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MISSION 

Danmarks Biblioteksforening 

 er et politisk og fagligt netværk for landets politikere og biblioteker 

 sikrer bibliotekerne som aktiv medspiller i et moderne demokrati 

 arbejder for at folkebibliotekerne er en vigtig aktør i at sikre fri og lige adgang til 

al information, for at give alle mulighed for demokratisk deltagelse 

 skaber dialog og sparring om udviklingen af det moderne bibliotek 

 er et slagkraftigt talerør for alle landets biblioteker 

 sætter en national dagsorden 

 bidrager til en international dagsorden 

 

VÆRDIER 

Danmarks Biblioteksforening 

 skaber debat og sætter dagsorden 

 sikrer grundlag for demokratiudvikling 

 har udsyn og skaber ny viden – med blik for udvikling 

 er en del af det globale samfund 

 sikrer dialog mellem fagfolk og politikere 

 

VISION 

Danmarks Biblioteksforening 

 har direkte indflydelse på den bibliotekspolitiske dagsorden 

 er en direkte vej fra kommune til regering og folketing 

 udvikler nationale og internationale strategier og omsætter dem til lokalt brug 

 arbejder for at alle kommuner udarbejder en lokal bibliotekspolitik 

 medvirker til at der skabes en national biblioteksstrategi 

 bidrager til udviklingen af en national digitaliseringsindsats 

 arbejder for bibliotekerne som indgang til det offentlige 

 indgår i en prioriteringsdialog med kommuner, biblioteker og deres politiske udvalg 

 er foreningen der sikrer bibliotekerne en fremtrædende strategisk rolle i alle kommuner 

 skaber grundlag for innovation i bibliotekerne 

 er en attraktiv netværkspartner 
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> INDSATSOMRÅDER 

> OPERATIONELLE MÅL 

> PROJEKTER 

 

 

Hvert år udarbejdes en virksomhedsplan, som vedtages af Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab. 

Denne danner udgangspunkt for budget og foreningens konkrete arbejde i det efterfølgende år. 

 

Hvert år udpeger foreningen to til tre indsatsområder, der skal arbejdes med. I denne virksomhedsplan er der 

arbejdet med at skabe operationelle mål ud fra disse indsatsområder. 

 

Virksomhedsplanen vil løbende blive fulgt op med konkrete handlinger, der udmøntes i projektplaner. 

 

Forretningsudvalget temasætter løbende de operationelle mål og arbejder på at indgå i aktuelle 

partnerskaber med andre om at opnå målene.  
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INDSATSOMRÅDER 2012  

MÅL: AT TEMASÆTTE BIBLIOTEKET SOM IDENTITETSSKABER OG 

STEDET FOR KULTUR, LÆRING OG KOMMUNIKATION VIA … 

 

>> BIBLIOTEKET - INDGANGEN TIL LÆRING 

 

DB vil … 

 

 Arbejde for at bibliotekerne placeres som den institution, der lokalt sikrer at 
alle borgere kan få de nødvendige kompetencer for at kunne tage del i det 
demokratiske samfund 

 Styrke sammenhængen mellem det digitale og det fysiske biblioteks 
læringstilbud 

 Udvikle bibliotekernes folkeoplysende rolle som den åbne institution, der lokalt 
tilbyder alle borgere adgang til de kompetencer et demokratisk samfund 
efterspørger 

 

Derfor arbejder DB på … 

 

BIBLIOTEKET SOM RUM FOR DEN LIVSLANGE LÆRING 

 Deltage i at skabe nationale læringsprogrammer, der kan bruges lokalt f.eks. ”Lær mere om IT” 

 Efteruddannelse for borgerne – bl.a. IT-læring 

 Vise at ny teknologi er tilgængelig for alle 

 Skabe IT-dannelse 

 Biblioteket som skaber af empowerment, handlekompetencer og samfundsforståelse 

 Biblioteket skal sikre, at alle borgere kan deltage i Det Digitale Danmark gennem læring, vejledning og 

borgerservice 

 At bibliotekerne medvirker til, at 95 % af de unge får en ungdomsuddannelse og at DB synliggør, hvad 

bibliotekerne kan byde ind med 

 

LÆSELYST OG SPROGTILEGNELSE 

 At gøre bibliotekerne til stedet for sprogudvikling og sprogstimulering for børn, lige fra de bliver født 

 Igangsætte modelforsøg og samarbejde med sundhedspleje, pædagoger, statslige myndigheder m.fl.  

