
Corona og biblioteket
Denmark



Corona Lukning
23 marts
Regeringen lukkede
biblioteker og en
masse andet den 23. 
marts 2020



I biblioteksorganisationerne
lavede vi en hurtig plan for en
gradvist, ansvarligt og 
kontrolleret genåbning I et 
samarbejde mellem
fagforening, lederforening og 
DB.



Samtidig lavede DB sammen med DBC en opdateret

online kampagne for det digitale bibliotek. 



Bibliotekerne oplevede en
kraftig stigning I det digitale 
udlån I Corona-perioden. 
(ca. 70 % stigning, og det er 
relativt dyrt)

DB lavede undersøgelse om 
hvordan kommunerne havde
ændret grænserne for lån på
eReolen og filmstriben.



Under Coronanedlukningen
blev også skabt en ny
Forening der skal samle de 
digitale bibliotekstilbud. I 
første omgang DDB og 
Ereolen. Alle kommuner er 
medlemmer og 
repræsenteret ved deres
bibliotekschefer. I efteråret
arbejdes med en
tilslutningsaftale som skal
behandles I alle kommuner. 



CORONA re-opening

Der blev lyttet til vores plan 
for en gradvist, ansvarligt
og kontrolleret genåbning I 
forhandlingerne med 
ministeriet og 
sundhedsmyndigheder.(I 
processen var en del 
uklarhed om håndtering af
fysiske materialer og evt. 
Karantæne)

Den 18. maj blev der 
genåbnet for lån og 
aflevering.



Vi forsatte med at påvirke
for et få en reel 
genåbning - gradvist, 
ansvarligt og kontrolleret
genåbning
Nu rettet mod partiledere, 
som brugte biblioteket
som eksempel I 
medierne.



Vi forsatte
forhandlingerne med 
myndighederne I vores
forhandlingsfælleskab, nu 
også udvidet med KL og 
HK som snakkede
sammen forud for 
fællesmøderne. 

Der kom retningslinjer
den 22. maj, som endelig
afklarede der ikke skulle
være karantænetid for 
materialer. 



Vi lavede en del 
kommunikation
om borgerne
ønske om at 
kunne bruge
bibliotekerne, 
ansvarligt og 
sikkert. 



Den 22. juni lykkedes det at 
få retningslinjer, der gjorde
en (næsten) normal 
biblioteksdrift mulig. 

Med de begrænsninger der 
ligger I de generelle
sundhedsfaglige
anbefalinger , afstand, 
kvardratmeter krav og 
grænser for forsamlingers
størrelse. 



Vi er stadig I dialog med 
kulturministeriet, og holder 
møde I forhandlingsfælleskabet
med fagforeninger og 
lederforeninger. 
DB har også spurgt alle ledere
om der er behov for ændring af
regler, hvilket ikke er et 
udbreds ønske.

Den 9 sep. kom der nye lokale
retningslinjer på baggrund af
nye udbrud I Odense og 
København. Det kan nok
forventes at ske med jævne
mellemrum. Det kommunikerer
vi løbende ud.


