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Danmarks Biblioteksforenings udvalg  
”Bibliotekerne – indgangen til det digitale samfund” 
 
 

04.09.14 
 
Møde den 16. september kl. 11-14 (incl. frokost) i Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 
27 D, 2. sal, 1463 København K.  
 
Deltagere: se alle 9 medlemmer  
 

Dagsorden 
 
1.  Præsentation af udvalget og rammerne for arbejdet 

 
 Sagsfremstilling 
 Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab nedsatte på sit møde den 27.03.14 

udvalget ”Bibliotekerne – indgangen til det digitale samfund”.  
 
DB’s forretningsudvalg har nu fastlagt linjerne for udvalgets overordnede arbejde – 
men det er første møde, så vi vil gerne lægge op til at vi får en livlig debat og der er 
plads til gode ideer 
  
Udvalgets formål 

 Arbejde for at sikre folkebibliotekernes fortsatte rolle som uafhængige public 
service institutioner for folkeoplysning – også i en digital tidsalder 

 Arbejde for at alle borgere får fri og lige adgang til digitale ressourcer, uanset 
hvor de bor 

 Bidrage til afklaring af folkebibliotekernes digitale formidlingsvilkår og arbejde 
for at der opnås en overensstemmelse imellem kulturpolitiske målsætninger 
og lovgivning – herunder ophavsret i en digital virkelighed 

 Arbejde for at bibliotekerne konsolideres som den digitale indgang til 
samfundet, også for de borgere, der ikke er digitale 

Se yderligere i DBs virksomhedsplan om emnet 

  
Rammer 

 Udvalget holder minimum 2 møder om året. På første møde opstilles en 
række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU 

 Udvalget planlægger herefter selv sin arbejdsgang og aktiviteter i dialog med 
FU og andre udvalg. Udvalget skal komme med oplæg til konferencer eller 
temaer til årsmødet. Direktøren er sekretær for udvalget 

  
Endvidere har udvalget fået til opgave at komme med oplæg til temadrøftelse i 
forretningsudvalg eller repræsentantskabs regi inden for det første år. 
 
DB har lavet en hjemmeside om udvalgets arbejde, hvor du også kan se hvem de 
andre medlemmer er db.dk/bibliotekerne-indgangen-til-det-digitale-samfund 
 

 Indstilling 
 

  Der udarbejdes en mødeplan for det kommende år (evt. via doodle) 

http://www.db.dk/bibliotekerne-indgangen-til-det-digitale-samfund
http://www.db.dk/virksomhedsplan/indgang-digital
http://www.db.dk/bibliotekerne-indgangen-til-det-digitale-samfund
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indeholdende 2-3 møder og der udpeget temaer der skal behandles på hvert 
møde.  

 Sekretariatet skal udarbejde oplæg til resultatmål for udvalget ud fra mødet 
drøftelse, som kan vedtages på førstkommende møde eller godkendes via 
mail. 

 Sekretariatet udarbejder ud fra dette udkast til arbejdsplan som skal sendes til 
forretningsudvalget inden de afholder strategiseminar den 3. oktober.  
 

 Afgørelse 
 
 

2.  Det digitale samfund og biblioteket 
 

 Sagsfremstilling 
 

 Som inspiration til udvalgets videre arbejde har vi bedt Jakob Heide Petersen, 
Chef for Københavns Hovedbiblioteket og bibliotekernes fælles e-bogsservice 
eReolen om at komme med oplæg. Han vi tage udgangspunkt i udviklingen af det 
digitale samfund, bibliotekernes rolle og udfordringen i at sikre borgerne adgang til 
alle de digitale materialer.  
 
 

 Indstilling 
At udvalget drøfter mulige indsatsområder, som sekretariatet bearbejder og 
fremsender til udvalgets godkendelse, således at de kan fremsendes til FU 
strategiseminar 3.-4. oktober 2014. 

 
 Afgørelse 

 
 

3.  Digitale principper  
 

 Sagsfremstilling  
 DB’s direktør kommer med oplæg om globale trends og Danmarks 

Biblioteksforenings Digitale principper, som blev behandlet på årsmødet i 2013. 
 
Se DB’s Digitale biblioteksprincipper 
 
Med udgangspunkt i oplægget drøfter udvalget, om de ønsker at arbejde videre med 
at reformulerer de digitale principper og evt. lade det være udgangspunkt for et 
oplæg til DB’s årsmøde i Århus den 16.-17.april 2015. 
 

 Indstilling 
Udvalget tager stilling til om der skal arbejdes med de digitale principper.  

 
 Afgørelse 

 
  
4.  Fagligt netværk 

 
 Sagsfremstilling 

Med inspiration fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som har arbejdet med et 

file://server2011/UserShares/MSH/Udvalg/Biblioteket%20-%20indgangen%20til%20det%20digitale%20samfund/ereolen.dk
http://www.db.dk/files/dbf.dk/Digitale%20Biblioteksprincipper.pdf
http://fremtidensbiblioteker.dk/netvaerk/
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Netværk ”Next Generation” bør overvejes om udvalget også kunne nedsætte et 
fagligt netværk, der kunne arbejde med læring og skolereform samt komme med 
oplæg til udvalget om særlige faglige indsatser. 
 
På mødet vil der blive orienteret om Tænketanken og deres arbejde med netværk.  

  

 Indstilling 

At der optages dialog med Tænketanken Fremtidens Biblioteker med henblik på at 
skabe et fagligt netværk for læring.  

 
 Afgørelse 

 
 

5.  Udvalgets konkrete arbejder 
 

 Sagsfremstilling 
Udvalget har fået til opgave at komme med oplæg til temadrøftelse i 
forretningsudvalg eller repræsentantskabs regi inden for det første år. 
 
På mødet lægges op til en konkretisering af hvordan dette skal gøres.  
Fra sekretariatet vil vi opfordre udvalget til at arbejde frem mod, at skabe en 
temadebat på årsmødet i Århus den 16.-17. april 2015 om ”Biblioteket – indgangen til 
det digitale samfund”. 
 
Der er også mulighed for at arbejde med en selvstændig konference i løbet af 2015. 
 
Eller der kan arbejdes med andre initiativer som undersøgelser, publikationer eller 
politiske debatoplæg. Kun fantasien sætter grænser.  
 
På mødes debatteres udvalgets konkrete arbejdsindsatser, og der laves en 
overordnet arbejdsplan. 
 
Det er vigtigt, at vi kommer godt rundt om emnet, så alle opfordres til at tænke over 
gode idéer og gerne sende inspiration til udvalget inden mødet. 

  

 Indstilling 
På bagrund af drøftelsen udarbejdes en arbejdsplan 
 

 Afgørelse 
 

  
 Eventuelt 
 
 
Evan Lynnerup        Michel Steen-Hansen 
Formand for udvalget       Direktør DB 
Bibliotekerne – indgangen til det digitale samfund 
 


