
Bibliotekernes Dialogforum 
 
 
TID: fredag den 13. september, fra kl. 10-13, afsluttende med frokost. 
HVOR: Mødet holdes hos Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 2., 1463 København K. 
 

AFBUD: Har du ikke mulighed for at deltage, så send venligst en mail med afbud til Jeanette Fog 
Vogelius på jfv@db.dk 

Mere om medlemmer og møder i Bibliotekernes Dialogforum www.db.dk/dialogforum   
 
Deltagere 
Steen Bording Andersen, Danmarks Biblioteksforening 
Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening 
Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker 
Pia Henriette Friis, Bibliotekschefforeningen 
Tine Segel, Bibliotekarforbundet 
Torben Jensen, Bibliotekarforbundet 
Grete Weitze, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 
Ida Kongsø, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre  
Michael Nøhr, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 
Peter Raben, HK 
Mads Samsing, HK 
Bertil F. Dorch, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 
Gitte Bruun Jensen, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 
Kasper Holm, Gymnasie-, Akademi- og Erhvervsskolernes Biblioteksforening 
 
Afbud 
Helle Harpøth, HK 
 
Sekretær for udvalget: 
Michel Steen-Hansen 
 

 

 
1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
  

Sagsfremstilling 
Dagsorden og udkast til referat fra mødet den 26. april godkendes. 
Se referat 
 

 Afgørelse: 
 
 

2.  FNs verdensmål og bibliotekerne 
  
 Sagsfremstilling 

På mødet orienteres kort om de enkelte organisationers arbejde med FNs verdensmål, for at 
afgøre om vi skal iværksætte en fælles indsats, og evt. lave en arbejdsgruppe om det.  
 

mailto:jfv@db.dk
http://www.db.dk/dialogforum
https://www.db.dk/files/20190426%20Bibliotekernes%20Dialogforum%20referat.pdf


DB har på en konference i foråret lavet en taskforce til at arbejde med målene, og samle de 
der arbejder med SDG i folkebibliotekssektoren – de har skabt denne Facebookgruppe 

  
På mødes aftales om der skal arbejdes videre med emnet 
 

3.  Debatten om bibliotekerne med KL og Kulturministeren 
  

Sagsfremstilling 
I det sidste års tid, har vi løbende i Dialogforum drøftet den debat, som den tidligere 
Kulturminister og formanden for KL’s Erhvervs- og Kulturudvalg har iværksat om 
fremtidens biblioteker.  
 
Der er siden sidste møde kommet en ny kulturminister, som ikke har forholdt sig til denne 
debat.  Men hun har flere gange udtrykt interesse for bibliotekerne.  
 
Men KL har med udgangspunkt i disse drøftelser udarbejdet en række pejlemærker for 
fremtidens folkebiblioteker, som dannede udgangspunkt for en debat på KL-konferencen 
den 17. maj 2019.  I kan hente deres oplæg her og læse artikel om debatten på KL-
konferencen her 
 
Siden lanceringen af KL-oplægget har der administrativt været arbejdet på at skabe et 
fælles debatoplæg til kommunerne om mulighederne i fremtidens biblioteker mellem KL, 
Bibliotekschefforening og Danmarks Biblioteksforening. 
 
Det arbejde vil Pia Friis og Michel Steen-Hansen orientere om på mødet.  
 
Hvorefter vi vil drøfte hvordan vi skaber en ny dialog med den nye regering og 
kulturministeren. 
 
 
Afgørelse: 
 

 

  
  
4.  National Læsestrategi 
  

Sagsfremstilling 
Vi genoptager sagen vedr. National Læsestrategi, da der 2 dage før mødet i Dialogforum, har 
været afholdt Høring på Christiansborg, hvor oplæg til ”En stærk læsekultur hos børn og 
unge: Oplæg til en national læsestrategi” er overrakt til Kulturministeren  
 
Se mere om arbejdet på https://nationalstrategi.dk/  
 
På mødet vil kort blive præsenteret hovedpunkterne fra processen om National 
Læsestrategi, om Kulturministerens modtagelse af oplægget og om puljen og om håndslag. 
 
