
DANMARK SKAL VÆRE DIGITALT I 2015

.. ER DANSKERNE KLAR?

.. ER BIBLIOTEKERNE KLAR?

.. ER POLITIKERNE KLAR 

- OG HAR DE SKABT DE RETTE VILKÅR?

.. ER KOMMUNERNE KLAR?

BIBLIOTEKET
- så kan de lære det!

Hvordan påvirker det vores samfund og demokrati, at der sker så store forandringer, som digitaliseringen

medfører. Hvilke opgaver venter, og hvad skal der til, for at kommuner, biblioteker og borgere er klar til den

fagre digitale tidsalder?

Der venter årsmødets deltagere et tæt pakket program i Arena Nord med masser af inspiration og konkret

viden til at tage med hjem samt politisk og faglig networking og socialt samvær med kolleger og samar-

bejdspartnere. På årsmødet afholdes også foreningens generalforsamling, og så er årsmødet stedet, hvor

du finder Danmarks største udstilling af biblioteksfirmaer og deres mange produkter.

Hent inspiration, konkrete idéer og deltag i debatten på årsmødet i Frederikshavn, hvor flere end 400 kul-

turpolitikere, bibliotekschefer, fagfolk, biblioteksstuderende og mange andre mødes for at debattere den

biblioteks- og kulturpolitiske dagsorden i det digitale Danmark. 

MØDESTEDET FOR KULTURPOLITIKERE OG KULTURFOLK

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS ÅRSMØDE 28.-30. MARTS 2012
I ARENA NORD FREDERIKSHAVN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDET!

TILMELDING PÅ WWW.DB.DK



KULTURAFTEN
I DET MUSISKE HUS
ONSDAG AFTEN KL. 19.30-22.00

Der bydes på sandwich og serveres vin, øl, vand og
snacks ved ankomsten. Herefter underholder Laura Mo,
som er en ung sangskriver og sangerinde fra Vendsyssel.
Senere overrækkelse af Edvard Pedersens Biblioteks-
fonds Forfatterpris.

GUIDET RUNDVISNING I SÆBY KIRKE

Tag med på en rundtur i Sæby og hør de mange spæn-
dende historier om byen. Rundturen starter ved Sæby
Kirke. Den smukke Skt. Mariæ Kirke er sidste rest af et
stort firefløjet karmelitterkloster, som med Børglumbisp-
ens hjælp blev oprettet i Sæby omkring 1470. Kirken er
berømt for sine smukke kalkmalerier med den guddom-
meliggjorte Maria – menneskenes beskytter – som cen-
tral figur. I korets munkestole har latinskoleelever i 1600
og 1700-tallet indridset de skibstyper, der dengang lagde
til i havnen. 
Byens historie er også nært knyttet til havet og åen, der
allerede i vikingetiden gav byen naturlige havnemulighe-
der. Fra middelalderen fik Sæby stor betydning som klos-
terby og som Børglumbispens havn. Købstaden blom-
strede for alvor op i 1500-1700-tallet. Købmandsgårdene
fra den tid ligger stadig tæt omkring havnen i den hygge-
lige og stemningsfulde Algade, som sammen med de
små fiskerhuse i Strandgade giver Sæby sin helt egen
charme.

Rundturens varighed: 1 time
Transporttid: 2x20 minutter

Max. 50 deltagere

KULTURUDFLUGTER
TORSDAG EFTERMIDDAG, AFGANG KL. 15.45

GUIDET RUNDVISNING PÅ BANGSBO FORT

Bangsbo Fort er et delvis åbent militært område, som i
disse år er ved at gennemgå store ændringer. Fortet er
beliggende på et bakkeplateau i Frederikshavns sydlige
udkant, helt nøjagtig på Pikkerbakken. Området ligger i
ca. 80 meters højde og selve kanonerne i ca. 70 meters
højde. Fra fortet er der en formidabel udsigt ud over Fre-
derikshavn og Kattegat. I klart vejr kan man se både Ska-
gen og Læsø. Fortet blev bygget af tyskerne under 2. ver-
denskrig og blev i 1944 omarmeret med fire 15 cm kano-
ner fra det danske artilleriskib Niels Juel. I 1945 overtog
det Danske Søværn fortet og råder stadigvæk over områ-
det. I perioden 1952-62 oplevede fortet sin danske stor-
hedstid som Kold Krigs-fort. Tyskerne støbte under 2.
verdenskrig ca. 70 betonanlæg på fortet. Omkring 1950
støbte Søværnet yderligere 10 betonanlæg. Alle anlæg
eksisterer endnu i dag, og et antal anvendes af Kattegat
Marinedistrikt.
På rundvisningen fortæller guiden om udsigten, bakker-
ne og fortets historie. Og i to af fortets mange bunkere
får man et indblik i og forståelse af, hvad en bunker
egentlig er.

