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Mod på nye udfordringer
Som ung holdt Grete 

Alder Sørensen meget af 
bøger. Så det faldt helt 
naturligt for hende at gå 
i gang med en uddannel-
se til bibliotekar.

Nu - en snes år senere 
- ved hun, at jobbet mest 
handler om mennesker. 
Bøgerne må man som of-
test læse derhjemme.

I går tiltrådte Grete 
Alder Sørensen som ny 
leder af voksen-afdelin-
gen på Horsens Biblio-
tek. Et job, hun har søgt, 
bl.a. fordi biblioteket i 
øjeblikket er ved at læg-
ge mange af sine funk-
tioner om. Målet er et 
sted, hvor lånerne er i 
centrum - og den udvik-
ling vil den 43-årige 
bibliotekar gerne være 
med til at fremme.

Hidtil har hendes liv 
koncentreret sig meget 
om Århus. Godt nok var 
hun væk fra byen, mens 
hun læste til bibliotekar, 
først på RUC, siden på 
Danmarks Biblioteks-
skole i København. Men 
hun vendte tilbage.

- Som nyuddannet 
søgte jeg job flere steder, 
bl.a. på Bornholm og i 
Grønland. Men det end-
te såmænd med, at jeg 
fik job i Århus, husker 
hun med et smil.

På papiret blev Grete 
Alder Sørensen ansat 
ved Århus Kommunes 
Biblioteker. Arbejds-
pladsen var Risskov 
Bibliotek i den nordlige 
del af byen, hvor hun i 
starten tog sig af udlånet 
til plejehjem og ældre. 
Efterhånden gled hun 
mere og mere over til at 
være det, man kan kalde
»almindelig« bibliote-
kar. Med plads til særli-
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ge opgaver som f.eks. et 
forsøg med udlån af mu-
sik-videoer til unge. Det 
blev lidt af en udfor-
dring, ikke mindst i for-
hold til de ret stramme 
regler om ophavsret, 
men det lykkedes at få 
banet en vej, der bl.a. har 
betydet, at biblioteket i 
Horsens og andre byer 
kan udlåne videoer.

Fra sommeren 1988 
flyttede Grete Alder Sø-
rensen til Tranbjerg 
Bibliotek i det sydlige 
Århus. Her blev hun af-
delingsleder med syv-ni 
ansatte under sig og lå-
nere nok til årligt at 
bringe 150.000 bøger ud 
og ind af huset.

- Jeg trængte til nye 
udfordringer, var be-
grundelsen dengang - og 
det er den samme, Grete 
Alder Sørensen finder 
frem, når man spørger 
hende om skiftet til Hor-
sens.

- Biblioteket i Tran-
bjerg er nu blevet sådan, 
som jeg gerne vil have 
det, og så kunne jeg jo

godt læne mig tilbage, 
men det har jeg nu ikke 
så meget lyst til.

Flere ting har trukket 
Grete Alder Sørensen til 
netop Horsens. For det 
første har biblioteket et 
godt ry, og med de om-
lægninger, som nu er sat 
i gang - bl.a. hele den nye 
indretning af voksen-af-
delingen - er der noget at 
tage fat på. For det andet 
kommer hun med i le-
dergruppen og dermed 
tættere på de steder, 
hvor beslutningerne 
træffes. Og for det tredie 
har hun samarbejdet 
godt med Børge Sønder-
gaard, som var i Århus, 
før han fik sin nuværen-
de stilling som stads-
bibliotekar i Horsens.

De store erklæringer 
om det nye job er Grete 
Alder Sørensen ikke me-
get for. Hun nøjes med 
en bemærkning om, at 
der ikke skal laves de 
store revolutioner - og 
tilføjer, at en forudsæt-
ning for et velfungeren-
de bibliotek er, at perso-
nalet har det godt.

I det private er Grete 
Alder Sørensen gift med 
Knud Schulz, som er 
overbibliotekar på År-
hus kommunes hoved-
bibliotek i Mølleparken. 
De har fire børn i alde-
ren 6-14 år.

Så det meste af tiden 
går med arbejde, familie, 
hus og have. Og når der 
endelig er lidt tid tilovers 
- ja, så er der altid en bog 
eller to, som bør læses.

For bibliotekarer kan 
ikke sidde hele dagen 
med næsen i en bog. Det 
ved Grete Alder Søren-
sen nu. (ch-r)


	Page 1

