotekets aktiviteter, i første 
omgang er der her tænkt på vo-
res ”hovedbibliotek”, dvs. biblio-
teket i Flensborg. For vi må ikke 
glemme, at der er stor aktivitet i 
bogbusserne og i filialerne, som 
vi også vil fortælle om i indevæ-
rende årsberetning. 

Fokus vil dog rette sig mod de 
udfordringer, som vi har og har 
haft med rammerne på Nørre-
gade, hvor der nu siden 1959 har 
været drevet bibliotek. I dag står 
vi med en spændende bygning 
på gode godt og ondt, og hvor vi 
i meget tæt dialog med bruger-
ne, vores gæster, øvrige samar-

bejdspartnere og vores medar-
bejdere, vil se på fremtidige, evt. 
alternative muligheder. 

En tak til dem, der stiller byg-
ningen til rådighed for os, Græn-
seforeningen e.V., og en tak til de 
repræsentanter fra andre orga-
nisationer, der sidder i bestyrel-
sen. Også tak til medarbejderne 
for et spændende år med man-
ge aktiviteter og sidst, men ikke 
mindst, tak til alle de, der bruger 
os og de, der støtter os – både 
syd og i særdeleshed nord for 
vores fælles grænse.

På foreningens vegne, 
Christian Jürgensen, 

Formand
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Ny årsberetning
Ny filial i Slesvig, ny formand, 
ny næstformand, ny vision, ny 
brandtrappe, ny samarbejds-
partner og sådan kunne vi bli-
ve ved – og så alligevel var der 
rigtig meget, der var som det 
plejede. Et stort og flot udlån, 
et særdeles tilfredsstillende 

besøgstal og stor interesse for 
vores helt særlige tilbud på bib-
lioteket: Den Slesvigske Samling 
og Forskningsafdelingen.

I stedet for at dele årets be-
retning op efter de forskellige 
teams og administrative en-

heder, har vi i år valgt at sætte 
mere fokus på selve aktiviteter-
ne, også de tværgående. På den 
måde skaber vi også mere plads 
til temaer som fremhæver de 
indsatser, der ellers ikke fylder 
meget i f.eks. resultataftalen el-
ler sædvanlige beretninger.

Ny vision 
Fra nytåret 2015 satte Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig 
kurs mod nye mål i forhold til 
den hidtidige vision, som blev 
formuleret og vedtaget i 2007. 
På en flot dag i februar var alle 
medarbejdere samt bestyrelse 
samlet på Jaruplund Højskole 
for at få input til nye tanker. 

Den nye vision er nu formule-
ret under overskriften: ”Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig: 
stedet, hvor du møder alt det 
danske.”

Udover at være mødested for 
dansk kultur dækker vi selvføl-
gelig fortsat det slesvigske og 
nordiske aspekt i henholdsvis 

Den Slesvigske Samling og via 
samarbejdet med Nordisk Infor-
mationskontor. 

Fra visionsdagen på Jaruplund Højskole.

Fra visionsdagen på Jaruplund Højskole.
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Som mange andre biblioteker 
oplever vi stadig et højt antal 
besøgende, men vores gæster 
kommer også for andet end at 
låne bøger, musik og film. De 

kommer for at læse/studere 
i fred og ro, eller mødes med 
andre, for at læse aviser eller 
tidsskrifter inden de f.eks. skal 
til foredrag eller koncert. Derfor 

fortsætter vi med at gøre biblio-
teket til et endnu mere attraktivt 
mødested.

Nye rammer
Med den officielle åbning af det 
nye Slesvig Bibliotek i februar 
2015, er vi nået et kvantespring 
med vore udlånssteders ind-
retning. Den store make-over 
startede med to nye bogbusser i 
2008, nyindretning af Flensborg 
Bibliotek i 2008-2010. Heref-
ter flyttede Slesvig Bibliotek til 
Slesvighus i september 2011. 
2013 fulgte nyindretningen af 
Husum Bibliotek. Efter nogle år 
i Slesvighus, måtte vi sande, at 
rammerne for Slesvig Bibliotek 
på Lolfod 89 var alt for små. Det 
var tænkt som ”lidt, men godt”, 
men lidt blev dog for lidt.

Løsningen fandt vi sammen 
med Dansk Kirke i Sydslesvig 
og Dansk Sundhedstjeneste. Vi 
rykkede herefter til Ansgar-byg-
ningerne i Bismarckstr. 18a, hvor 
vi fik skabt et dobbelt så stort, 
moderne og hyggeligt bibliotek 
til børn og voksne.

