
 
 
Biblioteksparaplyen 
TID: Onsdag den 9. august, fra kl. 12.00-14.00 – Der vil være frokost fra kl. 11.30  
HVOR: Bibliotekarforbundet, Akademikernes Hus, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg. 

 
REFERAT 
 
Deltagere: 
Tine Jørgensen  
Lotte Hviid Dhyrbye  
Torben Jensen 
Pia Friis  
Michel Steen-Hansen 
 
Afbud fra: Steen B. Andersen, Bertil Dorch, Gitte Frausing, Liselotte Hillestrøm, Helle Kjær og Mads 
Samsing. 
 

30.06.17 
Mere om medlemmer og møder i paraplyen db.dk/biblioteksparaplyen  
 
Medlemmer 
Bibliotekarforbundet 
Bibliotekschefforeningen 
Danmarks Biblioteksforening 
Dansk Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 
HK Kommunal, Skole, Kultur og Bibliotek 
HK/STAT. TR-kollegiet for De Statslige Biblioteker og Arkiver 
Kommunernes forening for Pædagogiske læringscentre 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra 11. december 2016 
www.db.dk/paraply-130117  
 
Afgørelse: 
Godkendt. 
 

2. Det Kgl. Bibliotek 
Det Kgl. Bibliotek er under forandring. En større sammenlægningsproces med Statsbiblioteket 
er i gang, og en del af forskningsbibliotekerne indgår forskellige former for samarbejdsaftaler 
med Det Kgl. Bibliotek.  
 
Vi sætte skarpt på udviklingen og betydningen for det samarbejdende biblioteksvæsen.  
 
Direktør Svend Larsen status på udviklingen og lægge op til debat om fremtiden. 
 
Afgørelsen 
Oplægget gav anledning til debat, og vil blive taget op på det næstkommende møde. Diagram 

http://www.db.dk/biblioteksparaplyen
http://www.db.dk/paraply-130117


for KB organisation vedhæftet.  
 

3. SERVICEDESIGN TOOL KIT TIL BIBLIOTEKSSEKTOREN 
Tænketanken og DB har efter lanceringen af Tænketankens undersøgelse af borgernes digitale 
biblioteksbrug arbejdet med idéen om servicedesign og forhold til medarbejdernes bevidsthed 
om de digitale muligheder. En af anbefalingerne fra lancieringskonferencen var nemlig, at der 
blev arbejdet med ledernes og medarbejdernes digitale mindset. 
 
Derfor har vi indbudt Ina Rosen, som er direktør i Operate til at præsenterer et koncept for 
dette.  De har lavet et lignede projekt for KL.  
 
Rammerne for projektet er, at der er et pres på bibliotekerne, i høj grad drevet af 
digitaliseringen, der kalder på forandring og nytænkning. Budgetterne og kerneydelserne er 
under pres. Brugerne får nye behov, som ikke direkte kan opfyldes af de nuværende rammer 
og tilbud. Hvordan kan bibliotekerne styrke rammer og tilbud, så de lever op til de nye krav og 
forventninger?  Det kalder på udvikling tæt på driften og på udvikling sammen med brugerne. 
Og af effektivitetshensyn kræver det, at den enkelte medarbejder og det enkelte bibliotek har 
nogle simple metoder, der påviseligt duer i bibliotekets kontekst.  
 
Der er mange gode kræfter i det danske bibliotekslandskab, og der er store fordele i at bruge 
det grundlag til at etablere en fælles agenda, et fælles sprog og metodesæt til 
brugerinvolverende udvikling, og ikke mindst et sted, hvor best practice kan opsøges. Så der 
kommer fokus på at udnytte ressourcernes bedst muligt.  
 
Ina vil med den baggrund præsenterer et servicedesign tool kit særligt til bibliotekssektoren, 
som vi vil drøfte om vi i fællesskab kan eller skal arbejde videre med.  
 
Afgørelse  
Punktet udsat, p.g.a. sygdom. 
 

4. Formand 
Tine Jørgensen har nu været formand for biblioteksparaplyen i 2 år, og derfor er det tid at 
skifte. I biblioteksparaplyen er der tradition for at formandskabet går på skift mellem BCF, BF 
og DB. Før Tine, var Pernille Drost formand i 1½ år og før hende Mogens Vestergaard fra BCF.  
 
På mødet skal der vælges en ny formand. Hvis traditionen følges, så er det Steen B. Andersen 
der står for tur. 
 
Afgørelse 
Punktet tages op på det næstkommende møde jf. pkt. 6  
 

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

 
 

6. Næste møde 
Der udsendes doodle for møder i nær fremtid. Hvor paraplyens fremtidige organisering 
drøftes, med udgangspunkt at skabe et mere løst knyttet netværk, men samtidig intensiverer 
dialogen i temaer med udgangspunkt i kulturministerens udmelding om afklaring om der er 
behov for en ny lov.  
 
På dette møde lægges op til temadebat om Kulturministerens udmelding i Politiken 22. juli 
2017, om hvordan vi i det samarbejdende biblioteksvæsen kan medvirke til og få indflydelsen 



på en fremtidig strategi.   
 
”Biblioteksundersøgelse på vej 
Kulturminister Mette Bock (LA) skriver i en mail til Politiken, at »digitaliseringen og ændrede 
brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke biblioteker på«. 
 
Derfor vil hun i 2018 have analyseret bibliotekernes rolle i dag, blandt andet for at »afklare, om 
biblioteksloven fortsat er tidssvarende«.” 

 
Tine Jørgensen og Michel Steen-Hansen 


