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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  
 
Afgørelse: 

  

2.  En strategisk overvejelse om en fremtidig strategi.  
 
Vi samler op på de indsatser, som vi i forskellige regi har arbejdet med efter 
kulturministeren i sommer sagde til Politiken, at der var ”Biblioteksundersøgelse på vej” 
da »digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at 
tænke biblioteker på«. 
 
Det har hun siden gentaget i forskellige former. Seneste på BogForum, hvor hun efter 
debatten fortalte DB’s direktør, at undersøgelsen nok først blev i gang sat lige før 
sommerferien.  

En kreds af interessenter udsprunget fra biblioteksparaplyen har i december og 
november 2017 afholdt et par strategimøde med henblik på at skabe et fælles udspil 
frem mod den af kulturministeren bebudede ”biblioteksundersøgelse”. Det har været en 
åben proces, hvor det forsøges at inddrage relevante parter fra sektoren.  
  
På sidste møde den 20. december blev det imidlertid klart at det ikke skal være 
Tænketanken der er tovholder på den fortsatte proces, da det kræver en ekstern styring, 
at skabe en sådan proces mellem de mange parter.  
 
Hvis vi skal skabe et fælles grundlag for med vore forskellige udgangspunkt og interesser, 
kræver det en styring fra en part der ikke er biased, og på mødet drøftedes derfor at 
indhente bud fra to til tre konsulentfirmaer, til at kunne stå for den fortsatte proces i 
foråret. På baggrund af den efterfølgelse mailveksling er der opstået tvivl om der ønskes 

http://www.db.dk/biblioteksparaplyen


en ekstern involvering, så Michel har besluttet at afvente mødet den 7. marts inden 
yderligere iværksættes.  
  
På mødet den 20. dec. blev også opnået enighed om at der fra hver af de deltagende 
parter kommer en kort beskrivelse af de 5 vigtigste pejlemærker der er for bibliotekerne 
i fremtiden, og som kan være afgørende for udviklingen. 
 
Vi enedes også den 20. dec. om at skabe en klarhed over hvilke andre tiltag i forhold til 
kulturministerens ”undersøgelse” de enkelte deltager har iværksat, men henblik på at 
opnå en synergi ved at bruge det i fællesskab. I mailen fra Michel Steen-Hansen den 20. 
dec. er en oversigt over tiltag fra BF og DB. 
 
På mødes den 7. marts vil der komme korte oplæg om følgende: (andre er selvfølgelig velkomne 
til at byde ind: 

 

• Medieanalyse 
Michel vil præsentere medieanalyse udarbejder i samarbejde med 
konsulentfirmaet Rud Petersen indeholdende ”Hvad medierne har skrevet af 
relevante artikler i de sidste 2-3 år”  
 

• Videnoversigt 
Lotte Hviid Dyrbye præsenterer et selekteret udvalg af de undersøgelser, 
rapporter og artikler som Tænketanken har liggende på 
www.fremtidensbiblioteker.dk eller har brugt som del af desk-research i 
forbindelse med projekter Det er tematiseret under 10 temaer, hvor der kan 
være dubletter af samme undersøgelse under forskellige temaer.  
 

• Arbejdsmarkedsanalyse  
Tine Segel vil præsentere den Arbejdsmarkedsanalyse BFs som led i 
udviklingsprojekt udarbejder der i første kvartal 2018. Denne har et bredt sigte, 
men inkluderer naturligvis også bibliotekerne.  
Beskrivelse af kompetencebehov – som del af BFs politiske strategi 2017-2018 er 
der særlig fokus på kompetencer. Arbejdet planlægges at munde ud i en 
kompetence-oversigt, der muligvis vil kunne inkluderes i arbejdet.  

• En spand Kul 
Pia Henriette Friis vil komme med en spand kul til det analysearbejde af de 
danske folkebiblioteker, som ministeren vil sætte i værk. En spand kul som BCF 
har fyldt på deres  årsmøde og som vil have direkte forbindelse til den 
mangfoldige kommunale kontekst, som cheferne bevæger sig rundt i til dagligt. 
 

• 5 vigtigste pejlemærker 
Michel vil kort gennemgå de fem pejlemærker som de enkelte organisationer har 
indsendt på forhånd, men fokus på fælles temaer.  
 

Herefter lægges op til drøftelse om den videre proces, samt arbejdet med at skabe et 
fælles input til ministerens analyse: 
 
Afgørelse: 



 

3.  Bibliotekernes dialogforum 
 
Biblioteksparaplyen har i en årrække fungeret som samarbejdsforum for organisationer 
og foreninger inden for biblioteksområdet. Formålet er senest beskrevet i 
Biblioteksparaplyens forretningsorden, som at styrke samarbejdet om bibliotekernes 
formål og opgaver på tværs af de statslige og kommunale sektorer og udgøre et 
samtaleforum her for. 
 
I år har biblioteksparaplyen diskuteret sin rolle og organisering, og besluttet at BF og DB 
skulle arbejde på et nyt arbejdsgrundlag for arbejdet. 
 
På den baggrund foreslås at omdanne Biblioteksparaplyen til Bibliotekernes dialogforum. 
 
Formålet med Bibliotekernes dialogforum er at skabe en ramme for dialog om 
bibliotekernes formål, opgaver og fremtidige rolle i samfundet. 
 
Forummet er åbent for deltagelse af institutioner og organisationer, der har 
biblioteksvæsenet som arbejdsområde og/eller interessefelt. Parterne vælger ad hoc 
hvem og hvor mange deltagere de sender til dialogmøderne.  
 
Der afholdes årligt 2-6 møder afhængig af behov. Danmarks Biblioteksforening har 
sekretariatsfunktionen og sørger for koordinering og mødeindkaldelser. Møderne 
afholdes og faciliteres af Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet i 
fællesskab. 
 
Alle deltagere har mulighed for at udforme temaer for møderne.  
 
Bibliotekssektorens dialogforum er en udløber af den tidligere ”Biblioteksparaply”, 
bestående af: Bibliotekarforbundet, Bibliotekslederforeningen, Danmarks 
Biblioteksforening, Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes Forening for 
Pædagogiske Læringscentre, HK Kommunal Området for skole, bibliotek og kultur og HK 
Stat TR-kollegiet for de statslige Andre interesserede organisationer kan byde ind, 
ligesom at der kan inviteres andre organisationer med i forhold til særlige temaer. Andre 
interesserede organisationer kan byde ind, ligesom at der kan inviteres andre 
organisationer med i forhold til særlige temaer. 
 
Den første opgave for dialogforummet er at tilrettelægge en intensiv møderække, hvor 
man skaber en proces omkring kulturministerens bebudede undersøgelse af 
biblioteksområdet med henblik på at vurdere om biblioteksloven er tidssvarende.   
 
Afgørelse: 
 

4. Folkemøde 
 
På mødet vil Torben og Michel præsentere de foreløbige planer for Danmarks 
Bibliotekers fælles indsats på Folkemødet, og lægge op til debat om andre og flere fælles 
initiativer.  

https://www.db.dk/files/Biblioteksparaplyens%20forretningsorden.pdf


 
P.t. planlægges med en stor debat i Jyllandspostens Telt med Kulturministeren lørdag 
den 16. juni kl. 14.30. 
 
Samt et partnerskab med ”Den Sociale Scene” hvor der laves et par debatter fredag 
eftermiddag.  
 
Partnerne i ”Danmarks Biblioteker” er CB’erne, BF, BCF og DB.   

 
 
Michel Steen-Hansen 
 