I august 2015 indrettede vi et 
nyt område for unge: ”Palæet”, 
hvor både siddepladser og reo-
ler er skabt af brugte træpaller. 
Mads Meng, elev på Duborg-sko-
len, har stået i spidsen for dette 

spændende og alternative ind-
retnings- og genbrugsprojekt. 
Sidst på året, fik vi også opgra-
deret området, hvor hylderne 
indeholder materialer om dansk 
sprog og læring mv.

Nye aktivitetstilbud 
Det er ikke nok at lave flotte 
huse og køre tusindvis af kilome-
ter med de farverige bogbusser. 
Der skal også puttes spændende 
og relevant indhold på hylderne, 
og der skal være attraktive digi-
tale bibliotekstilbud som fx Ere-
olen.dk, hvor vore brugere kan 
læse e- og lydbøger.

Og så er der alle de kulturelle 
tilbud. Der har i årets løb været 
mange aktiviteter for alle alders-
grupper. En håndfuld har dog 
skilt sig ud.

De færreste ville forvente en 
koncert med dansk og tysk sla-
ger-musik på biblioteket. Men 

biblioteket er fuld af overra-
skelser og vi havde fornøjelsen 
af slager-sangerinden Dorthe 
Kollo, som har danske rødder 
og tidligere har boet i lokalom-
rådet. Hun fortalte om sin net-
op udgivne selvbiografi og gav 
smagsprøver på nogle af hendes 

Palæet på Flensborg Bibliotek.
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populæreste sange til et begej-
stret publikum.

I juni var der folketingsvalg, og 
vi inviterede til en klassisk val-
gaften foran fjernsynet den 18. 
juni. Med et deltagerantal på 
over 60 personer – alt fra 12 – 
70 år + en hund, må vi antage, 
at der er basis for en ny tradition 
med at samles til folketingsvalg. 
For at høre om dansk politik – 
på den meget uformelle måde 
– og sammen med andre følge 
de spændende begivenheder 
og indslag på TV. Der blev også 
talt politik ved bordene – dansk 

politik, men også set fra Sydsles-
vig – og de sidste gæster måtte 
smides ud lidt i kl. 23.

Udstillingsprojektet ”Nøj’ det 
for børn”, som var arrangeret af 
Center for Undervisningsmid-
ler og biblioteket med stor op-
bakning og støtte fra en række 
sydslesvigske foreninger samt 
fonde, blev et stort tilløbsstykke. 
Udstillingen fra Danmarks Radio 
har hidtil kun været vist én gang 
i København, og det var derfor 
lidt af et scoop, at det lykkedes 
os at få udstillingen til Sydsles-
vig. Udstillingen bestod af plan-

cher og diverse rekvisitter, som 
skitserede over 50 års produk-
tion af dansk børne-tv. Udover 
udstillingen var der tilbud til ca. 
300 sydslesvigske skoleelever 
om at deltage i workshops med 
f.eks. kortfilm, animationsfilm og 
børne-tv. Også børnehavebørn 
blev inviteret på udstillingsbe-
søg. Der kom ialt ca. 250 bør-
nehavebørn til rundvisning i ud-
stillingen, og børnene fik deres 
kulturelle rygsæk fyldt op med 
fortælling, sang og leg ud fra de 
kendte børne-tv-figurer. Sam-
tidig med udstillingen lavede 
biblioteket en lille kampagne for 
mulighederne for at se dansk tv 
i Sydslesvig.

Nye veje for bogbussen 
Tidligt om morgenen mandag 
den 18. august 2015 trillede 
bogbussen Dagmar ind i Cit-
ti-Parks indkøbscenter. Målet 
med bogbus-aktionen var at for-
tælle gæsterne i Citti-Park om 
mindretallet og om biblioteket. 
Og det lykkedes til fulde.

I løbet af ugen fik biblioteksmed-
arbejderne snakket med rigtig 
mange sydslesvigere, tyskere og 

”Nøj’ det for børn” på Flensborg Bibliotek.

Åbning af ”Nøj’ det for børn”.

”Singing in the rain” med Marco Petersen og bogbussen i CITTI-PARK Flensburg.



