
 

Angiv din overordnede vurdering af hvert af disse indslag
Angiv din overordnede vurdering af hvert af disse indslag (Multidimensions matrix)

  1  2  3  4  5  Deltog ikke

 Udstillingsområdet (torsdag og fredag) 0 4 26 67 30 8

 Christian Jensen: En rejse i litteraturen (torsdag) 0 1 11 29 66 31

 Formand Steen Bording Andersen: DB 2030 (torsdag) 5 9 33 45 16 28

 Partigruppe-/Temagruppemøderne (torsdag) 2 9 16 29 14 64

 Læs fremtiden - debatten om en national læsestrategi
(torsdag) 6 17 24 46 24 20

 Biblioteket, som ingen andres steder - besøg på
hovedbiblioteket (torsdag) 0 5 24 44 27 38

 Det magiske univers - forud for festm iddagen
(torsdag) 9 13 38 26 13 38

 Festaftenen generelt (torsdag) 1 5 30 51 34 17

 Overrækkelsen af Læsernes Bogpris til Jens Andersen
(torsdag) 0 0 12 38 69 18

 Dansen og musikken til festaftenen (torsdag) 6 12 28 35 23 34

 Anette Prehn: Hjernesmart læsning (fredag) 5 7 20 35 45 26

 Det stærke folkebibliotek? Debat mellem Bock,
Sebbelin og DB (fredag) 5 13 32 43 23 22

 Flemming Møldrup: Litteraturform idling som det nye
sort (fredag) 5 7 14 39 33 40

 Point givet for hvert svar på grafen -3 -2 -1 +1 +2 +3

 



De bedste oplevelser var ... ( Fler-linies tekstfe lt )

  4/12/2019 Annette Prehns indlæg

  4/12/2019 Christian jensen

  4/12/2019 Samtalen med Mette Bock og Leon Sebbelin

  4/12/2019 De unge gymnasieelever
Musikhuset
Esbjerg hovedbibliotek

  4/12/2019 Debat med ministeren

  4/12/2019 Samværd
Samtale 
Flemming møldrup

  4/12/2019 Den faglige debat

  4/12/2019 Christian Jensen , set sociale samværd og Flemming M

  4/12/2019 Christian Jensen
Maden
Flemming Møldrup

  4/12/2019 Netværksdialog med kollegaer
Christian Jensen
Esbjerg bibliotek 

  4/12/2019 Læsestratigi debatten især pga de unge gymnasieelever
Annette Prehn fordi det var velargumenteret og re levant
Debat og snak med de øvrige deltagere og på standene

  4/12/2019 Christian Jensen
Møldrup
Besøg på Esbjerg Bibliotek

  4/12/2019 Gode dialoger og networking. Gode rammer.

  4/12/2019 Gode networkingmuligheder
Hyggelig stemning

  4/12/2019 De mange drøfte lser undervejs
Brock og Sebbelin
Christian Jensen

  4/12/2019 Anette Prehn

  4/12/2019 Kontakt med kolleger

  4/12/2019 Debat fredag form iddag.

  4/12/2019 Christian Jensen
Flemming Møldrup
Tid til samtaler mellem oplæggene

  4/12/2019 Esbjerg Bibliotek
Læs fremtiden - debatten om en national læsestrategi (torsdag)
Christian Jensen: En rejse i litteraturen (torsdag)

  4/12/2019 Annette prehn

  4/12/2019 Christian Jensen

  4/12/2019 Kristian Jensen 
Læselyst
Aften festen

  4/12/2019 Flemming Møldrup. Det kan da ikke passe at vi skal sidde og hakke rundt i fremtidens bibliotek på 15. år... Det kan heller ikke passe at
læsning er det altoverskyggende - et emne vi beskæftiger med på en daglig basis, når vores (unikke) infrastruktur er under pres.

