




I forbindelse med tilrettelæggelse af 

repræsentantskabsmøder sikres at de regionalt 

valgte repræsentanter mødes, og får mulighed for 

at diskutere regionale udfordringer og/eller samspil 

med hovedforeningen.

Begrundelse:

Vi ser en udfordring i at fastholde det regionale 

fokus på biblioteker i regionen i perioden mellem 

'valgene'. Medlemmerne valgt i regionerne vil bedre 

kunne fastholde deres netværk og have fokus på at 

udvikle det mhp. at øge opmærksomheden på 

bibliotekerne og sikre et rekrutteringsgrundlag for 

de kommende valg til repræsentantskabet
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Mine feriefoto fra Saint Malo i Frankrige
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Bibliotek? 



• Bøger

Hvad skal de så med sådan én?
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Antal besøg og udlån bøger

• Kilde: Danmarks Statistik

32,3 

28,5 

36,0 36,0 

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

2009 2010 2011 2012 2013

Udlån af bøger Besøgstal

Mio.











Michel Steen-Hansen db.dk@saintmichels

Visioner for fremtidens bibliotek
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Loven §1

Formål

”Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet

⁻ ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede 

materialer til rådighed såsom musikbærende materialer 

og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet 

og multimedier.”

Folkebiblioteket



Loven og den lokalpolitiske rolle

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, eventuelt i samarbejde med 

andre kommunalbestyrelser, at drive et folkebibliotek med 

afdelinger for børn og voksne. Kommunalbestyrelsen kan indgå 

overenskomst med en anden kommunalbestyrelse om hel eller delvis 

biblioteksbetjening.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt 1)etablere 

biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at 

komme på biblioteket, 2) tilpasse bibliotekernes åbningstider til 

brugernes behov og 3)oprette filialer eller iværksætte andre 

betjeningstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør det 

hensigtsmæssigt.

Åben for tolkning…..

§ 3
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