9

danskere, og der var stor inte-
resse for både at høre om bibli-
oteket og ”Den Slesvigske Sam-
ling” samt mindretallets tilbud 
som f.eks. teater og koncerter. 
Slesvig-Holstens kulturminister 
Anke Spoorendonk kiggede for-
bi og lagde herefter følgende 
kommentar på bibliotekets Fa-
cebook-side:

”Jeg har lige haft lejlighed til at 
kigge til bogbussen i CITTI Park 
i Flensborg. Flot aktion, man-
ge samtaler og besøgende. Soll 
heißen: Ich hatte gerade die Ge-
legenheit, den Bücherbus in Ak-
tion im CITTI Park in Flensburg 
zu erleben. Ganz tolle Initiative….. 
Bibliotheken sind cool und haben 
einen großen Mehrwert für unse-
re Gesellschaft…..”.

Ny ledelse
I starten af 2015 meddelte be-
styrelsesmedlemmerne André 
Pastorff og Georg Buhl, at de 
ikke genopstillede som hhv. for-
mand og næstformand. I februar 
blev advokat Christian Jürgen-
sen, og leder af Offener Kanal, 
Bjarne Truelsen så valgt til hhv 
formand og næstformand. Beg-
ge sidder også i Det sydslesvig-
ske Samråd.

I foråret blev det officielt, at 
bibliotekschef Alice Feddersen 

ville gå på pension. Efter 32 år, 
heraf de sidste 20 som chef, øn-
skede hun at gå på pension per 
1. november 2015. Bestyrelsen 
vurderede herefter forskelli-
ge muligheder for ledelsen og 
fremtiden. Fokus var at søge et 
mere konkret samarbejde med 
andre organisationer, og at af-
sætte tid til at undersøge dette 
grundigt. 

I en midlertidig periode frem til 
d. 31. december 2017 er stillin-

gen som bibliotekschef derfor 
blevet besat internt med davæ-
rende souschef, Jens M. Henrik-
sen, og stillingen som souschef 
er overgået til leder af Team 
Børn, bibliotekar Anni Sønder-
gaard. I forbindelse med dette 
er der også udarbejdet en di-
rektionsinstruks, som fastlæg-
ger bibliotekschefens ansvar og 
opgaver og som blev vedtaget af 
bestyrelsen i slutningen af året.

Ny dokumentation om 
bibliotekers merværdi
Dansk Centralbibliotek for Syd-
slesvig har vedvarende fokus 
på at følge den generelle biblio-
teksudvikling og vi bestræber os 
på altid at have et tidssvarende 
tilbud – både hvad angår mate-
rialetilbud, bibliotekets fysiske 
rammer samt det kunde- og bru-
gerorienterede område. Biblio-
tekselskere og -brugere har alle 
dage vidst, at biblioteker spiller 
en afgørende rolle for lokalbe-
folkningen, både når det handler 

om litterære oplevelser, viden 
og inspiration samt tilbud om 
rum og ophold til møder, studier 
eller bare almindeligt hyggeligt 
samvær.

Ifølge en rapport fra starten af 
2015 fra den uafhængige Tæn-
ketank ”Fremtidens Biblioteker”, 
siger helt nye undersøgelser 
noget om, hvilken værdi bibli-
oteker reelt skaber og har for 
samfundet. For første gang no-

Rapporten ”Fremtidens Biblioteker”.

Bogbussen i CITTI-PARK.
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gensinde er der sat kroner og 
ører på nogle af disse værdier. 
Undersøgelsen dokumenterer, 
at biblioteker nyder godt af en 
enorm velvilje i samfundet og 

bidrager samfundsøkonomisk 
med langt mere, end de koster 
os. F.eks. i form af stimulering af 
børns læselyst og -evne, hvilket 
udmønter sig i bedre resultater 

i skolen, højere uddannelse, og 
slutteligt bedre jobs med højere 
skattebidrag, som kommer retur 
til samfundet.

Ny lov på vej i Tyskland
Biblioteket har i løbet af 2015 
været engageret i debatten om 
en kommende bibliotekslov i 
landet Slesvig-Holsten. Loven 
omtaler biblioteket som et for-
eningsdrevet bibliotek, der op-
fylder de funktioner, som offent-
lige biblioteker har.

Til Folkemødet på Bornholm i 
juni 2015 arrangerede Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig 
en debat mellem Anke Spooren-
donk og politikere og kulturper-
sonligheder fra Danmark om ud-
sigterne til en tysk bibliotekslov. 

