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Pierre Evald går på pension
Den 31. maj 2008 gik Pierre Evald på pension efter 30 år på Danmarks Biblioteksskole. Pierre
Evald blev tilknyttet Aalborgskolen som forsker og underviser i 1974 efter en kort årrække
som bibliotekar i Skagen. I sine over 30 år ved Danmarks Biblioteksskole ydede Pierre en
imponerende indsats både undervisningsmæssigt og ikke mindst inden for forskning, hvor
mange af hans undersøgelser er af monumental karakter og af blivende værdi.
Blik for det nye
Pierre Evalds forskning har som gennemgående tema haft folkebibliotekssektoren med vægt
på organisations og -systemudvikling. Samtidig med at Pierre gennem hele sit virke fastholdt
kontinuiteten, formåede han tillige ofte - tidligere end de fleste - at blive opmærksom på
nye tendenser i biblioteksverdenen. Allerede i 1999 udbød han, som en af de første, kurser
på bacheloruddannelsen med fokus på biblioteksbetjening af indvandrere. Også i forhold til
privatansatte bibliotekarer var han relativt tidligt opmærksom på områdets muligheder og
potentialer. Pierre så formidlingsmæssige muligheder i den ny teknologi og opnåede bl.a. i
år 2000 et tilskud fra Kulturnet Danmark på kr. 125.000 kr. til en bibliotekshistorisk
webside. Pierre Evald har også i mange tilfælde haft et sikkert blik for tidligt at spotte
visionære bibliotekschefer.
Passion for faggrænser
Et af de emner inden for biblioteksorganisation som Pierre havde en livslang passion for var
faggrænser. I en periode fra 1985 til 1995 gennemførte han således en landsdækkende
decentral kursusvirksomhed om faggrænser i fremtidens folkebibliotek. Det var en
grundlæggende tese hos Pierre, at den ny teknologi i løbet af 1980erne radikalt ændrer
arbejdets vilkår, hvilket skabte grundlag for opblødning af faggrænser ikke mindst mellem
bibliotekarer og personale med en HK-baggrund. Ved siden af sin organisationsteoretiske
interesse for folkebibliotekerne som bl.a. mundede ud i spændende og visionære
forskningsprojekter inden for organisationsudvikling, har Pierre også sat sig spor inden for det
bibliotekshistoriske felt både hvad angår projekter med et primært forskningsformidlingssigte
og bibliotekshistoriske artikler om for eksempel ungdomsoprørets impact og Biblioteksdebat
1965-70.
Fjernøsten
Biblioteksantropologi med særligt fokus på det fjerne Østen – Tibet, Laos, Indien – er et
andet felt, som Pierre har vist stor interesse og publiceret inden for. Pierre producerede en
lang række artikler til danske og udenlandske biblioteksfaglige tidsskrifter, omfattende
forskningsrapporter som ofte er blevet citeret og brugt af praksisverdenen og
biblioteksforskningen.
Nej til skinnende teknologioptimisme
Som underviser var Pierre meget velforberedt og dygtig, men også krævende som det ikke
sjældent er tilfældet med karismatiske lærere. Hans undervisning faldt både på bacheloreller grunduddannelsen, biblioteksassistentuddannelsen og på kursusområdet. På skolens
grunduddannelse var Pierre en skattet lærer i fag som Bibliotek & Samfund, Organisation &
Økonomi, Informationsselektion, Forskningsmetode m.m. Ligeså begejstret han kunne være
for, hvad han anså for de formative perioder og skikkelser i dansk bibliotekshistorie, ligeså
skarp og kritisk kunne han være i bedømmelsen af, hvad han kunne kalde ”døgnflueagtige
managementskoler og skinnende teknologioptimisme”. Både hans begejstring og hans kritik
var båret af et stort og ægte engagement.
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