
Det Biblioteks Topmøde 2022  

Kulturens betydning 

En national kulturpolitik med store kommunale perspektiver 

Er der noget de seneste års udvikling med Corona, nedlukninger og isolation har sat fokus på, er 

det KULTURENS betydning for både det enkelte menneske, for fællesskabet og for hele 

samfundets udvikling. At tænke kultur og biblioteker som en velfærdsydelse.  

Det Biblioteks Topmøde 2022 sættet er rammen for hvad vi kan lære af det og hvordan vi 

udnytte potentialet i kulturen og kommunernes mest besøgte kulturinstitution BIBLIOTEKET 

 

IDEER til temaer og keynotes 
 
1. De store reformer - og kulturens betydning 
Nina Smith 
Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, bestyrelsesformand, VIVE, formand, 
Kommission for 2. generationsreformer 
 

2. Kultur for alle -  alle med på kulturen 

Mette Frederiksen eller anden central aktør f.eks. Lea Korsgaard  
 

 
  

FORM: 
Temaøer – som workshop form – hvor spændende projekter inviteres ind med korte oplæg og vi 
faciliterer en debat om emnerne i flere runder.  
 
Én fælles moderator? 
Opsamling - indledning - hvad var på spil…. 
 
Festaften 

alle de nominerede til Læsernes Bogpris skal inviteres.  

 

 
 



 

Det Biblioteks Topmøde 2022  
PROGRAMUDKAST 

  

Torsdag 21. april 
08:30 Registrering og udstilling åbner 

  
 

09:30 Velkomst og morgensang 

  Velkommen til Aalborg 

  Borgmester/rådmand 

  
 

10:00 De store reformer - og kulturens betydning 
Nina Smith 

  Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, bestyrelsesformand, VIVE, 
formand, Kommission for 2. generationsreformer 

10:45 Fælles inspiration, reflektion og kaffe i udstillingsområdet  

  
 

11.15 En national kulturpolitik med store kommunale perspektiver 

  Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen  
11:30 Hvis kulturen skal udvikle – hvad skal der så til? 

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, KL?? Borgmester Viborg Ulrik Vilbæk, 
Borgmester Holstebro HC, Rådmand Aalborg – et par fagnørder.  

  
 

12:30 Frokostbuffet i udstillingsområdet 

  og Repræsentantskabsmøde (afgående) 

  
 

13:30 Bibliotekets potentiale 

  DB formandsskab spiller ud med bud på bibliotekets og DB rollen når der skal udvikles 
med kultur 

  
 

14.00 Temaøer  
5. min. Fælles indledning  

- uddeling af landKORT med tre spørgsmål 
 

Partigruppemøder  
for de partier der ønsker det 
 
 
4 – temaøer - med 2 trendspotter projektet i hver – med oplæg fra en trendspotter – 
og oplæg fra en FU. 
 
 
Stærke oplæg på 2x5 min i hver temagruppe – og 15 min diskussion – hvorefter der 



rulles  
 

  
 

15:00 Fælles inspiration, reflektion og kaffe i udstillingsområdet 

  
 

15:30 Plenum  
Generalforsamling - debat 
Hvert parti og temaø får 2 min til at spille ind på de fælles spørgsmål –ala:  Hvad skal 
der til hvis vi skal udvikle med kultur og biblioteker 
  

16:15 Generalforsamling – valg af politisk formand og næstformand, samt faglig 
næstformand (der er forskellige valggrupper i samme møde) 
  

 16.45 Fyraftensbajer  
- med eller uden alkohol og reflektion i udstillingsområdet 

 
19:00 Velkomst til festaften på AKKC 

Velkomstdrink – flipped not scrolled – i filmiske kulisser  

 
  

19:30 Festaften  
3 retters Festmiddag  
Uddeling af Læsernes Bogpris  
Bigband med dansere fra danseskole som byder op til dans 
  

01:00 Så slutter festen  
-for de fleste 

  

  

FREDAG  

09.00 Morgensang  
og intro til dagen 
 

09.15 Kultur for alle -  alle med på kulturen 
Keynote: Mette Frederiksen eller…. –  
 
Alternativt: 



Lea Korsgaard  - Rune Lykkeberg  
 

09.45 Hvad inkluderer kulturen egentlig?  

Kulturkommentator Niels Frid-Nielsen kommer med sit besyv 

 
10.00 Temaøer: Kulturens inkluderende rolle 

Intro til temaøerne og landkort over dem – i dag kun besøg på en af de du ikke 

besøgte i går 

10.45 Fælles inspiration, reflektion og kaffe i udstillingsområdet 

11.15 At skabe inklusion med kultur   

Tilbagespil fra temaøerne  

Sammen med et politisk panel – evt. af det nyvalgte formandskab 

 

12:00 Hvordan står det til med den økonomiske lighed?  

Topmødet har temasat kulturens rolle i at skabe deltagende medborgere – men 

hvordan står det til med ligheden i Danmark 

Keynote: Lars Olsen  

 

12:30 Farvel og på gensyn i Odense 2023 – værtsbystafet  

 

12:45 Afrejse og frokostpakker 

 