Vores indsats har således også 
positiv effekt på - og inspirerer 

den kulturpolitiske dagsorden i 
regionens flertalsbefolkning.

Nyt perspektiv på biblioteket 
som læringssted
Det er blevet moderne – ja end-
da lovpligtigt – for mange at 
afrapportere omkring CSR-akti-
viteter, dvs. corporate social re-
sponsibility, som direkte oversat 
betyder ”socialt ansvar”. Vi kan – 
ud over hele vores daglige drift – 
fortælle, at vi også gerne bidra-
ger på denne front. I 2015 havde 
vi f.eks. 10 skolepraktikanter i to-
ugers forløb. Endvidere havde vi 
en virksomhedspraktikant fra 
Syddansk Universitet med fokus 
på Business Design og marke-
ting i tre måneder.

Vi har været med til at give de 
mange flygtninge, der begyndte 
at komme i stort antal til Flens-
borg i september 2015, et sted 
at være. I begyndelsen var det 
ganske omfattende med ca. 40 
ekstra gæster dagligt, og nogle 
havde brug for at blive informe-
ret om, hvordan vestlige bib-
lioteker bruges. Der blev bl.a. 
ofte ført højlydte samtaler via 
PC og smartphones, som vores 
hotspot gav mulighed for. Det vi-
ste sig dog hurtigt, at de selv var 
med til at regulere deres adfærd 
– en enkelt satte bl.a. et hånd-

skrevet arabisk-sproget  skilt op 
for at dæmpe de livlige samtaler. 
Generelt har de dog ikke trukket 
på vores normale servicetilbud 
og udlån, da vi ikke kan give dem 
lånerkort p.g.a. manglende op-
holds- og identifikationspapirer. 
Vi samarbejder og henviser til 
Stadtbibliothek Flensburg bl.a. 
vedrørende ønsker fra flygtninge 
om at låne tysk sprogmateriale.

Folkemødet 2015. Debat under mottoet ”Biblioteker – hvad giver de os?”.
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Nye medarbejdere
Den 1. februar 2015 startede hi-
storiker Klaus Tolstrup Petersen 
som ny ansvarlig i Den Slesvig-
ske Samling. Klaus kom fra en 
ansættelse på Aarhus Universi-
tet. Klaus varetager den daglige 
drift, projekter og formidlingen 
af samlingens materiale. Nyt er 
det dog, at forskning nu indgår 
i kerneopgaverne, herunder en 
bogudgivelse om samlingens 
grundlægger, Gustav Johann-
sen.

Der er i løbet af 2015 ansat 
ny bibliotekar som erstatning 
for Slesvig Biblioteks ”grand 
old man”, Carsten Reyhé. Dog 
er bemandingen nu fordelt på 
tre bibliotekarer, der skiftes til 
at servicere brugerne i Sles-
vig. Endvidere er der ansat en 
bibliotekar i forbindelse med 
omstruktureringen i ledelsen. 
På den måde har vi fået to nye 
bibliotekarer - Brita Hecker og 
Mette Trier Konzack - med gode 
og værdifulde biblioteksfaglige 
erfaringer fra Danmark.

Efter, at den mangeårige ad-
ministrator af dansk kurserne 
Margrit Hartl fratrådte ifb. med 
pension i sommeren 2015, var 
vi så heldige, at kunne ansætte 
Bente Schwarzbach  til opga-
ver både med katalogisering og 
dansk kurser. Chefsekretær Elke 
Damerow overgik ca. samtidig til 
stilling som kursusansvarlig, så-
ledes at der er sikret stor indsigt 
og stabilitet i administrationen 
samt udviklingen af bibliotekets 
meget populære kursustilbud i 
dansk.

Nye systemer
I 2015 er der taget initiativ til at 
etablere et rigtigt planlægnings-
værktøj i forhold til bemanding 
af front-office på vore udlåns-
steder. Programmet hedder 
”PlanAhead” og anvendes på en 
række danske biblioteker til op-
timering af personale ressour-
cerne.

Endvidere er vi i gang med at 
udarbejde et nyt administrati-
onssystem til danskkurserne, et 
system, som kan tale sammen 
med voksenundervisningens sy-
stem og som skal lette en ræk-
ke arbejdsgange. Endelig er der 
også lagt op til et nyt system for 
fleks administration, da det nu-

værende er ca. ti år gammelt og 
som mangler mange moderne 
funktioner, som letter den dag-
lige anvendelse.