 At få folkebibliotekerne ind i folkeskolen som supplement til Google. 

 Skabe muligheder for læseværksteder og pædagogisk hjælp på biblioteket 

 Udvikle Lektiecafekoncepter – i samarbejde med frivillige og folkeskolerne 

 Igangsætte samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og foreninger 
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>> BIBLIOTEKET - INDGANGEN TIL DET DIGITALE DANMARK  

 

DB vil … 

 

 Arbejde for at alle borgere får fri og nem adgang til digitale materialer, uanset 
hvor de bor, via visionen om Danskernes Digitale Bibliotek  

 Bidrage til afklaring af digitale formidlingsvilkår herunder f.eks. udvikling af en 
national digitaliseringsindsats 

 Arbejde for at bibliotekerne opfattes som den digitale indgang til samfundet, 
også for de mennesker der ikke er digitale 

 Have fokus på udnyttelse af de digitale muligheder og selvbetjeningsløsninger, 
herunder på sammenhæng mellem det fysiske og digitale bibliotek 

 

Derfor arbejder DB på … 

 

TILGÆNGELIGHED 

  At få realiseret visionen om Danskernes Digitale Bibliotek, så alle borgere sikres fri og lige adgang til 

digitale materialer, gennem aktivt samarbejde med stat, kommune og deres organisationer 

 At alle borgere får fri og nem adgang til digitale viden og materialer på alle platforme, uanset om det er på 

computere, tablets, telefoner eller andet. 

 Arbejde for et rationelt samarbejdende biblioteksvæsen i den digitale verden på tværs af kommuner og 

sektorer 

 At indgå aktivt i forhold til digitale ressourcer, presse på for at få fælles nationale aftaler samt arbejde på 

at professionalisere licensaftalerne 

 Arbejde for fælles løsninger, fælles indkøb, fælles synlighed  

 Arbejde for fælles nationale løsninger, under hensyntagen til det kommunale selvstyre  

 

INDGANGEN TIL DET OFFENTLIGE 

 Biblioteket som indgang til kommunen 

 Biblioteket som den åbne datastue 

 At skabe tværsektorielt samarbejde mellem institutioner, forvaltninger og sektorer, der har borgerkontakt 

 At skabe politisk opmærksomhed om bibliotekerne som stedet, hvor man møder det offentlige 

 At arbejde for at der investeres i bibliotekerne og at de inddrages i de strategiske løsninger i den 

kommunale kanalstrategi 
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>> BIBLIOTEKET - INDGANGEN TIL FÆLLESSKABET 

 

DB vil … 

 

 Arbejde for at biblioteket bliver styrket som borgernes indgang til fællesskabet 

 Styrke biblioteket som de demokratiske rum 

 Tydeliggøre at biblioteker og kultur er en del af den sundhedspolitiske indsats 

 Udvikle biblioteket som borgernes indgang til det offentlige 

 

Derfor arbejder DB på … 

 

DET DEMOKRATISKE RUM - MEDBORGERSKAB 

 Demokratistøtte – give alle borgere mulighed for at deltage i demokratiet 

 Samarbejde med folkeoplysningen om at skabe aktivt medborgerskab gennem læring 

 At brande biblioteket som det unikke mødested, stedet hvor man kan komme uformelt  

 At vise biblioteket som skaber af sammenhæng mellem sundhed og kultur 

 Styrke bibliotekernes rolle i forbindelse med den mentale og fysiske folkesundhed, f.eks. ved at inddrage 

bibliotekernes sundhedspolitiske profil i samarbejde med de lokale indsatser. 

