
 
 
Biblioteksparaplyen 
TID: Fredag den 13 januar fra kl. 13.00-15.00 
HVOR: Bibliotekarforbundet, Akademikernes Hus, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg. 
 

13.01.2017 
Mere om medlemmer og møder i paraplyen db.dk/biblioteksparaplyen  
 

Deltagere: 
Tine Jørgensen  
Torben Jensen 
Mads Samsing 
Steen B. Andersen 
Helle Kjær 
Mogens Vestergaard 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra 11. december 2016 
Referat 
 
Afgørelse: 
Godkendt 
 
TEMA  
 

2. Biblioteksparaplyens fremtid 
 
Er der behov for en paraply, når det ikke regner og kan man bruge en paraply, når kastevindene 
kommer fra forskellige verdenshjørner?  
 
Med det udgangspunkt lægger Tine Jørgensen og Michel Steen-Hansen op til debat om 
Biblioteksparaplyens fremtid.  
 
Som det officielt hedder: " Formålet er at styrke samarbejdet om bibliotekernes formål og opgaver på 
tværs af de statslige og kommunale sektorer og udgøre et samtaleforum herfor" Se vedtægter her   
 
I Biblioteksparaplyen er følgende organisationer repræsenteret.  
 
Bibliotekarforbundet 
Bibliotekschefforeningen 
Danmarks Biblioteksforening 
Dansk Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 
Område for skole, bibliotek og kultur HK kommunal 
HK/STAT. TR-kollegiet for De Statslige Biblioteker og Arkiver 
Kommunernes forening for pædagogiske læringscentre 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker 
 
Som forberedelse til mødet vil vi gerne have i forbereder oplæg fra hver organisation på to minutter 
om jeres forventninger og behov for et samarbejdende biblioteksvæsen på organisationsplan. 
 
Er der behov for en paraply eller skal finde andre samarbejdsformer? 
 

Umiddelbart kan peges på en række fælles udfordringer: 
Copyright  

http://www.db.dk/biblioteksparaplyen
http://www.db.dk/files/20160902%20Biblioteksparaplyen%20referat.pdf
http://www.db.dk/files/Biblioteksparaplyens%20forretningsorden.pdf


Internationalt arbejde 
- EBLIDA 
- IFLA 
Nationalbiblioteket og nye roller 
Folkemøde, Kulturmøde etc. Og bibliotekernes synlighed 
Bibliotekslovgivning (og følgelovgivninger i andre sektorer som f.eks. folkeskolereform etc.) 
Proaktive fælles tiltag f.eks. på den politiske bane  
 
Biblioteksparaplyen har også traditionelt udarbejdet fælles  Høringssvar fra paraplyen 
 
Afgørelse: 
Der var diskussion om emnet, og man var enige om at fortsætte biblioteksparaplyen som dialogforum for 
og mellem organisationerne, men også at skrive et nyt grundlag for samarbejder. Torben og Michel laver 
udkast til dette. 
 

1) Der blev peget på to aktuelle temaer som skal behandles i fællesskab 
Hvordan kan paraplyen konkret arbejde med at skabe oplæg til møde med KL om bibliotekspolitik?  

2) Fælles oplæg om DBC og de udfordringer der er i forhold til truslen om salg eller opsplitning af 
opgaverne. Truslen er, at hvis ikke opgaverne løses samlet, vil det have konsekvenser for det 
samarbejdende biblioteksvæsen og grundstrukturen i samarbejder om metadatadata og materialer 
mellem statslige og kommunale biblioteker.  
 
Dette understreger også nødvendigheden af biblioteksparaplyen.  
 
Men vi skal fremadrettet drøfte: 

 

 Organiseringen af det samarbejdende biblioteksvæsen. Har vi de rigtige rammer om samarbejde. 

 Måske skal man tænke det samarbejde biblioteksvæsen i bredere rammer – i kulturlivet.  Invitere 
til årlige møder. 

 Medarbejdernes vilkår og hvad rollen indebærer i forhold til at få løst kerneopgaven. Evt. i 
samarbejde med fagforeningernes initiativ ”fremfærd”.  

 Udfordring med nedskæringerne på personale. Frivillige, åbne biblioteker og hvordan vi adresserer 
de problematikker.  

 Behov for koordinering – både af enighed for at stå stærkt i fællesskab, men også når der er 
uenighed. 

 Hvis vi betragter biblioteket som institution i stedet for en funktion, kan det være vanskeligt at 
finde fællesskabet. Det er ikke institution men temaet der er interessant.  

 Kernen er hvordan ”biblioteket” løser de samfundsmæssige udfordringer. 

 Skal paraplyen være et beslutningsforum? Handlingsorienteret….  
 

Det grundlæggende spørgsmål er stadig; Hvad er formålet med paraplyen? 
På næste møde laves oplæg til en fælles forretningsorden. 
 
 

3. Nyt fra organisationerne: 
a) Gensidig orientering fra medlemmerne om emner med relevans for samarbejdet. 

 
 

4. Næste møde 
Der udsendes doodle for møder i det kommende år – der sigtes efter 3-4 møder.  
 

 
 

 
Tine Jørgensen og Michel Steen-Hansen 

http://www.db.dk/skribenter/biblioteksparaplyen