Afskedsreception for Carsten Reyhé på Slesvig Bibliotek.
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Den Slesvigske Samling
Den Slesvigske Samling fik pr. 1. 
februar Klaus Tolstrup Petersen 
som ny ansvarlig. Arbejdet kør-
te stabilt videre med projektet 
”Den Slesvigske Samling som 
Forskningsbibliotek”, som blev 
søsat i 2014 og hvor projekt-
medarbejder Marco Petersen 
spiller en central rolle. Det har 
i 2015 betydet en fortsat digi-
talisering af den ældste bogbe-
stand og mikrofiche. Etablering 
af en forsknings-pc med adgang 
til en række genealogiske porta-
ler og databaser, afholdelse af 
slægtsforskerdag med deltagel-
se af ca. 350 slægtsforskere fra 
både Tyskland og Danmark samt 
indgåelse af samarbejdsaftaler 

med relevante forskningsinstitu-
tioner.

Til årets high-lights hører to 
foredragsarrangementer og to 
udstillinger i samlingens lokaler. 
Udover ovennævnte udstilling 
og foredrag ved ”Forskningens 
døgn”, har samlingen i samarbej-
de med den lokale slægtsforsk-
ningsforening ”Ahnenforscher-
stammtisch Flensborg”, afholdt 
foredraget ”Godshollændere” 
og i marts måned stod samlin-
gen for udstillingen ”Local He-
roes”, som var en udstilling af 
karikaturtegneren Kim Schmidts 
tegneserier. Udstillingen blev 
fulgt op af en tegneserieworks-
hop for børn i alderen 8 – 12 år. 

Udstillingen var en stor succes 
og blev efterfølgende opstillet i 
indkøbscenteret Citti-Park.

Hvis Den Slesvigske Samling 
hidtil har haft et støvet image, 
blev det for alvor gjort til skam-
me med film- & musikaftenen 
”Flensburg Beats” i Flensborg i 
december. En propfyldt ”Blå Sal” 
dannede rammen om et skønt 
mix af filmklip og livemusik med 
bl.a. Simon Glöde feat. Sheba 
og Nora Örtl og Odin fra bandet 
Onemillionsteps. Michael Brüse-
hoff og Wojtek Kosciuk tegne-
de i filmen ”Flensburg Beats” et 
kærligt billede af det lokale mu-
sikmiljø gennem de sidste årtier.

Forskningsafdelingen
Forskningsafdelingen havde 
større tiltag på årets dagsorden. 
En vigtig ændring er en navne-
forandring. Fremover hedder 

Studieafdelingen & Arkivet kun 
”Forskningsafdelingen”.

Endvidere er Forskningsafde-
lingen gået i gang med to nye 
formidlingsprojekter. Der er 
igangsat et nyt ph.d.-projekt og 

Simon Glöde spiller til arrangementet ”Flensburg Beats”.
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den længe ventede nye søgeside 
– arkiv.dk – er med stor succes 
gået i luften og så endda også en 
bogudgivelse, fotobogen ”For-
andring Flensborg” i samarbejde 
med fotografen Peter Lukas.

Merete Bo Thomsen er godt 
undervejs med sit projekt 
”Danskhed og dansksindede i 
de sydslesvigske landdistrik-
ter 1919-1945”, og i september 
2015 gik Rejhan Bosnjak i gang 
med sit ph.d.-projekt, der har ar-
bejdstitlen ”En undersøgelse af 
det danske mindretals selvfor-
ståelse”. Det er en nutidig under-
søgelse af, hvordan det danske 
mindretal i Sydslesvig opfatter 
sig selv. Arkiv- og forskningsle-
der Mogens Rostgaard Nissen 
har udgivet to artikler i peer re-
viewede tidsskrifter, og færdig-
gjort tre andre biografiske artik-
ler til antologien ”Hitlers mænd 
i Danmark samt kronikserie om 
samrådets etablering”.

I 2015 er der iværksat to nye 
tre-årige formidlingsprojekter, 
”Sydslesvigere i krig” og ”syd-
slesvighistorie.dk”, som er støt-
tet med penge fra Sydslesvigud-
valgets projektmidler. Martin Bo 
Nørregaard er ansat til at stå for 
begge projekter.