Rundvisningens varighed: 1 time
Transporttid: 2x15 minutter

Max. 50 deltagere
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Årsmødet afholdes i Arena Nord, Rimmens Allé 37, 9900 Frederikshavn, Tlf. 9620 1050, info@arenanord.dk 

Tilmelding

Som altid kan foreningens medlemmer deltage i generalforsamlingen, partigruppemøder / møde i valggruppe B
gebyrfrit. For deltagelse i det øvrige program opkræves betaling.

Pris

Ved tilmelding senest den 31. januar 2012 er deltagergebyret for medlemmer af DB kr. 2.900
Ved tilmelding efter denne dato er deltagergebyret på kr. 3.200
For andre som ikke er medlem af DB er deltagergebyret kr. 4.600 uanset tilmeldingstidspunkt.
Priserne er uden hotel og ex. moms. 

Tilmelding sker via www.db.dk/2012, hvorfra der også kan bestilles hotel i forskellige priskategorier.

Arrangør

Årsmødet arrangeres af Danmarks Biblioteksforenings årsmødeudvalg og sekretariat i tæt samarbejde med
Frederikshavn Kommunes Biblioteker og Frederikshavn Kommune.

Det praktiske vedrørende registrering, fakturering og udsendelse af årsmødematerialer varetages af DBs konference-
bureau VisitHerning, tlf. 9627 2235.

Under selve årsmødet kan du finde DBs sekretariat i årsmødebureauet, lige over for hovedindgangen i Arena Nord.
Vi er klar til at hjælpe dig med spørgsmål og eventuelle problemer som måtte opstå.

FOREDRAG OM ET VÆRFT DER FORSVANDT...

En fortælling om et værft og de som arbejdede der – til
minde om et stykke kultur, som forsvandt for altid – kryd-
ret med personbeskrivelser, citater, oplæsning, billeder
og tegninger. Et foredrag i godt og skægt selskab med
Rotten, Mandolinen, Konsulen og alle de andre på ”Skrø-
neværftet”. 
- Hvem fanden var Knud og alle de andre?
- Hvad var grunden til at skrønerne blev skrevet og 

hvorfra blev historierne hentet?
- Hvorfor var det vigtigt at skrønerne overlevede?
- Hvordan gik det til at en historie blev til fire bøger?

Foredragets varighed: 1 time
Gåafstand fra Arena Nord

FESTAFTEN
Torsdag kl. 19.00-01.00 i Arena Nord
Danmarks Biblioteksforening inviterer årsmødedeltagerne til fest! 
Kl. 19 venter en velkomstdrink på dig, og fra kl. 19.30 er der festmiddag. Undervejs
afsløres vinderen af ”Læsernes bogpris 2012”, der blandt andet er valgt af bruger-
ne af landets biblioteker. Underholdningen står gospelsangerinde Marie Carmen
Koppel for, og efter middagen spiller bandet ”Airline” op til dans.
Vær med til en festlig aften med god mad, underholdning, dans og hyggeligt 
samvær med de øvrige årsmødedeltagere.

RUNDVISNING PÅ 

KULTURHUSET KAPPELBORG

Kappelborg i Skagen er en tidligere fol-
keskole, som efter en ombygningspro-
ces på 1 1/2 år officielt blev indviet af
Kronprins Frederik og Kronprinsesse
Mary den 22. august 2011. 
Kappelborg rummer bibliotek, musik-
skole, Skagens nye biograf, koncert- og
teatersal samt en række aktivitetslokaler
til foreningsanvendelse. Over de kom-
mende år bliver 1/3 af komplekset taget i
brug til kommercielle aktiviteter – bl.a.
restaurant. 
Kappelborg skal videreudvikle Skagen
som en kulturel smeltedigel – og være
med til at sikre Skagens forsatte place-
ring som attraktiv kulturaktør både
lokalt, nationalt og internationalt.

Lidt historie om Kappelborg...
Tingbogen fra 1648 omtaler Kappelborg,
men man ved, at der allerede i 1583
fandtes et kapel i den østligste del af be-
byggelsen ved Kattegat.

Rundvisningens varighed: 1 time
Transporttid: 2x45 minutter

Max. 50 deltagere
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Udstillingerne er åbne torsdag fra kl. 8.30 til ca. 17.00 og fredag fra kl. 8.30 til 12.30

Oplev den store udstilling af produkter og tjenester fra de centrale biblioteksleverandører. Udnyt pauserne i pro-
grammet til at besøge de mange spændende stande, og få en snak med leverandørerne om, hvad de kan tilbyde lige
præcis dig og dit bibliotek. Besøg også udstillingsområdet torsdag eftermiddag fra kl. 16, hvor du som alternativ til
kulturudflugterne kan benytte dig af, at der er afsat ekstra god tid af til at du kan fordybe dig i de mange udstillede
produkter på firmaernes stande. En brochure med flere informationer om de udstillende firmaer udleveres sammen
med det øvrige årsmødemateriale ved registreringen i Arena Nord.

