
 

Tænketanken Fremtidens Biblioteker 2021 - 2023 

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har eksisteret som national tænketank siden oktober 2013 med Danmarks 

Biblioteksforening som juridisk ansvarlig.  Tænketanken definerer rolle og mandat på baggrund af de vigtigste 

biblioteksorganisationer, deltagende biblioteker og enkelte private biblioteksaktører. 

Tænketanken har i en 9-årig periode positioneret sig både i og udenfor biblioteksvæsenet som national vidensaktør. 

Bibliotekernes rolle i et stadig mere digitalt og fragmenteret samfund bliver til stadighed vigtigere og i særdeleshed ift. en 

række samfundsudfordringer som læring, læsning, dannelse, digitalisering, deltagelse og fællesskaber. Derfor er behovet 

for Tænketanken som tværgående uafhængig videns- og debataktør samt platform for innovation, udvikling og 

videndeling på tværs af landet fortsat eksisterende.  

Formål og målsætninger  

At fremme national viden og debat om bibliotekernes rolle i fremtidens videns- og velfærdssamfund i en stadig mere 

digital kontekst & herigennem styrke grundlaget for debat og udvikling af fremtidens biblioteker og 

bibliotekskompetencer. 

Tænketankens mål er: 

• At udvikle ny viden, der udfordrer og bidrager til udvikling af fremtidens biblioteker og fremtidige kompetencer 

• At øge fokus og debat om bibliotekernes rolle i samfundet   

• At styrke bibliotekernes grundlag for formidling og debat 

Forretningsmodel & organisering:  

Tænketankens forretningsmodel er baseret på økonomisk støtte fra hovedpartnere (50%), deltagende biblioteker – 

primært folkebiblioteker (48%) og enkelte private aktører (2.%) %). Hertil kommer at DB lægger lokaler og kontorhold til 

Tænketanken. Dette sikrer grundfinansiering til basisdrift – og aktiviteter.  Øvrige indtægter til al anden aktivitet 

indkommer via fonds- og puljemidler.  

Tænketanken fungerer som projekt i projektperioder à to år, og skal således sikre økonomisk opbakning for hver ny 

projektperiode hos både hovedpartnere og støttemedlemmer. 

Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra hovedpartnere i Tænketanken. Styregruppen sætter de 

faglige mål, retningslinjer og er ansvarlige for den faglige drift. Hovedpartnere er repræsentanter for de største og vigtigste 

aktører/organisationer i bibliotekssektoren: DB, DFFU, FKI og BCF. 

Økonomi 2019 – 2021 

Projekt/puljemidler: 6.45 mio. dkr.   

Støtte fra medlemmer: 1.001.000 mio. & 500.000 dkr. fra DB hertil lokaler og adm. (2-årig periode) 

Regnskab i balance (+- 10.000) 

 



 

Hovedaktiviteter 2019- 2021 

o Udgivelse: Lyst til læsebånd i hele landet (afsluttet) 

En håndbog til skoler og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd’ (sept. 2020) og en 

podcastserie på tre afsnit. 

o Medudgiver: Fremtidens Frilæsning – guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling 2020 

o Udgivelse Inspirationskatalog, juni 2021 

o Projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL 

o Projekt: Ny Læsevaneundersøgelse 

o Netværket Next Generation: 8 møder i netværket 

o Oplæg og moderering 

 