I august afholdt vi den årlige 
sommerskole for danske og ty-
ske universitetsstuderende, og 
ca. 30 BA-, overbygnings- og 
ph.d.-studerende deltog. I april 
blev der afholdt et arrangement 
i forbindelse med Forskningens 
Døgn, hvor omkring 120 elever 
fra Duborg Skolen og A. P. Møller 
Skolen deltog.

I løbet af året har medarbejder-
ne i afdelingen begået omkring 
20 foredrag i Danmark og Syd-
slesvig, ligesom der sammen 
med Den Slesvigske Samling 
er holdt oplæg og gennemført 
rundvisninger for omkring 15 
forskellige besøgsgrupper på 
Flensborg Bibliotek og/eller i 
Forskningsafdelingen.

Åbningen af arkiv.dk har haft 
stor betydning. Med arkiv.dk er 
det muligt for brugere at sidde 
hjemme og søge i arkivmateri-
alet hos os og i danske lokalar-
kiver. Siden arkiv.dk gik i luften i 
februar har der i alt i 2015 væ-
ret 17.332 søgninger på arkiv-
materialet hos os. Det har også 
haft den direkte konsekvens, at 

antallet af brugere, der kontak-
ter os pr. telefon, mail eller ved 
egentlige besøg, er steget bety-
deligt i 2015 i forhold til de fore-
gående år.

Ved udgangen af 2015 var der 
scannet mere end 17.000 bille-
der, plakater, kort mm., som kan 
ses på arkiv.dk.

Grønvangsskolen på rundvisning med Mogens Rostgaard Nissen. Her ved Istedløven.

Dansk Alderdomshjem på besøg i Den Slesvigske Samling og Forskningsafdelingen.
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Eksterne relationer
Biblioteket er fortsat meget 
opmærksom på stadig tættere 
samarbejde med relevante part-
nere.

Der er ført tæt dialog med hhv. 
Sydslesvigs danske Kunstfor-
ening og Nordisk Informations-
kontor, idet der med sidstnævn-
te er gennemført en proces for 
at opdatere huslejeaftale med 
mere tidssvarende vilkår.

Samtidigt er der indgået afta-
ler med Rigsarkivet, Aabenraa 
samt med Syddansk Universitet 
og lagt spor ud til kommende 
samarbejdsaftaler med f.eks. 

Nordfriisk Instituut og European 
Center for Minority Issues, ECMI.

En vigtig del af bibliotekets virk-
somhed er deltagelse i udvalg, 
arbejdsgrupper osv., som f.eks.:

 » Samrådets ”udvalg til styrkel-
se af det folkelige arbejde og 
fællesskab” 

 » Samrådets kommunikations-
styregruppe og ”Kommunika-
tionsnetværk for Sydslesvig” 

 » ”Next Generation”, tænketan-
ken Fremtidens biblioteker

 » Nørregadeudvalget

 » Dansk-Tysk Biblioteksforum 

 » Danmarks Biblioteksforening

 » Centralbibliotekernes leder-
møder (Vejle Centralbiblio-
tek)

 » Deutscher Bibliotheksver-
band, Schleswig-Holstein, 
Beirat

 » Litteratursiden.dk

Interne processer
Denne årsrapport er kun fyldest-
gørende, når den også indehol-
der en omtale af de mange inter-
ne processer, der er nødvendige 
i årets løb. Ud over de månedlige 
møder med Bedriftsrådet samt 
møder med formandskabet og 
fire årlige personalemøder, kan 
følgende fremhæves. 

I løbet af året er der afholdt to 
ressource-workshops, som skul-
le se nærmere på ressourcefor-

brug på større områder, således 
at der skete en forventningsaf-
stemning blandt medarbejdere 
og ledelse om opgaver og res-
sourcer. Dette har været positive 
processer, der også har medført 
en række ændringer og som nu 
tydeligt markerer, hvad der bru-
ges timer på. Endvidere er der 
holdt en workshop om grund-
skema og skematilrettelæggel-
se, så dette også administreres 
mere hensigtsmæssigt. 

Endelig er der på personaleom-
rådet også udarbejdet en perso-
nalehåndbog, som samler samt-
lige regler på personaleområdet, 
som før har ligget spredt. End-
videre er der også taget fat på 
overenskomsterne, hvor disses 
regler delvist reguleres af per-
sonalehåndbog, således at der 
kommer konsistens og de rette 
aftaleparter er de, der regulerer 
aftalerne.

