
”Without libraries what have we? We have no past and no future”  
Ray Bradbury; Amerikansk forfatter

DANMARKS
BIBLIOTEKSFORENING
Den stærke kulturpolitiske stemme



Danmarks Biblioteksforening
• Alle borgere har ret til at lære om livet – hele livet 
 Det har Danmarks Biblioteksforening arbejdet for i mere end 100 år 
 – Og vi fortsætter arbejdet

• Alle borgere har ret til fri adgang til den digitale verden
 Danmarks Biblioteksforening sikrer ligestilling for alle borgeres ret 

til information og læring

• Alle borgere har brug for et kulturpolitisk talerør til den store verden  
 Danmarks Biblioteksforening er interesseorganisationen for landets biblioteker 

og kommuner, der er med til at skabe den stærke kulturpolitiske stemme 

Arbejdsområder
Demokrati, kultur og det lokale medborgercenter
Danmarks Biblioteksforening udvikler demokratiet og er med til at sikre, at hele befolk-
ningen har fri og lige adgang til al information. Samtidig udvikler Danmarks Biblioteks-
forening biblioteket til at blive et uundgåeligt lærings- og samlingssted i samfundet, 
der fungerer som et centralt lokalt kultur- og medborgercenter

• Derfor står Danmarks Biblioteksforening i spidsen for, at der både nationalt 
og lokalt udarbejdes bibliotekspolitikker

• Danmarks Biblioteksforening skaber dialog med politikerne om bibliotekernes 
rolle i kulturpolitikken

• Danmarks Biblioteksforening arbejder for, at alle folkebiblioteker skaber læringstilbud

Medlemspleje, politiske debatter og det digitale Danmark
Danmarks Biblioteksforening er bibliotekernes talerør og sikrer dialog med sine med-
lemmer. Foreningen skaber debat og sætter dagsordenen for bibliotekspolitiske emner

• Derfor sætter Danmarks Biblioteksforening biblioteket i centrum i store samfunds-
debatter og går i direkte dialog med kulturministeren, Folketinget, EU, KL og andre 
interessenter

• Danmarks Biblioteksforening skaber netværk, overblik og kontakter mellem projekter 
og biblioteker

• Danmarks Biblioteksforening klæder bibliotekerne og kommunerne på til at indgå 
i den bibliotekspolitiske debat



Fremtidens bibliotek
Fremtidens bibliotek skabes i partnerskab
Danmarks Biblioteksforening sætter fokus på relevante og tidssvarende partnerskaber, 
herunder mere uformelle netværksdannelser. Ligesom foreningen fortsat arbejder for, 
at biblioteker skal placeres som den institution, der lokalt sikrer, at alle borgere kan få 
de nødvendige kompetencer for at kunne tage del i det demokratiske samfund.

Fremtidens bibliotek skaber læring
Danmarks Biblioteksforening arbejder for, at bibliotekerne skal skabe muligheder og 
bane vej for alle borgeres ret til fri adgang til den digitale verden. Dette sker gennem 
fokus på bibliotekernes folkeoplysende rolle samt udnyttelse af de digitale muligheder 
og selvbetjeningsløsninger.

Fremtidens bibliotek – det altid tilgængelige bibliotek 
Danmarks Biblioteksforenings mål er at skabe udvidede åbningstider med diff erentieret
betjening i bibliotekerne. Foreningen tager udgangspunkt i borgernes behov og ud-
vikler løbende personalets kompetencer for at skabe kvalitet og sammenhæng i det 
digitale og fysiske bibliotek.

Danmarks Biblioteksforenings vision er at understøtte kvalifi ceret og
opdateret biblioteksservice til borgerne gennem folkebibliotekerne, 
og herunder at sikre ytringsfrihed og de demokratiske rettigheder. 
Dette vil vi opnå gennem et opdateret, tidssvarende og digitalt bibliotek, 
der uddanner borgerne.   



Se mere på:

DANMRKS BIBLIOTEKSFORENING
Farvergade 27 D, 2 sal
1463 København K
T: 33250935 
W: db.dk
F: 33257900
M: db@db.dk

Facts
• 9 ud af 10 kommuner er medlem af Danmarks Biblioteksforening
 Her arbejder politikere og biblioteksfaglige sammen for bibliotekerne
 og brugerne

• Alle har ret til at læse, låne og lære om livet – hele livet
 Det har Danmarks Biblioteksforening arbejdet for i mere end 100 år

• I dag gælder kampen også borgernes fri adgang til den digitale verden
 Danmarks Biblioteksforening er med i forreste række


