
 

 

Seminar for Forretningsudvalget 24. og 25. juni  

På mødet blev følgende skitse til strategi for Danmarks Biblioteksforening udarbejdet. Den er efterfølgende 

let bearbejdet og tematiseret med henblik på behandling på FU møde. 

 

VISION 

Danmarks Biblioteksforening er drivkraften og talerøret, når biblioteker udvikler rammerne for kultur, 

læring, demokrati og fællesskab. 

 

VÆRDIER 

Debatskabende 

Rådgivende 

Interessevaretagende 

Udviklende 

Involverende 

Dannende 

Lærende 

Politikskabende  

 

MISSION 

Danmarks Biblioteksforening er det politiske og faglige netværk for landets politikere og fagprofessionelle. 

Danmarks Biblioteksforeningen vil: 

• Inspirere til borgerinddragelse, samskabelse og partnerskaber 

• Facilitere debatter om fremtidens biblioteker 

• Katalysere de gode ideer og være platform for erfaringsudvekslinger 

• Være vidensbanken for demokrati, kultur og biblioteksudvikling  

 

 

 

 

 



 

 

INDSATSOMRÅDER 

 

LYST TIL LÆRING & LÆRING AF LYST  

Danmarks Biblioteksforening arbejder for biblioteket, som… 

• Er stedet, der får mennesker til at møde litteraturen 

• Styrker menneskers empowerment og mestringskompetencer 

• Skaber rum til fordybelse 

• Danner mennesker 

• Er udgangspunktet for, at alle har det 21. århundredes kompetencer 

• Er centrum for en national læsestrategi, der udvikler Danmarks som en læsende nation 

DIGITAL DANNELSE & MESTRING  

Danmarks Biblioteksforening arbejder for biblioteket, som… 

• Sikrer borgerne fri og lige adgang til information, læring og kultur 

• Giver borgerne mulighed for og lyst til demokrati og deltagelse 

• Der giver indsigt i demokratisk disruption og nye demokratiske deltagelsesformer 

• Er rummet for demokratisk debat 

• Er en åben arena for debat 

• Sikrer borgernes digitale rettigheder 

• Styrker nødvendige uenighedskompetencer for at kunne deltage i demokratiske samtaler 

LOKALSAMFUNDETS FÆLLESKABER 

Danmarks Biblioteksforening arbejder for biblioteket som… 

• Generator for fællesskab, samarbejde og deltager i kultur 

• Velfærdsinstitution, der danner grobund for det gode liv 

• Samarbejdsforum for institutioner, sektorer, virksomheder og borgere 

• Det fysiske og digitale mødested 

• Stedet for virkelyst i fællesskab 

STYRKET KOMMUNIKATION  

Danmarks Biblioteksforening arbejder for at… 

• Give sektoren en stemme 

• Skabe dialog mellem politikere, borgere og fagfolk om bibliotekernes rolle 

• Skabe en stabil og troværdig SoMe stemme 

• Skabe en agil kommunikationsudvikling  

• Sikre medlemsinvolvering 

• Øge indhold og reach 

• Styrke samarbejdet med relevante interessenter og stakeholders 

• Klæde fagfolk og politikere på til debatten  

• Sætte biblioteket i centrum i store samfundsdebatter 


