
DB tilbyder regionen en god pakke, nemlig et grydeklart fyraftensmøde om 

Bibliotekernes nødvendige innovation! 
 
Alle kender biblioteket og hvad det igennem årene har tilbudt og stået for. Hvordan sikrer vi, at 
bibliotekerne også fremover kan opfylde borgernes behov, når som folks krav og vaner ændrer sig, og 
måske begynder at fjerne sig fra bibliotekernes kerneydelser som de ser ud i dag? 
 

Det kræver fremsynethed og gode ideer at håndtere – altså nødvendig innovation! 
 
Tag PostDanmark. Det er dem, der sørger for, at vores breve og pakker hurtigt 
kommer frem. Men vi skriver efterhånden færre og færre breve, og alligevel 
forventer vi, at PostDanmark besøger os dagligt, når behovet er der. 
 
Hvordan håndterer PostDanmark den store udfordring fortsat at være relevant for borgerne og 
konkurrencedygtig på markedet, når vores vaner ændrer sig? 
 

Det kræver fremsynethed og gode ideer at håndtere – altså nødvendig innovation! 
 
Invitér regionens medlemmer, politikere, fagfolk og andre interesserede, til et fyraftensmøde, hvor der 
sættes fokus på den nødvendige innovation i fremtidens biblioteker, og få bud på 
 

 Hvordan du kan være med til at skabe innovationskultur på dit bibliotek 

 Hvordan den nødvendige innovation bliver en del af dit bibliotek 

 Hvordan du kan medvirke til at finde det nødvendige innovationspotentiale 
 
Innovation og kreativitet har længe været på dagsordenen i mange virksomheder. Ved at øge innovation, 
sikrer virksomheden også sin eksistens. Innovation starter og slutter med en selv. Men hvordan bliver 
man innovativ?  
Innovation og kreativitet er ikke bestillingsarbejde. Det er ikke noget, man bare sætter i gang. Det er en 
livsstil, der skal gennemsyre hele virksomheden. Det kan være svært, men når det lykkes, giver det 
virksomheden en grundlæggende styrke. 
 
Fyraftensmøderne skal inspirere jer til at arbejde med den nødvendige innovation. I får mulighed for at 
høre, hvordan Post Danmark har grebet opgaven med at tilpasse sig til ændrede markedsvilkår an. I får 
også mulighed for at give en lokal vinkel på den nødvendige innovation fra jeres egen region - og alle 
mødedeltagere skal være aktive og reflekterende på fyraftensmødet. 
 
Danmarks Biblioteksforening tilbyder regionsforeningen at købe et færdigpakket fyraftensmøde. I skal 
blot udsende invitationerne, identificere den lokale vinkel samt beslutte, hvor fyraftensmødet skal 
afholdes. Indholdet af mødet og administration af tilmeldinger og eventuel deltagerbetaling sørger 
Danmarks Biblioteksforening for. 
 
Hvad får deltagerne med hjem? 
10 bud på den nødvendige innovation, opsamling, pointer og selvstændige 
udsagn samles i et katalog, som lægges på foreningens hjemmeside www.db.dk.  
Desuden en logbog med deltagernes egne tanker fra mødet. 
 
Venlig hilsen 
Michel Steen-Hansen 
Direktør, Danmarks Biblioteksforening 



Programmet for fyraftensmødet 

”Bibliotekernes nødvendige innovation” 
Start kl. 16.00, slut kl. ca. 19.15 
Sted vælges og bookes af regionen 
 
15.30 - 16.00  
Ankomst, kaffe/the 
 
16.00 - 16.10 Introduktion ved innovationskonsulent Sussi Nyled Heinrichson, Greve Bibliotek 
Den brændende platform. Hvad skal aftenen bringe? Hvad skal vi have med hjem i dag? 
Logbog: Hvilke tanker har du gjort dig om emnet for i dag? Hvad forventer du at få med hjem? 
 
16.10 - 16.30  
Bibliotekets funktion vs. institution ved biblioteksudviklingskonsulent Lunde Ljungberg, Roskilde 
Bibliotekerne 
Logbog: Hvilke tanker satte oplægget i gang? 
 
16.30 - 17.15 
Inge Speiermann fra innovationsholdet i Post Danmark, fortæller om udfordringen ved at tilpasse sin 
virksomhed, når kerneopgavens form og indhold ændrer sig. 
Logbog: Hvilke tanker satte oplægget i gang? 
 
17.15 - 18.00 
Mini workshop I + lidt at spise: 
Hvilke ændringer ser jeg som nødvendige i min organisation/region for at komme i gang med den 
nødvendige innovation? 
Logbog: Midtvejsevaluering: Hvilke pointer har indlæggene, debatten eller andet bidraget med noget nyt, 
som jeg kan tage med mig i mit eget innovationsarbejde, som skal fortsætte i morgen? 
 
18.00 - 18.30 
Regional innovations-case, hvor man lokalt finder et privat eller offentligt eksempel på en innovativ 
historie, som præsenteres.  
 
18.30 - 19.00 
Mini workshop II + kaffe & kage 
Hvordan kan I selv være med til at skabe de bedste vidensmæssige og sociale rammer til at fremme 
udvikling af innovationskompetencer? 
 
Logbog: 
Hvad var dagens bedste udsagn, tanke eller idé? 
Hvad tager jeg med hjem, som jeg kan bruge? 
Hvad kan jeg gøre inden på tirsdag?: 
Hvilke nye tanker satte mødet i gang? 
Hvordan sætter jeg selv gang den nødvendige innovation? 
 
19.00 - 19.15 
Afrunding og opsamling v. Sussi Nyled Heinrichson 
 
 
 
 

 
 



Praktisk 
Fyraftensmødet kan afholdes på én af følgende tre datoer: 
Onsdag den 31. oktober 2012 
Onsdag den 14. november 2012 
Onsdag den 5. december 2012 
 
Pris 
Kr. 19.500 excl. moms. 
 
I prisen er indeholdt 

 Planlægning af mødets indhold og forløb, herunder aftaler med oplægsholdere, facilitator og 
proceskonsulent 

 Online tilmeldingssite samt administration af tilmeldinger og eventuelle betalinger 

 Online logbog fra fyraftensmødet 
 

Regionsforeningens opgaver (ikke indeholdt i prisen) 

 Booking af sted til afholdelse af fyraftensmødet, herunder forplejning undervejs 

 Identificere en lokal case/problemstilling/udfordring samt aftale med oplægsholder herom 

 Udsendelse af invitationer til relevante deltagere (politikere, fagfolk m.fl.) 
 
Fyraftensmøderne afvikles af Koordinator for Centralbiblioteksvirksomheden ved Roskilde Bibliotekerne 
Christine Bruun. Processen afvikles af innovationskonsulent Sussi Nyled Heinrichson, Greve Bibliotek. 
 
Tilbuddet er sendt til DBs fem regionsforeninger den xx/xx 2012.  
Er I interesserede, er det en god ide at vende tilbage hurtigt for at få den dato I måtte ønske jer. 
Sidste frist for tilbagemelding er mandag den 17. september 2012 kl. 12.00 til mhl@db.dk  
Der kan afvikles ét fyraftensmøde pr. dato, som fordeles efter først-til-mølle princippet. 

mailto:mhl@db.dk