 Skærpe bibliotekets rolle i forbindelse med at styrke borgernes læse- og sprogfærdigheder i partnerskab 

med andre 

 Lave undersøgelser der viser alle aspekter af borgernes brug af bibliotekerne 

 Anskueliggøre biblioteksrummet som vidensmarkedsplads, kulturmødested, demokratiformidler og 

frivillighedsrum 

 Biblioteket som skaber af medborgerskab, inklusion og sammenhængskraft 

 

DEN CENTRALE KULTURINSTITUTION I KOMMUNEN 

 At biblioteket tænkes som partner i integrationsindsatser, f.eks. i nationale og lokale integrations-politikker 

 Sikre biblioteket som fundament for kulturformidling i kommunerne i samarbejde med arkiver og museer 
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ÅRETS GANG 

 

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING – EN SERVICEORIENTERET ORGANISATION 

Danmarks Biblioteksforening driver et velfungerende sekretariat, der kan bistå de styrende organer og yde 

medlemsservice.  

Danmarks Biblioteksforening er en aktiv netværkspartner og hjælper med at udvikle og drive 

udviklingsprojekter og undersøgelser. 

Danmarks Biblioteksforening er bibliotekernes mødested og organiserer og lægger lokaler til møder og 

konferencer. 

 

DB vil … 

KONTAKT OG DIALOG MED 

 Nationale og lokale politikere. Ministerier og styrelser. Alle typer biblioteker  

 Intensivere samarbejdet med arkiv og museumsorganisationer, særligt ODM 

 Andre interesseorganisationer og private virksomheder. Og ikke mindst med borgerne 

KENDSKAB TIL DE LOKALE BEHOV 

 DB skal udvikle værktøjer til at lave borgerundersøgelser for at kende fremtidens behov, f.eks. 

biblioteksbarometer eller udvikle et markedssurvey i dialog med andre interessenter  

FORENINGSUDVIKLINGEN GENERELT 

 Skabe intern debat om foreningens udvikling.  

 Deltage i de regionale møder og følg debatten på http://strukturdebat2011.blogspot.com/ 

 

 

Derfor arbejder DB med … 

 

ORGANISATIONSUDVIKLING 

 Temadebat om indhold og struktur i organisationen. Debatten kan følges på 

strukturdebat2011.blogspot.com/ hvor man også kan se en detaljeret tidsplan 

 Forsat arbejde på at udvikle scenarier for fremtidens organisation 

 Temasætte debatten i forbindelse med årsmøde 2012 for repræsentantskabet og afholde møde med de 

med regionale formænd, næstformænd og FU 20. april 

 Igangsætte debat med regionalforeninger. Konkret afholdes også i 2012  

 Central koordinering af temakonferencer i de enkelte regioner og færdige koncepter for dem, samt skabe 

koncept for Roadshows der kan gennemføres i forskellige landsdele 

 De enkelte projekter vil løbende blive konkretiseret og forelagt FU og offentliggøres bl.a. på www.db.dk   

 

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION 

 Udgiver et af Danmarks største kulturtidsskrifter – Danmarks Biblioteker 

 Udbygger formidlingsplatformen db.dk 

 Udvikler tilstedeværelsen i de sociale medier 

 Formidler debatindlæg, artikler og pressemeddelelser til en bred vifte af medier (skriftligt, mundtligt og 

virtuelt) 

 Skaber præsentationsmaterialer om Danmarks Biblioteksforening og det moderne bibliotek  

 Udgiver publikationer om udvikling, biblioteker, partnerskaber og andre relevante emner 

 Udarbejder debatoplæg og sparring om fremtidens bibliotek 

 

http://strukturdebat2011.blogspot.com/
http://strukturdebat2011.blogspot.com/
http://www.db.dk/
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ÅRSMØDE 

 Årsmødet 2012 i Arena Nord i Frederikshavn fra den 28. - 30. marts  

Arbejdstitel: Biblioteket – så kan de lære det! 

 

INTERNATIONAL STRATEGI 

 DB arbejder i 2012 på at udmønte en række initiativer jf. den Internationale Strategi, som kan ses på 

db.dk/internationalt  

 

 

TEMAMØDER OG KONFERENCER – I PARTNERSKAB MED INTERESSENTER  

 18. april 2012 konference om biblioteker og borgerservice i samarbejde med projektparter 

 11. maj 2012 koordinerer DB den europæiske EBLIDA konference, som afholdes under Danmarks 

Formandskab for EU, i samarbejde med en række danske organisationer, Kulturstyrelsen m.fl. 