 Det lægges op til debat om hvordan Dialogforum kan bidrage.  
 
Afgørelse: 
 
 
 

5.  Fremtidens Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 

https://www.db.dk/hvordan-kan-bibliotekerne-spille-ind-i-2030-m%C3%A5lene
https://www.facebook.com/groups/706609713106254/
https://www.kl.dk/media/19787/fremtidens-folkebiblioteker.pdf
https://www.db.dk/artikel/bibliotekerne-kl
https://nationalstrategi.dk/wp-content/uploads/2019/07/En-st%C3%A6rk-l%C3%A6sekultur-hos-b%C3%B8rn-og-unge-Opl%C3%A6g-til-en-national-l%C3%A6sestrategi-juni-2019.pdf
https://nationalstrategi.dk/wp-content/uploads/2019/07/En-st%C3%A6rk-l%C3%A6sekultur-hos-b%C3%B8rn-og-unge-Opl%C3%A6g-til-en-national-l%C3%A6sestrategi-juni-2019.pdf
https://nationalstrategi.dk/


  
 

 De danske fag-, forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (FFU-biblioteker) er i konstant 
udvikling. Det stiller nye krav til, hvordan FFU-biblioteker betjener deres moderinstitutioner, 
og det stiller krav til FFU-bibliotekernes rolle i samfundet. Det skaber også nye muligheder. 
  
Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i samarbejde med Danske Fag-, Forsknings- og 
Uddannelsesbiblioteker (DFFU) stået for en involverende udviklingsproces. Processen har 
givet vigtige indsigter og på baggrund af dem en række anbefalinger. Indsigter og 
anbefalinger er samlet i rapporten "Fremtidens Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 
- services og kompetencer', som er et input til DFFUs strategiarbejde og fremtidige 
kompetenceudviklingsaktiviteter. 
 
På mødet vil Bertil F. Dorch og Lotte Hviid Dhyrbye komme med oplæg til debat med 
baggrund i oplægget.  
 
 
Afgørelse: 
 

6.  TEMA: Bibliotekstilbud til skoler og uddannelsesinstitutioner 
  

Sagsfremstilling 
På sidste møde havde vi tema om biblioteksdrift på ungdomsuddannelser, bl.a. med 
baggrund i diskussion om folkebibliotekernes betjening og samarbejde med 
ungdomsuddannelserne og finansieringen af dette.  
 
Se referatet fra mødet her og analysen om bibliotekstilbud 
til ungdomsuddallenserne her. 
 
På dette møde fortsætter temaet med uddannelser og 
biblioteker. Denne gang vil vi have fokus på adgang og 
tilgængelighed, både i folkeskolerne og på 
ungdomsuddannelserne.  
 
3 x 10 minutter som oplæg til debat 
Vi vil denne gang fokus på materialerne og adgangen til 
dem. 
 
Dyveke Sijm som er ansvarlig for koordinering af disse på 
Det Kgl. Bibliotek vil komme med oplæg om indkøb og formidling af licenser til 
ungdomsuddannelserne.  
 
Torbjørn Porsmose Rokamp fra eReolen vil komme med oplæg på hvordan arbejdet med 
eReolenGO går og hvilke samarbejdsmodeller der er ude i kommuner på samarbejdet 
mellem skoler og biblioteker, herunder også finansiering.  
 
Grete Weitze Severin og Ida Kongsø fra Fredensborg Skoles læringscenter vil herefter 
komme med et praksiseksempel på hvordan de arbejder med formidlingen på Fredensborg 
Skole. 
 