ÅRSMØDETS SPONSORER

Dansk BiblioteksCenter A/S er årsmødets hovedsponsor

DBC udstiller på stand 41, 42, 43 og 44

Frederikshavn Kommune er vært for onsdagens kulturaften i Det Musiske Hus

Frederikshavn Bibliotek sponsorerer kulturudflugterne torsdag eftermiddag

Axiell Bibliotek A/S sponsorer Ismail Serageldins besøg (tbc)

Axiell udstiller på stand 31, 32 og 33
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TagVision 1
Dansk Biblioteks Reklame 2
AdsAlive 3
Dantek 4
Exlibris Scandinavia 5
Polyform 6
MPLC 7
LM Information Delivery 9
Lammhults Biblioteksdesign 10+11
EBSCO 12
PV Supa Danmark 13
Biblioteksmedier 14
Cordura 15
Palles Gavebod 16
Frederikshavn Kommunes Biblioteker 17

NOTA 24
ITECH 25
Saigo 26
Statsbiblioteket 27+28
Inlead 29
Lyngsoe Library Systems 30
Axiell og Bibliotheca 31+32+33
Litteratursiden 34
Modul Retail Solutions 35
Skandinaviske Biblioteksposer & Ondisplay 36
Redia 37
Audioteket 38
Aarhus Kommunes Biblioteker 40
TING 41+42
Dansk BiblioteksCenter 43+44



ONSDAG

10.00 DB Forretningsudvalgsmøde

13.30 DB Repræsentantskabsmøde

17.00 Generalforsamling

Nyt Dansk Litteraturselskab

19.30- Kulturaften

22.00 Frederikshavn Kommune er vært ved kultur-
aftenen i Det Musiske Hus. Sang og musik 
ved Laura Mo samt uddeling af Edvard 
Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris

TORSDAG

08.30 Ankomst, registrering 

og udstillingsområdet åbner

09.00 Morgensang og velkomst 

ved Danmarks Biblioteksforenings formand 
Vagn Ytte Larsen

09.15 Præsentation af Frederikshavn

ved borgmester Lars Møller

09.30 Bibliotekets rolle i demokratier *
ved Ismail Serageldin, Director of the 
Bibliotheca Alexandrina og 
ved Flemming Møller Mortensen (A), 
fmd. f. Folketingets Kulturudvalg 

10.30 Udstillingsbesigtigelse og kaffe

11.00 Generalforsamling, 1. del

Formand Vagn Ytte Larsens beretning

11.15 Valggruppe A - partigruppemøder *
11.15 Valggruppe B – temamøde *

12.30 Frokostbuffet og udstillingsbesigtigelse 

13.30 Generalforsamling, 2. del

Debat om formandsberetning m.m.

15.00 Udstillingsbesigtigelse, kaffe og frugt

15.45 Afgang til kulturudflugter

15.45 Produktpræsentationer i udstillingsområdet

16.00 E-books: Deliverance or dependency*
ved Sander van Kempen, Content manager, 
Bibliotheek.nl, Holland

19.00 Ankomst til festaften. Velkomstdrink

19.30- Festaften

01.00 Festmiddag samt uddeling af 
”Læsernes bogpris 2012”, underholdning 
og dans

FORELØBIGT PROGRAM
FREDAG

09.00 Morgensang og introduktion af 

dagens program

ved formand Vagn Ytte Larsen

09.15 Det Digitale Danmark *
Hvordan får vi alle med?
ved Jimmy Kevin Pedersen, kontorchef i 
Digitaliseringsstyrelsen og 
Michael Teit Nielsen, chef for strategi og 
udvikling i Ældre Sagen

10.00 Udstillingsbesigtigelse og kaffe

10.30 Danmarks Digitale Bibliotek *
Hvordan får vi realiseret 
Danmarks Digitale Bibliotek?
ved Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef i KL
og Jakob Heide Pedersen, kontorchef i 
Kulturstyrelsen

11.30 Hvad er kultur og hvordan udvikler 

kulturen Danmark? *
Lars Liebst, adm. direktør for Tivoli

12.00 Hvad kulturministeren burde fortælle os ...

Ved journalist og politisk kommentator 
Niels Krause-Kjær

12.20 Tak for denne gang og på gensyn i 

København 2013

Ved formand Vagn Ytte Larsen
samt Pia Allerslev, kulturborgmester i 
København

12.30 Frokost og afrejse

Rejseklar sandwich og drikkevarer

* Se yderligere information næste side



Pia Allerslev

ONSDAG
KL. 17.00: NYT DANSK LITTERATURSELSKAB

Selskabet afholder generalforsamling.