Omtale og kommunikation
Afslutningsvis kan vi konstatere, 
at biblioteket har været særde-
les synlig i en række sammen-
hænge. Vi har været på forsiden 
af Danmarks Biblioteksforenin-
gens blad ”Danmarks Bibliote-

ker”, nr. 6, samt været på forsi-
den af Flensborg Avis tre gange i 
løbet af året. 

Af størst betydning er sikkert, 
at vi i slutningen af året genop-

tog vores faste månedlige side i 
Flensborg Avis, som vi bruger til 
at omtale vores tilbud men også 
temaer, og som også indeholder 
et fast indlæg ”Biblioteksche-
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fens blog”, som er små bidrag til 
samfundsdebatten i Sydslesvig. 

Biblioteket havde den 16. sep-
tember 2015 besøg af en række 
fremtrædende tyske aviser som 
f.eks. Die Zeit, Süddeutscher 
Zeitung, Frankfurter Allgemei-

ne på invitation af Deutscher 
Bibliotheksverband, der havde 
arrangeret studietur til Danmark 
afsluttende i Flensborg.

Vores Facebook-side, som efter-
hånden har en del år på bagen, 
bruger vi flittigt til at fortælle de 

små og store historier fra vores 
hverdag. Læserskaren er tro-
fast og hver dag kommer der 
nye følgere til. I skrivende stund 
har siden 1337 følgere – et an-
tal, hvor vi kan måle os med de 
store danske biblioteker nord for 
grænsen.

Brugerfeedback
Biblioteket modtager løben-
de forskellige tilbagemeldinger, 
som spreder glæde blandt med-
arbejderne – samt selvfølgelig 
mange forskellige forslag. Vi vil 
gerne afslutte denne del af års-
rapporten med to af disse.

”Mange mange tak for den fine 
bog – den kom straks i brug 
mandag morgen og fordi du kom 

forbi. Vi havde en dejlig dag og 
synes vi fik sendt ”Karlsson” godt 
afsted. Vi er overbevist om vi nok 
skal få god ”medvind”, med alle 
de søde mennesker og organi-
sationer vi allerede samarbejder 
med, så som jer på biblioteket.

Venlig hilsen Karlsson (Vuggestu-
en Karlsson, Slesvig)”

”…Jeg synes, man skulle lave 
mere ud af haven, der er bag bib-
lioteket. Man kunne f.eks. plante 
blomster, sætte stole op eller til-
byde f.eks. yoga udenfor. Det ville 
være meget bedre end at være i 
en hal, hvor luften ikke er så god...” 

Forslag fra praktikant

Valgaften på Flensborg Bibliotek den 18. juni.
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Biblioteket i tal
TABEL 1.1. UDGIFTER 2015

Der er en tilfredsstillende forde-
ling af udgifter, selvom man na-

turligvis altid ønsker sig mindst 
mulig udgift til bygninger, og 

mest mulig til drift, formidling og 
personale.

TABEL 1.2. INDTÆGTER 2015
Diverse indtægter

Statstilskud Danmark

Fordelingen er uden overra-
skelser og behøver ingen be-
mærkninger ud over at vi i 2015 

fremhævede, at vi også får tyske 
tilskud som viser vores tilknyt-

ning til biblioteksvæsenet i lan-
det Slesvig-Holsten.

TABEL 1.3. SAMLET UDLÅN 2011-2015

WEBEgernførdeBredstedSlesvigHusumBogbusDCB

Positivt, at udlån i bogbusser-
ne er stabilt, og at det faldende 
udlånstal på hovedbiblioteket er 
begrænset og primært relateret 

til musik idet CD-mediet er min-
dre attraktivt for især yngre bru-
gere. På web-siden har tekniske 
ændringer betydet færre forny-

elser. Ændringen skyldes at DCB 
følger den danske web-version 
i Danskernes Digitale Bibliotek, 
DDB.
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TABEL 1.4. SAMLET UDLÅN 2015 FORDELT KOMMUNALT

Tabel 1.4. er en understregning 
af, at vi er bibliotek for et stort 

område og i særdeleshed næ-
sten med 2/3 til andre dele 

af landet Slesvig-Holsten end 
Flensborg.

TABEL 1.5. DELTAGERE I ARRANGEMENTER MV.

