DFFU-BESTYRELSENS KLUMME – MARTS 2022

Redaktørskifte sætter
tanker i gang
Input efterlyses: Skal DFFU som forening i langt højere
grad blande os i samfundsbatten og den aktuelle politiske
dagsorden – og bliver REVYs mange gode artikler læst?

Foto: Stefan Katić

Dette nummer af REVY bliver det sidste REVY med Stefan Katić i redaktørrollen, da han har søgt nye udfordringer. Bestyrelsen takker for hans indsats
i en udfordrende corona-periode og
ønsker ham held og lykke fremover.
Der er ingen tvivl om, at REVY skal
have en ny redaktør, men redaktørskiftet giver også anledning til at stoppe
op og overveje, hvilken rolle REVY
skal spille i fremtiden. Hvordan sikrer
bestyrelsen, at tidsskriftet fortsat er
vedkommende læsning for den enkelte
ansatte på FFU-bibliotekerne?
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I bestyrelsen er vi enige om, at REVY
er et vigtigt redskab til videndeling,
kompetenceudvikling og er medvirkende til at definere os som en samlet
sektor. Men er det tidssvarende, og er
vi sikre på, at tidsskriftets mange gode
artikler bliver læst? Vi har en dygtig og
engageret redaktionsgruppe, men det
er også vigtigt, at vi har en ambitiøs
redaktør. Det betyder, at Bestyrelsen nu
har valget mellem at slå en redaktørstilling op fuldstændig magen til den,
vi slog op i 2020, eller vi kan træde et
skridt tilbage og overveje nøje, hvilke
kvalifikationer vores nye redaktør skal
have.

Synlighed og samfundsdebat

Et af vores store spørgsmål er, om det
er på tide, vi ændrer på bladets format? Er tiden inde til, at vi tager vores
egen medicin og derfor udelukkende
udgiver REVY online? Eller er det
vigtigt for DFFU’s synlighed, at vi stadigvæk har et trykt tidsskrift? Kan man
forestille sig REVY udelukkende som et
online tidsskrift?

BESTYRELSEN HAR ORDET

Det er nemt at svare ja eller nej. Men
begge svar har konsekvenser for vores
kommende redaktørs opgaver. Skal det
stadigvæk sættes op som et tidsskrift
og udkomme fire gange årligt? Eller
skal der løbende lægges artikler op på
en REVY-platform? Kan man forestilles
sig et mere blogagtigt format, hvor der
er mulighed for skrive kommentarer
og debattere artiklernes indhold? Og
skal en eventuel debat styres af redaktøren? I det hele taget vil bestyrelsen
gerne aktivt tage stilling til, om vi som
forening i langt højere grad skal blande os i samfundsbatten og den aktuelle politiske dagsorden, og dermed
være mere synlige sammen med jer
medlemmer.

Mangfoldighed, vidensdeling
og inspiration

Disse tanker har også afstedkommet
en nysgerrighed på, hvorvidt REVY bliver læst i dag. Får man læst REVY, fordi
det ligger foran én på skrivebordet og
kalder med spændende overskrifter og
billeder? Eller bliver det blot smidt i
stakken af andre tidsskrifter, rapporter,
notater mm., som man gerne vil, eller
burde, få læst, for senere, i bedste fald,

Får man læst REVY, fordi
det ligger foran én?

at ende i en reol, eller i værste fald, i
skraldespanden for genbrugspapir?
Det leder hen til en drøftelse af, om
tidsskriftet indeholder de rigtige artikler? Sidder der DFFU-medlemmer
med tanker om artikler, der aldrig når
længere end til tanken? Skal artiklerne
være mere politiske og debatterende?
Med andre ord: Hvordan sikrer vi os en
mangfoldighed, så vi får både videndelt,
bliver inspireret og tager os tid til at
læse REVY? Alle disse mange spørgsmål vil vi gerne have jeres input til.

Bladet er til for din skyld, kære læser,
og vi har derfor valgt at udsende en
brugerundersøgelse. Vi håber, rigtig
mange vil besvare undersøgelsen for
netop at få et indblik i, hvad det er for
et tidsskrift, du gerne vil have, og som
er vedkommende og relevant for dig
som medarbejder på et FFU-bibliotek.
Et tidsskrift, som du gerne vil reklamere for, give til nye kollegaer, fordi det
er vigtigt for ansatte i store som små
FFU-biblioteker.
Hvad enten det er online eller trykt.
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Et godt blad – men bliver det læst?
Fik du besvaret læserundersøgelsen?
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Farvel Til REVY…
Der var engang en mand, der på én og samme tid tapetserede hus,
spillede i et ukulele-orkester, syltede rødbeder, trænede til maraton
og producerede en spillefilm. Det blev ikke noget særlig god film.
Det har været en kæmpe fornøjelse at lave REVY og blive klogere
på fag- forsknings- og uddannelsesbibliotekernes vigtige og alsidige
verden. Men jeg har fået fuldtidsjob i Københavns Kommune fra
nytår, og det ønsker jeg at fokusere på fuldtids.
Stor tak for et inspirerende og positivt samarbejde med bestyrelse,
skribenter, leverandører og ikke mindst REVYs dynamiske redaktionsgruppe. God vind til REVY fremover…
Stefan Katić
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