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Faglighed  

Jeg er nørd, indenfor både bøger, film og populærkultur, og jeg sætter en ære i at holde mig 

opdateret om alt fra film, serier og YouTubere til tegneserier, grafiske noveller og bøger. Jeg tager 

regelmæssigt online kurser fra fx FutureLearn om alt fra litteratur og eventyr til børn online og 

SoMe-kultur og følger aktivt forlag, Youtubere og bog- og mediebloggere for at holde mig opdateret 

på alle de ting, jeg ikke selv fanger. Og jeg går stadig glip af meget. 

Mine sociale medier taler for sig selv, jeg ved, hvad jeg laver online, og jeg gør intet uden at 

overveje, hvad det betyder for mit brand – eller det brand jeg repræsenterer. Jeg er flydende på 

dansk, engelsk og humor.  

 

Erfaring med formidling i det fysiske rum, digital formidling og eventmageri  

Min erfaring med fysisk formidling stammer fra masser af udlånsvagter, det får man i overflod som 

vikar, og den digitale formidlingserfaring som nævnt ovenfor fra min blog og pasning af diverse 

sociale medier, både mine egne som bibliotekets. Jeg startede Frederikssund Bibliotekernes 

Instagram og var deres SoMe-manager på både IG og Facebook, både kreativt og udførende, til 

jeg forlod dem i november ’16. 

  

Jeg har været med til at skabe flere succesfulde arrangementer i både Allerød og Frederikssund, 

fx flere udsolgte og roste bogcafeer, faglige arrangementer, børnefestivitas, filmvisninger med 

popcorn og lektie- IT- og samtalecafeer. Jeg har desuden haft ansvaret for sommerbogen 2016 i 

Frederikssund og stået for både den fysiske og digitale formidling i den forbindelse med en tydelig 

fremgang i antallet af unge læsere (12-15 år).  
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Uddannelse: 

2011-14  – Kandidat 

Det Informationsvidenskabelige Akademi, Øst 

 Fokus: Ungdomskultur og sociale medier 

2008- 11 – Bachelor  

Det Informationsvidenskabelige Akademi, Øst 

 Fokus: Sociale medier og kulturinstitutioner 

 

Erhvervserfaring: 

2017 Ølstykke Bibliotek – Børnebibliotekar - vikariat 

2015-16 Frederikssund/Slangerup Bibliotek – Børnebibliotekar - vikariat  

2015 Allerød Bibliotek – Bibliotekar - vikariat  

2015  Espergærde Bibliotek – Børnebibliotekar - vikariat 

2014-15  Hvidovre Hovedbibliotek - Børnebibliotekar – vikariat  

2011-14  Folketingets Bibliotek – Studentermedhjælper – 15 timer ugentlig 

Sociale medier 

Bogblog: 

www.bibliotekattensboeger.com 
 
Fashion/personlig blog: www.themissinformationblog.com 

Instagram: 

@bibliotekat 
@missinformation 

Twitter: 

@bibliotekat1 
@thelibrarykath 

Goodreads: 

https://www.goodreads.com/user/show/35554804-kathrine-pachniuk 

 

https://www.goodreads.com/user/show/35554804-kathrine-pachniuk
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Frivilligt arbejde: 

2015 til nu SoMe, blogger og ungdomslitteraturrepræsentant i BogForums Messeudvalg 

2015-2017 Næstformand - IVA Alumneforening 

2016  SoMe/marketinggruppen for Biblo.dk 

 

10 informationer om mig 

1. Min yndlingstrilogi er The Hunger Games. 

2. Jeg læser ca. 300 romaner til børn og unge, billedbøger og tegneserier om året – delvist fordi det er 
mit job, men mest fordi jeg elsker børnelitteratur. 

3. Jeg har blogget i to år og anmelder bøger på Instagram dagligt.  

4. Jeg elsker katte, men min kæreste er allergisk. Jeg har dog valgt ham over katte.  

5. Jeg er gravid med vores første barn, en søn, som vi er enige om skal opdrages som både gamer og 
læser.  

6. Jeg forventer at min kæreste tager så meget barsel han kan, så han kan få det bedst mulige forhold 
til sit barn og være forælder i lige så høj grad som jeg.  

7. Jeg går stærkt ind for diversitet og repræsentation i litteratur og populærkultur. 

8. Jeg samler på både kjoler og bøger. 

9. Jeg læser ikke e-bøger, men formidler dem i høj grad fordi jo nemmere det er at få fat i litteraturen jo 
mere læser børn. 

10. Jeg er født og opvokset i Jylland, men min far voksede op i England og mit efternavn er fra Ukraine. 