Der er en pæn stigning i antal 
deltagere i arrangementer, bl.a. 
fordi vores arrangementer om-
kring højtiderne er velkendte 
og man vender tilbage år efter 

år: jul, fastelavn, påske, hallow-
een for blot at nævne nogle. På 
voksenområdet er der også sta-
bil succes med film, fortællinger, 
foredrag osv.

Ud over arrangementer er der 
også opgjort deltagelse i andre 
former for aktiviteter, som f.eks. 
biblioteksorienteringer, rundvis-
ninger samt udstillinger:

DELTAGERE 2011 - 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer 7.833 9.859 8.381 10.095 10.753

Rundvisninger 708 882 455 382 1507

Biblioteksorientering 234 206 124 68 251

Udstillinger 527 1926 6294 3019 7242
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TABEL 1.6. BESØGSTAL 2011-2015

Det kan formodes, at stignin-
gen i antallet besøgende i vis 
udstrækning kan forklares med 
de ”ekstra” gæster, biblioteket 

fik i form af flygtninge, der siden 
september gerne ville benytte 
trådløst internet. Dog grundlæg-
gende formodes, at besøgstallet 

i øvrigt er ganske stabilt på det 
høje niveau fra 2012 og 2014.

TABEL 1.7. BESØGSTAL, SLESVIG OG HUSUM

0

Slesvig
Husum

decnovoktsepaugjuljunmajaprmarfebjan

Der er siden den nye placering 
af filialen i Slesvig sket en tydelig 
fremgang i besøgende. Besøgs-

tallene i Husum er stabile, men 
naturligvis på et relativt lavt ni-
veau idet der dog ikke umiddel-

bart kan tænkes andre placerin-
ger af filialen, der skulle kunne 
ændre på dette.
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TABEL 1.8. ANTAL DANSKKURSER MV.
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Vi mærker en stigende interes-
se for danskkurser på højere 
niveauer, men det er stadigvæk 

vanskeligt at samle tilstrække-
ligt med kursister. Der er også 
tilbudt kurser i Slesvig, men som 

udgangspunkt er det fortsat kun 
i Flensborg, at der er stor nok in-
teresse.

TABEL 1.9. AKTIVE LÅNERE
2015 2014 2013 2012

Børn     1.138   1.180   1.212  1.091 

Voksne 4.193 4.537 4.721 5.006 

Pakkelånere      402     409    434      418 

Buslånere    1.238   1.241 1.246    1.276 

Institutioner       83         77       74        72 

Biblioteker       651 312      312   364 

Skolelånere        

Skoleelever    7.239   7.404  3.396   4.351 

Lærere/Pædagoger 757  769 804 792 

   

I alt  15.701 15.929   12.199 13.379 

Afslutningsvis dokumenteres 
her tilfredsstillende antal aktive 
lånere efter relativt lavere antal 
2012 og 2013.



22

Medarbejderoversigt
Inkl. deltidsansatte og midlertidigt ansatte. 

Forskningsafdelingen/Den Slesvigske Samling

Mogens Rostgaard Nissen 

Erika Jentzen 

Merete Bo Thomsen 

Martin Bo Nørregaard

Rejhan Bosnjak

Klaus Tolstrup Petersen 

Marco Petersen 

Service

Ingo Nissen

Dirk Vieland

Levke Rosenthal

Nicarda Andresen

Claudia Fleth

Berta Krüger

Ilona Krüger

Maria Werth

Birgit Raab

Hannelore Clausen 

Team Voksen

Nina von Lachmann Steensen

Anette Laila Nielsen

Karin Kristensen

Birgit Preil

Bent Petersen

Hans-Peter Tästensen

Lilli Bruhn

Rita Jakobsen

Viggo Böhrnsen Jensen

Malene Skov Leth

Lene Lund

Michael Juul Olsen

Sven Sörensen

Brita Hecker

Team Børn

Anni Søndergård

Anne Christensen

Susanna Christensen

Karl Fischer

Anette Dybdal

Inge Marie Bordinggaard 
Elechukwu

Jørgen Mulvad

Helle Post

Mette Trier Konzack

Dola Schu



23

Team indkøb og accession

Silvia Detert 

Kirsten Möller

Tina K. Ruppert

Antonia Ivankovic

Sonja Jensen

Monika Petersen-Aust

Bente Schwarzbach

Inge Marie Thomsen

Danskkurser/IT/administration

Jens M. Henriksen 

Anni Søndergård 

Elke Damerow 

Jette Madsen 

Hella Lassen

Jens Jakob Sørensen 

Casper Schack




