
 Danmarks Biblioteksforening 

Den stærke bibliotekspolitiske stemme 
 

 

8 ud af 10 kommuner er medlem af Danmarks Biblioteksforening 

Her kæmper 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 kæmpet 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 

 

 

Er I med os? 

 
  



Det kommunale engagement 

84 af landets 98 kommuner, dækkende 95 % af befolkningen, bakker i dag 

- som medlemmer af Danmarks Biblioteksforening - op om kampen for 

borgernes ret til fri og lige adgang til information gennem stærke 

folkebiblioteker. 

 

Folkebiblioteket har til formål at fremme oplysning, uddannelse og 

kulturel aktivitet.  

 

Det kommer ikke af sig selv, så derfor er der brug for Danmarks 

Biblioteksforening som kommunernes og deres bibliotekers stærke 

interesseorganisation, for at få sat den bibliotekspolitiske dagsorden. 

 

Hvorfor Danmarks Biblioteksforening? 
 

• Fordi bibliotekerne behøver én samlet, stærk stemme i det politiske 

arbejde for at holde fokus på bibliotekernes vigtige rolle i 

vidensamfundet  

• Fordi dialogen mellem fagligheden og det politiske niveau er 

vigtigere end nogensinde for at udvikle det lokale bibliotek 

• Danmarks Biblioteksforening er i kraft af sin struktur uundværlig for 

dialogen mellem bibliotekerne og politikerne 

• Fordi Danmarks Biblioteksforenings store internationale netværk 

giver de danske biblioteker adgang til samarbejdspartnere over hele 

verden 

 

 



Derfor Danmarks Biblioteksforening! 
 

• Danmarks Biblioteksforening er stedet, hvor biblioteksledere og 

politikere mødes og taler bibliotek 

• F.eks. på årsmødet, som er det største kulturpolitiske møde for politikere og 

fagfolk. I 2012 var der 430 deltagere (mange flere end til KL’s Kultur og 

Fritidskonference) samt en del mindre konferencer om Borgerservice, Kultur og 

identitet og Det digitale Danmarks Bibliotek. 

• Danmarks Biblioteksforening er talerøret for fri og lige adgang til 

viden og kultur efter eget valg lokalt – via folkebiblioteket – over for 

regering, folketing, KL og den brede offentlighed 

• F.eks. kom DB med oplæg til de to eksperthøringer som folketingets kulturudvalg afholdt i 2010/11 

samt i 2012,  Folketingets høring om offentlig digitalisering og kommunal IT 

samt kom med et utal af pressemeddelelser og høringssvar til KL, EU og ministerier – samt kom med 

oplæg til nye forretningsmodeller for digitale services til bibliotekerne ex. e-bøger 

• Danmarks Biblioteksforening er repræsentanten for bibliotekerne i 

de centrale udvalg, møder, netværk og høringer 

• F.eks. var DB foreningen bag biblioteksloven og var aktiv deltager i de 

ministerielle udvalg om ”Fremtidens biblioteksbetjening af børn” og 

”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet” og ”Danskernes Digitale Bibliotek” 

endvidere laver DB’s udvalg løbende oplæg til nye tiltag i den aktuelle kultur-, 

lærings- og digitaliseringspolitik 

 

• Danmarks Biblioteksforening er frontløberen og pusher nødvendige, 

tidssvarende tiltag for at sikre kvalitetsorienterede biblioteker og 

innovativ biblioteksudvikling med borgerne i centrum 

• F.eks. var DB først med ideen om ”længere åbningstid, differentieret betjening” 

som blev til Åbne Biblioteker. 

Har det seneste år lavet projekter om: 

”Biblioteker og borgerservice” db.dk/borgerservice 

”Folkebiblioteker og Folkeoplysning” db.dk/Folkeoplysningen  

”Folkebiblioteker og skolebiblioteker” db.dk/publikation/børnene-skal-ha-lyst-til-

os  

 

http://db.dk/%C3%85rsm%C3%B8der
file://server2003/msh/FU/db.dk/borgerservice
http://db.dk/kultur2011
http://db.dk/kultur2011
file://server2003/msh/FU/db.dk/ddb
http://biblioteksdebat.blogspot.com/2012/02/folketingets-hring-om-offentlig.html
http://db.dk/borgerservice
file:///C:/Users/msh/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7YNBN7J4/db.dk/Folkeoplysningen
file:///C:/Users/msh/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7YNBN7J4/db.dk/publikation/børnene-skal-ha-lyst-til-os
file:///C:/Users/msh/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7YNBN7J4/db.dk/publikation/børnene-skal-ha-lyst-til-os


