VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv

Velkommen til
Bibliotekarforbundet.
Denne folder giver
dig et overblik
over dine
medlemsfordele

Velkommen til et fagligt fællesskab, hvor du kan søge inspiration, rådgivning og viden, når du skal træffe vigtige beslutninger i dit arbejdsliv.
Ingen kender dit arbejdsmarked og dine kompetencer bedre end os.
Derfor arbejder vi i Bibliotekarforbundet hver dag for at forbedre dine
ansættelsesvilkår, sikre dig den løn, du er værd, og give dig mulighed for
at udvikle dig fagligt og personligt i løbet af din karriere.
Der er mere end nogensinde brug for bibliotekarer, informationsspecialister og kulturformidlere, som kan finde vej i den evigt voksende mængde
af informationer. I Bibliotekarforbundet varetager vi dine interesser ved at
fortælle politikere, arbejdsgivere og meningsdannere om den store værdi,
dine kompetencer har på en arbejdsplads og i samfundet.
Jeg håber, du vil bruge dit medlemskab aktivt, så du får så meget som
muligt ud af det.
Venlig hilsen

Tine Jørgensen
Formand for
Bibliotekarforbundet
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LØN OG ANSÆTTELSE
Få rådgivning og viden
Hver dag hjælper vi vores
medlemmer med at finde
rundt i de love, overenskomster og aftaler, som har stor
betydning for hverdagen på
din arbejdsplads, men som
kan være svære at overskue
og finde svar i.
Når du henvender dig til os,
får du viden og vejledning,
som gør dig i stand til at
træffe dine egne beslutninger i forhold til dit arbejdsliv
og din karriere.

• Afsked
• Ansættelse
• Arbejdsmiljø
• Børn og barsel
• Efterløn
•F
 erie
•F
 orhandling
•F
 reelancearbejde
•K
 ompetenceudvikling
•L
 øn
•M
 US-samtaler
•O
 verarbejde

Find hurtige svar på
dine spørgsmål på vores
hjemmeside.

•O
 verenskomster
•P
 ension
• Seniorpolitik
• Studenterløn
• Tillæg

bf.dk/raadgivning A-Z

MEDLEMSTILBUD
Brug vores medlemstilbud
Som medlem af Bibliotekarforbundet får du adgang
til en række medlemsrabatter og tilbud.

• Forsikringer
• Abonnementer
• Billige lån
• Faglige arrangementer
• Oplevelser
Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33
BIBLIOTEKARFORBUNDETS FAGMAGASIN PERSPEKTIV

•P
 ressekort
Systematic præsenterer:

Digitale formidlingsløsninger
Formidlingsbord
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TEMA: IVÆRKSÆTTERI

Wayfinding

2 015

Biblioteket / Bibliotekaren

Og så kan du med et abonnement
i Forbrugsforeningen spare
penge
BIBLIOTEKSSYSTEM
på helt almindelige indkøb i 4500
butikker landet over.
Indhold+

FORBUNDETS
FAGM AG A SIN

NR. 05 · 2015

Digitale Plakater

BIBLIOTEK AR

MAJ

TEMA:

Iværksætteri
handler om
at turde

Bogautomaten

IRRITATION ER SUNDT
CODING PIRATES
SKABER INNOVATION

Systematic og Redia arbejder tæt sammen for at løfte digital biblioteksformidling
til nye højder! Integration med f.eks. bibliotekssystemet og Brønden automatiserer
en stor del af arbejdet, så I kan koncentrere jer om det vigtigste – formidlingen.
Løsningerne bliver selvfølgelig direkte integreret med jeres nye bibliotekssystem,
men det behøver I ikke vente på – I kan komme i gang med det samme!

BIBLIOTEKSLEDER NORD
FOR POLARCIRKLEN

Kontakt os for at høre mere om jeres digitale muligheder.

Omslag nr5 2015#2.indd 1
Systematic_biblioteksannonce_215x220_V05.indd
1

bf.dk/medlemstilbud
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MODTAG
MAGASINET
PERSPEKTIV
HVER MÅNED
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KARRIERERÅDGIVNING
Find den rette karrierevej
Bibliotekarforbundets konsulenter står klar med gode råd
og vejledning, hvis du søger
nyt job. Det gælder både,
hvis du er ledig, eller hvis du
ønsker at prøve kræfter med
nye arbejdsopgaver, en ny
arbejdsplads eller måske en
helt ny branche.
Du kan vælge mellem individuelle rådgivningssamtaler
hos en af vores konsulenter
eller arrangementer og kurser sammen med andre.