TORSDAG
KL. 09.30: BIBLIOTEKETS ROLLE I NYE DEMOKRATIER

I det ‘Egyptiske forår’ indtog biblioteket i Alexandria en
vigtig rolle som demokratiforkæmper. Biblioteket i Alex-
andria blev symbolet på frihed og ytringsfrihed og blev un-
der opstanden beskyttet af mennesker, som dannede kæde
om biblioteket. En frihedens ring for at sikre at befolkning-
en ikke i kampens hede glemte, at biblioteket var folkets
bibliotek, at viden og adgang til viden er dét, der er grund-
pillen i en nations demokratiske udvikling. 
Hvorfor spillede biblioteket en så betydelig rolle? 
Oplæg ved Ismail Serageldin, Director of the Bibliotheca
Alexandria (på engelsk).

KL. 10.00: BIBLIOTEKETS ROLLE I GAMLE DEMOKRATIER

Formanden for Folketingets Kulturudvalg, Flemming Møl-
ler Mortensen, (A) taler om bibliotekets betydning for de-
mokratiet i Danmark, og generelt om bibliotekets opgaver
i lande med lange demokratiske traditioner.
Moderator: Kirsten Boelt, 2. næstformand i DB.

KL. 11.00 OG 13.30: DB GENERALFORSAMLING

På 1. del af generalforsamlingen om formiddagen aflæg-
ger formanden sin mundtlige beretning. På 2. del af gene-
ralforsamlingen afvikles debat af beretningen samt øvrige
punkter på dagsordenen.

KL. 11.15: PARTIGRUPPEMØDER, VALGGRUPPE A

Partifæller fra kommunernes kulturudvalg mødes for at
drøfte formandens beretning samt bibliotekspolitiske
spørgsmål af fælles interesse. Medlemmerne af Folketing-
ets Kulturudvalg er inviteret til at deltage på årsmødet.

KL. 11.15: TEMAMØDE, VALGGRUPPE B

Personlige medlemmer, fagfolk, institutions- og organisa-
tionsmedlemmer diskuterer formandens beretning. 
Herefter introducerer DBs 2. næstformand, Kirsten Boelt,
chef for medlemsforhold i DI, Bjarne Palstrøm, som kom-
mer med oplæg om DI som en dynamisk organisation for
erhvervslivet, og vi forsøger at drage paralleller herfra til
Danmarks Biblioteksforenings strukturdebat.

KL. 16.00: E-BOOKS: DELIVERANCE OR DEPENDENCY

Public libraries in Europe have long cried out for relevant
digital content for their users. Has that time now arrived?
Using examples from Holland, Denmark and other
European e-book schemes for libraries we will debate
whether these will deliver the long-dreamed about break-
through for digital content in the library sector or will
make us dependent on ill conceived and expensive busi-
ness models.
The Danish Library Association is delighted to welcome
Sander van Kempen, Content manager from Bibliotheek.nl
to give us his opinion and perspective based on develop-
ments in Holland. 
Following on there will be the opportunity for debate and
discussion taking into account other solutions from
around Europe. Joining us for this discussion will be 
Tina Pihl, Library Director,  Frederiksberg Libraries.
Moderator: Andrew Cranfield.

FREDAG
KL. 09.15: DET DIGITALE DANMARK

Den offentlige Digitaliseringsstrategi kan effektivisere Dan-
mark, spare milliarder og skabe bedre service. Men hvor-
dan får vi alle med?
Debat mellem Jimmy Kevin Pedersen, kontorchef i Digitali-
seringsstyrelsen og Michael Teit Nielsen, chef for strategi
og udvikling i Ældre Sagen.
Moderator: Rolf Hapel.

KL. 10.30: DANMARKS DIGITALE BIBLIOTEK

I de seneste år har et af de hotte emner været det, der i rap-
porten Folkebibliotekerne i videnssamfundet blev beskre-
vet ”Danskernes Digitale Bibliotek”. Siden da har der væ-
ret arbejdet en del med at virkeliggøre visionen. Nu er det
tæt på at blive til virkelighed – eller er det?
Oplæg ved Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef i KL og
Jakob Heide Pedersen, kontorchef i Kulturstyrelsen
Moderatorer: Steen B. Andersen og Lars Bornæs.

KL. 11.30: HVAD ER KULTUR, OG HVORDAN UDVIKLER

KULTUREN DANMARK?

Lars Liebst, adm. direktør for Tivoli og formand for Kunst-
rådet, giver sit syn på kulturens mange muligheder.

KL. 12.00: HVAD KULTURMINISTEREN BURDE 

FORTÆLLE OS ...

Ved journalist og politisk kommentator Niels Krause-Kjær.

DET FAGLIGE PROGRAM

Ismail Serageldin Flemming Møller
Mortensen

Bjarne Palstrøm Niels Krause-Kjær Lars Liebst