Danmarks Biblioteksforening er TÆNKETANKEN 

• Vi er blandt initiativtagerne til TÆNKETANK OM FREMTIDENS BIBLIOTEKER.  Et projekt der på tværs af 

sektorer og bibliotekstyper skaber en modelbeskrivelse af fremtidens BIBLIOTEKER i et 20-årigt perspektiv. 

Samt igangsætte en offentlig debat om emnet. Tænketank om fremtidens biblioteker skabes i samarbejde 

med Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening, 

Gymnasiebiblioteksforeningen og Bibliotekschefforeningen som initiativtagere. Der er foreløbig 35 

folkebiblioteker, som yder tilskud og deltager, samt en række private firmaer, som på forskellig vis deltager 

og yder støtte. Det første møde i TÆNKETANKEN afholdtes i april, hvor det fælles ambitionsniveau blev 

afklaret. Det forventes at TÆNKETANKEN skal mødes et par gange om året i de næste 2 år og vil igangsætte 

en række arbejdsgrupper og underprojekter. DB vil forsøge at ansætte en projektleder til arbejdet. 

Db.dk/tænketanken 

 

Danmarks Biblioteksforening udgiver løbende bøger og publikationer om disse emner som 

udsendes til alle medlemskommuner. db.dk/publikationer 

 

Danmarks Biblioteksforening er konsulenten i biblioteksspørgsmål over for medlemskommuner 

og deltager hvert år i kommunale møder med faglige og politiske oplæg over for politikere og 

medarbejdere – gratis for medlemmerne. 

DB tilbyder alle sine medlemmer: 

Et unikt politisk forum for national biblioteksudvikling, landets største årlige møde for 

kulturpolitikere og biblioteker, aktuelle konferencer, publikationer om ny biblioteksudvikling. 

Løbende information og indsigt gennem magasinet Danmarks Biblioteker, Aviserne Skriver, DB 

på Facebook, Twitter, nyhedsmails, se det hele på db.dk – og lokal sparring. 

Er den kulturelle vidensbank se f.eks. db.dk/DDB  

TEMAMØDER OG KONFERENCER 2012 – I PARTNERSKAB MED INTERESSENTER  
-11. Marts Årsmøde i Frederikshavn 

 

 11. maj 2012 koordinerede DB den europæiske EBLIDA konference, som afholdes under Danmarks 
Formandskab for EU, i samarbejde med en række danske organisationer, Kulturstyrelsen m.fl. 
www.db.dk/copenhagen2012   

Det gode samarbejde – KULTURHustræf 2012 

 

 

ægger DB oplæg til innovationskonferencer i de 5 regioner  

 

 

identitetsskabende element i byens liv  

 

 

 

file://server2003/msh/FU/Db.dk/tænketanken
file://server2003/msh/FU/db.dk/publikationer
http://db.dk/danmarksbiblioteker
http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=914
http://www.facebook.com/DanmarksBiblioteksforening
http://www.facebook.com/DanmarksBiblioteksforening
http://dbf.dk/
http://www.db.dk/copenhagen2012


Missionen, værdierne og visionen 

Danmarks Biblioteksforening vil styrke bibliotekerne, 

og står derfor i spidsen for at der både nationalt og 

lokalt udarbejdes bibliotekspolitikker. 

 

Danmarks Biblioteksforening sætter biblioteket i 

centrum i samfundsdebatten og går i dialog med 

kulturministeren, Folketinget, KL, EU og andre 

interessenter. 

 

Danmarks Biblioteksforening skaber dialog med 

politikerne om bibliotekernes rolle i kulturpolitikken, 

lokalt som nationalt, til gavn for både borgerne og samfundet. 

 

 

 

 

Danmarks Biblioteksforening 

Farvergade 27D, 2. sal 

1463 København K 

 

T: 3325 0935 www.db.dk 

F: 3325 7900 dbf@db.dk 



 

 
 