• Karrieresamtaler
• Jobsøgningsværktøjer
• Tjek af ansøgning og CV
• Rådgivning om ledighed
• Vejledning om
kompetenceudvikling
• Arrangementer
om jobsøgning og
kompetenceudvikling

bf.dk/karriereraadgivning
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POLITIK OG INTERESSER
Bibliotekarforbundet
varetager dine interesser
En af kerneopgaverne i Bibliotekarforbundet er at tale
medlemmernes sag. Vi søger
indflydelse på nationale politiske processer og beslutninger,
som har betydning for dine
arbejdsvilkår, jobmuligheder
og faglige udvikling.
Lokalt er det Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter,
der repræsenterer dig på din
arbejds plads og varetager
dine ansættelsesmæssige
interesser.
Du kan selv deltage aktivt i forbundets arbejde som repræsentant i hovedbestyrelsen
eller i ansættelsesgruppernes
bestyrelser og på den måde
fremføre dine holdninger i
debatten og påvirke organisationens udvikling.

bf.dk/politikogpresse
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FAGLIGT FÆLLESSKAB
Bibliotekarforbundet har 12 faggrupper – for netværkere,
nørder og videbegærlige fagfolk
Et medlemskab af en af Bibliotekarforbundets faggrupper
giver dig mulighed for at dykke ned i præcis det snævre faglige
fællesskab, som dit hjerte banker for.
Et medlemskab af en faggruppe giver dig samtidig adgang til
faglige arrangementer og et bredere netværk. Nogle af faggrupperne udsender også medlemsblade eller nyhedsbreve.
Faggrupperne drives af engagerede medlemmer, og der er
altid plads til én til i bestyrelserne.

”Faggruppen er et stort netværk af bibliotekarer og informationsspecialister, der har
et fælles fagligt interessefelt, og det give en
kæmpe force og et unikt forum at diskutere
og videndele i på tværs.” Medlem af faggruppe i BF

bf.dk/faggrupper
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ARRANGEMENTER
Udbyg dine kvalifikationer og hold dig fagligt opdateret
Som medlem af Bibliotekarforbundet får du adgang til en lang
række arrangementer og kurser, der giver dig ny viden og
nyttige værktøjer, der kan styrke og udvikle dig i din karriere
og dit arbejde.
Bibliotekarforbundet har fokus på at tilbyde arrangementer på
et højt fagligt niveau, hvor du ikke alene får inspiration og viden
med dig hjem, men også har rig mulighed for at udvide dit
netværk og finde faglige sparringspartnere.
Vores arrangementer er resultatet af mange års erfaring og
intensivt arbejde med at kvalitetssikre og udvikle vores medlemstilbud. Vi følger med i de behov for kompetenceudvikling,
som bibliotekarer oplever, og tilbyder et varieret udbud af
faglige arrangementer, værktøjskurser og workshops, så der
er noget for alle uanset arbejdsopgaver, behov og interesser.

”Kurset var meget konkret. Jeg tog en masse
med hjem, som kunne bruges direkte i mine
arbejdsopgaver” Deltager på kurset Layout med Indesign

bf.dk/arrangementer
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STUDERENDE
I Bibliotekarforbundet bygger vi bro mellem studerende,
fag og arbejdsmarked
Som studentermedlem af Bibliotekarforbundet er der både
faglig inspiration og konkret vejledning at hente. I vores nyhedsbrev og i fagmagasinet Perspektiv kan du eksempelvis
læse nyheder om dit fag og historier om det arbejdsliv, der
venter dig. Og så er vi selvfølgelig på Facebook.
Følg os på Facebook.com/bibliotekarforbundet
og Facebook.com/bfstuderende.
Hvert år inviteres du som studerende på virksomhedsbesøg,
hvor du kan få indblik i, hvordan din faglighed kan bruges på
en arbejdsplads. Vi hjælper dig også med at lande de gode
studiejob ved at tilbyde sparring omkring CV og ansøgning og
afholde jobsøgningskurser særligt for studerende.
Når din titel er i hus, tilbyder vi dimittendworkshops, så du
kan få en god start på dit arbejdsliv.

bf.dk/studerende
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Digitalisering
Fremtidens biblioteker

Frivillige
Læring læselyst Borgerservice
ophavsret DIGITAL DANNELSE
Selvbetjente biblioteker

Informationsvidenskab

E-bøger Viden

Fagligt fællesskab

Forretningsmodeller på bogmarkedet

Det akademiske arbejdsmarked
Samarbejde mellen folkeskole og folkebiblioteker

KULTUR

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Kontakt
T 38 88 22 33
E bf@bf.dk

www.bf.dk

Foto: Jakob Boserup · Tekst og redigering: Anna Langhorn · Udgivet af Bibliotekarforbundet 2016

formidling