 Efterår 2012 arrangerer DB’s digitaliseringsudvalg en konference om Danskernes Digitale Bibliotek 

 25. august medvirker DB i LÆRINGSLØRDAG i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd 

 2012/13 planlægger DB oplæg til innovationskonferencer i de 5 regioner 

 2012 Kulturformidling i samarbejde med ODM 

 2012 Fremtidens Biblioteker i samarbejde med ”Tænketanken Fremtidens Biblioteker” 

 2012 arbejde på grundlaget for konference om biblioteket som identitetsskabende element i byens liv 

 maj 2013 planlægning af DB kulturkonference  

 

SAMARBEJDERNE 

 Jævnlige møder med interessenter som kulturministeren, folketingets og kommunernes kulturudvalg, KL, 

andre interesseorganisationer, museer, arkiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbf.dk/internationalt
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PROJEKTOVERSIGT 

 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 afholdes i april, hvor det fælles 

ambitionsniveau afklares. Det forventes at TÆNKETANKEN skal mødet 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. fremtidensbiblioteker.blogspot.com/  

 BORGERSERVICE OG BIBLIOTEKER 

Om bibliotek og borgerservice som kulturkonvergens eller konvergenskultur.  En organisatorisk 

sammentænkning af bibliotekets ydelser med en bredere borgerservice rummer perspektiver i forhold til 

bedre og billigere service i vidensamfundet.  

Projektet er i gang, der er foretaget en kvantitativ undersøgelse i alle kommuner, som offentliggøres ultimo 

2011, og der er i gang sat en række kvantitative undersøgelser om fremtidige kompetencebehov i 

kommunerne. Projektet afsluttet i første halvår 2012 med en publikation og konference.  

Endvidere udbygges samarbejde med bibliotekernes ”borgerservicenetværk” 

 EN AF OS 

Landskampagnen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark.  

Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af 

samfundet. DB arbejder på en kampagne, hvor bibliotekerne kan inddrages og spille en aktiv rolle.  

P.t. arbejdes på konkrete samarbejdstiltag.  

 VIDEREUDVIKLE DB.DK  

Forbedret tilgængelighed til DB’s viden og formidling, videreudvikle websitet og integrere det med 

samarbejdsorganisationer. Hjemmesiden kan ses på www.db.dk  

 MODEL FOR IMPLEMENTERING AF INTEGREREDE BIBLIOTEKER I DANMARK 

Modelprogram på baggrund af etablering af nyt integreret bibliotek med folkebiblioteket på folkeskole. 

Projektet er nyformuleret og Kolding kommune er inddraget. Vi har sammen med Kommunernes 

Skolebiblioteksforening, Danmarks Biblioteksforening og Københavns Kommune fået afslag på tilskud til det 

fælles projekt. Derfor skal der i foråret træffes beslutning om projektet skal fortsætte eller stoppes.  

 DANMARKSTURNE 2012 

Der arbejdes med at videreudvikle konceptet og den praktiske afvikling, hvor DB besøger alle kommuner.  

Der arbejdes for at skabe og vedligeholde en fortsat dialog med alle interessenter for at udvikle samarbejdet 

med alle medlemmer.   

 ALT DET ANDET 

Danmarks Biblioteksforening deltager og initierer løbende en masse projekter, som ikke kan beskrives på 

forhånd i en virksomhedsplan. DB arbejder derfor løbende på at formidle alle initiativerne i foreningens 

årshjul på www.db.dk/årshjul  

 

 

 

http://fremtidensbiblioteker.blogspot.com/
http://www.db.dk/
http://www.db.dk/årshjul
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DEN OVERORDNEDE STRATEGI 

 

 
 

 

db.dk/strategi-og-planer 

http://www.db.dk/strategi-og-planer
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VARTOV, FARVERGADE 27 D, 2 SAL • 1463 KØBENHAVN K 

TLF.: 33 25 09 35 • WWW.DB.DK • db@db.dk 

 


