
Bibliotekernes Dialogforum 
(tidligere ”Biblioteksparaplyen”) 
 
TID: Fredag 17-08-2018 kl. 10.00 – 14.00. 
 
HVOR: Mødet holdes hos Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 1463 København K. 
Der serveres frokost under mødet.  

Mere om medlemmer og møder i Bibliotekernes Dialogforum www.db.dk/dialogforum   
 
Sendt til: 
Bibliotekarforbundet: Torben Jensen, Tine Segel 
Bibliotekschefforeningen: Pia Henriette Friis 
Danmarks Biblioteksforening: Steen Bording Andersen, Michel Steen-Hansen (referent) 
Dansk Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker: Nils Thidemann 
HK Kommunal: Mads Samsing, Jonas Thing 
HK/STAT. TR-kollegiet for De Statslige Biblioteker og Arkiver  
Kommunernes forening for Pædagogiske læringscentre: Anette Grønholt Andersen 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker: Lotte Hviid Dhyrbye 
Konsulent Gitte Østergaard, Københavns Biblioteker.  
 
REFERAT 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
 
Referat af 23. april 2018 www.db.dk/dialogforum  
 
Afgørelse 
Godkendt. 

2.  Konstituering og det fremtidige arbejde i dialogforum 

 På sidste møde i Biblioteksparaplyen enedes man om at omdanne sig til Bibliotekernes 
Dialogforum, med følgende beskrivelse:  
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 selv, hvem og hvor mange deltagere 
de udpeger til dialogforum.  
 
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.  
 
Formandskabet går på skift i turnus på to år.   

http://www.db.dk/dialogforum
http://www.db.dk/dialogforum


 
----------- 
Bibliotekssektorens dialogforum er en udløber af den tidligere ”Biblioteksparaply”, bestående af: 
Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen, 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.  
------------- 
 
Den første opgave for Bibliotekernes Dialogforum bliver at vælge en formand for de næste to år, 
samt at skabe en arbejds- og mødeplan.  
 
Formandskabet har i biblioteksparaplyen gået på skift mellem DB, BF og BCF. 
 
En arbejds- og mødeplan bør afhænge af den proces som dialogforum vedtager for det videre 
forløb med pejlemærker og ministerens initiativer, og vi foreslår vi slutter mødet med en sådan.  

 
Afgørelse 
Der var enighed om kommissoriet og den gensidige forpligtelse til at deltage. 
 
Steen Bording Andersen, formand for DB, blev valgt til formand. 

3.  Fem pejlemærker for fremtidens biblioteker  
 
I det forløbne år har Dialogforum arbejdet med de strategier vi i forskellige regi har arbejdet med 
efter kulturministeren i sommeren 2017 sagde til Politiken, at der var ”Biblioteksundersøgelse på 
vej” da »digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke 
biblioteker på«.  
 
På seneste møde vedtog vi at sammenskrive oplæg til ”De fem Pejlemærker” ud fra drøftelserne 
på mødet og sætte dem i en kontekst af ”formål, behov og eksempler”. 
 
Der blev nedsat en skrivegruppe bestående af Gitte Østergaard, Anette Lerche og Michel Steen-
Hansen. Før sommeren blev skrivegruppens udkast sendt til kommentering.  
Dette oplæg vil på mødet danne baggrund for debat om et fælles oplæg til ministeren fra 
Bibliotekernes Dialogforum.  

Siden sidst: 

• Har Kulturministeren og Uddannelses- og Forskningsministeren nedsat en arbejdsgruppe, 
som skal komme med anbefalinger til bedst mulig betjening og effektive løsninger på 
fremtidens forskningsbiblioteker.  
Arbejdsgruppen forventes at afgive rapport i efteråret 2018. 
Se en oversigt over arbejdsgruppens medlemmer her 
Arbejdsgruppens kommissorium kan læses her 

• Kulturministeriet og KL har aftalt en møderække med fire debatmøder om fremtidens 
folkebiblioteker. Dette blev oplyst på debat mellem Kulturministeren og formanden for 
KL’s Erhvervs- og Kulturudvalg som vi havde arrangeret på Folkemødet. 

 
Ifølge vores oplysninger er møderne stadig i planlægningsfasen, men det første møde 

forventes at blive det som Danmarks Biblioteker arrangerer på Kulturmødet på Mors 

https://kum.dk/fileadmin/ImageVault/Nyheder%20og%20Presse/2018/Medlemmer_af_arbejdsgruppe_om_den_fremtidige_organisering_af_forskningsbiblioteksomraadet.docx
https://kum.dk/fileadmin/ImageVault/Nyheder%20og%20Presse/2018/Kommissorium_for_arbejdsgruppe_om_den_fremtidige_organisering_af_forskningsbiblioteksomraadet.docx


fredag den 24. august kl. 17.30 med bl.a. Kulturministeren og formanden for KL’s 
Erhvervs- og Kulturudvalg. 

Oplægget til de fem pejlemærker er vedhæftet og vil blive præsenteret af Michel Steen-Hansen 
på mødet. 

De enkelte organisationer orienterer kort om deres tiltag i forbindelse med de ministerielle tiltag.  
 
Herefter lægger Michel op til en prioriteret proces, hvor dialogforum aftaler fælles fokusområde 
til debatten. 

 
Afgørelse 
Pejlemærkerne behandlet og et udkast blev færdiggjort. Michel gennemskriver og udsender til 
godkendelse. 

Kulturministeren deltager i debatten den 24. august på Kulturmødet, hvor hun og KL vil 
offentliggøre processen for debatten om bibliotekerne. 

Michel retter herefter pejlemærkerne til og sender som åbent brev til Kulturministeren ugen 
efter, hvorefter den enkelte organisation kan sende til sit bagland i den form, der passer i den 
enkelte organisations kontekst. 

Efterfølgende søger Michel for, at der bliver lavet et layout til en trykt udgave af pejlemærkerne, 
som kan bruges i forskellige sammenhænge. 

 

4.  Fremtidige møder 

 Vi fastsætter de fremtidige møder og laver oplæg til en arbejds- og mødeplan. 

Afgørelse 
Der udsendes doodle til møde afholdelse primo oktober. 

5.  EVT. 
 

                   
 
Michel Steen-Hansen 