 
Afgørelse: 

https://dfdf.dk/
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/upl/website/pdf1/Fremtidensffubibfinal2.pdf
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/upl/website/pdf1/Fremtidensffubibfinal2.pdf
https://www.db.dk/dialogforum-20190426
https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/National%20analyse%20af%20bibliotekstilbud%20til%20ungdomsuddannelserne%20-%20rapport%202019.pdf
https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/National%20analyse%20af%20bibliotekstilbud%20til%20ungdomsuddannelserne%20-%20rapport%202019.pdf


  
  

7.  Copyright 
  
 Der er vedtaget nyt Copyrightdirektiv i EU. Det betyder, at man har en 2 års 

implementeringsperiode i de enkelte medlemslande. IFLA arbejder på et oplæg på hvert 
enkelt område, som vi kan bruge i den videre proces når først ministeriet tager fat på 
implementeringen. I bibliotekerne skal der arbejdes med argumenter for bl.a. undtagelser, 
der kommer brugerne til gode.  
 
I kan her se oplæg fra Danmarks Biblioteksforenings session om emnet på årets IFLA 
konference. Steen Bording Andersen vil kort orientere om reformen og komme med ideer til 
at påvirke den politiske proces. 
 
I forlængelse af copyrightreformen vil Kasper Holm orientere om ungdomsuddannelsernes  
kamp med mplc.dk vedrørende visning af film i undervisningen. Stridens kerne er 
definitionen af en lukket forevisning.  
 
Link til undersøgelser om biblioteksbrug og karakterer m.v. 
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/y2_summary.pdf 
 
 
Afgørelse: 

 

8.  Folkemøde, kulturmødet og andre steder for debat med folket 
  

De seneste år har vi forsøgt at skabe fælles debatter på bl.a. Bogforum, Kulturmødet på 
Mors og Folkemødet på Bornholm under navet ”Danmarks Biblioteker”.  
 
På de forrige møder har vi drøftet hvordan vi fremover samarbejder til gavn for alle 
Danmarks Biblioteker. 
 
Indtil videre har kun BCF, BF og DB indgået i det forpligtende samarbejder om at skabe 
fælles debatter på Folkemødet, men andre er velkomne, hvis de vil bidrage.  
 
På mødet orienteres om årets debatter på folkemødet og kulturmødet, og der lægges op til 
debat om hvordan vi kunne indgå et forpligtende fællesskab om sådanne events.  
 
Folkemødet 
BCF, BF og DBs samarbejde under overskriften ’Danmarks Biblioteker’ afholdt tre fælles 
debatter på Folkemødet. Danmarks Biblioteksforening har været koordinerende. Hver 
organisation bidrager med 30.000 kr. hver til aktiviteter. 
 
Danmarks Biblioteksforening er også med i partnerskabet Den Sociale Scene.  
 
BF lavede også stor debat på PFAs scene.  
 
Kulturmødet 
På kulturmødet har en del af de lokale biblioteker stor aktivitet, som samles I Bibliotekernes 
telt. Danmarks Biblioteksforening bidrager med økonomisk støtte og laver et par politiske 
events. I Bibliotekernes telt på kulturmødet er der 30 events med mange forskellige emner 
som Litteraturbingo, Poetry Slam, forfatter 

https://www.db.dk/files/EU%20copyright%20%20reform_Aradna%20WLIC.pptx#overlay-context=dialogforum-20190913
https://www.mplc.dk/
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/y2_summary.pdf
https://www.facebook.com/densocialescene/


skole og et væld af forfatterarrangementer.  
Bibliotekerne på kulturmødet er ikke kun i deres eget telt, men har flere arrangementer 
rundt om i Nykøbing Mors, hent listen her. 
 
Danmarks Biblioteker inviterede også til en stor politisk debat om læsning: 
Skal fremtidens generationer læse? 
Folkescenen fredag den 23. august kl. 11.15-12.15. 
Download programmet for debatten. 
 
 
 
Afgørelse: 
 
 

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

Afgørelse: 
 

EVT. 

https://www.db.dk/files/Kulturm%C3%B8det%202019%20-%20Bibliotekerne%20p%C3%A5%20Kulturm%C3%B8det.pdf
https://www.db.dk/files/2019%20kulturm%C3%B8de%20debat%20-%20Skal%20fremtidens%20generationer%20l%C3%A6se_0.pdf