  4/12/2019 Netværk de andre deltagere
Christian Jensen
Esbjerg bibliotek

  4/12/2019 samtale med andre :-)

  4/12/2019 Annette Prehn.
Christian Jensen
Gruppemødet
Formandens tale

  4/12/2019 Kulturm inisteren, Møldrup og festaftenen

  4/12/2019 deltagerne

  4/12/2019 -

  4/12/2019 Netværk med kolleger



  4/12/2019 Læsfremtiden
Vire lai - dansen efter maden
Anette Prehn

  4/12/2019 De unge deltagere i debatten om læsestrategi 
Mødet med andre, der er engagerede i bibliotekernes rolle
Esbjerg Bibliotek

  4/13/2019 Biblioteksbesøg
Prisoverrækkelse

  4/13/2019 - At møde vores fantastiske kunder (bibliotekerne)
- Festaftenen
- Forplejning (vand, kaffe, lidt snacks etc.)
(udtalt som udstiller)

  4/13/2019 Gruppe b mødey

  4/13/2019 Christian Jensen - men en meget stor skam at der ikke blev grebet fat i den altafgørende pointe:
Det kvalificerede, nærværende personale! Christian J. skar det ud i pap, gentagne gange, alligevel er det som det er alle mulige andre ting
man (the establishment) ønsker at høre. Men et håb kunne dog spores hos Steen A. efterfølgende

  4/13/2019 Christian Jensen, Flemming Møldrup og festen

  4/13/2019 Anette Prehm
Christian Jensen
Networking

  4/13/2019 Christian Jensen
Snak på de politiske gruppemøder
Debatten med kulturm inisteren og KL formand - god ledelse af Anja Bo, gode spørgsmål fra DB formands skabet men nedslående svar fra
især KL

  4/13/2019 Kk

  4/13/2019 CRISTIAN Jensen og Jens Andersen

  4/14/2019 Møldrup der siger at litteraturen skal ned fra piedestalen, kædedans og mødet med kolleger

  4/14/2019 Generelt gode faglige indlæg!
God mad
Godt arrangeret

  4/14/2019 Chefredaktør Politikken
De 2 unge studerende i debatten
Kvinden der talte om bøger mod stress

  4/14/2019 Det var generelt fedt at så mange besøgte væres stand. Det var rigtig fedt at høre ham der vandt læsernes bogpris. Ham chefredaktøren
fra Politiken er mega dygtig!

  4/14/2019 Kristian Jensens oplæg/tale

  4/14/2019 ...

  4/14/2019 Netværk, netværk, netværk

  4/14/2019 Chr. Jensens oplæg

  4/15/2019 Foredraget med Anette Prehn, ny brugbar viden. 
debat om læs fremtiden. Især Thorhauge. 
KL der indrømmede at vi ikke får en nye lov. så behøver vi jo ikke bruge mere tid på det pt. 

  4/15/2019 Den åbenhed, kunder og leverandører imellem.
Det er første år jeg er med.

  4/15/2019 Prehn og Møldrup

  4/15/2019 - En masse god dialog med folk, som kom forbi vores stand.

  4/15/2019 Debatten om læselyst med Bror og Mathilde - de var superskarpe og der var god dialog med forskerne. Kunne dog godt have brugt, at de
unge, der ikke læser, havde været repræsenteret.

  4/15/2019 Christian Jensen
Anette Prehn
Overrækkelse af bogpris

  4/15/2019 Logistikken fungerede

  4/15/2019 Oplægget af Christian Jensen, en god netværkssnak i en af pauserne med en kollega fra en anden kommune, oplægget af Anette Prehn

  4/15/2019 1) Værtskabet for det store arrangement
2) De mange positive tilbagemeldinger på HB Esbjerg
3) De unge debatdeltagere

  4/15/2019 Udstillingsområdet og netværk

  4/15/2019 God afvik ling af programmet; networking; Flemming Møldrup

  4/15/2019 Det politiske møde i S-gruppen

Logistikken og booking fungerede godt.



 

  4/15/2019 De to unge debatører der ønskede at de voksne tog mere ansvar for at læseopdrage børn.
Maden var god

  4/15/2019 Kristian Jensens tale.

  4/15/2019 Christian jensen
Anette Prehn
Prisoverrækkelse

  4/15/2019 folk umiddelbare glæde og positivitet

  4/15/2019 Netværk med gamle og nye kollegaer

  4/15/2019 Musikhuset er virkelig smukt
Networking
Jens Andersen :-)

  4/15/2019 Opsang fra Flemming Møldrup om at lave ny litteraturform idling og ændre diskussionen omkring bøger, så mange flere kan være med

Netværk og viden om andres projekter og løsninger

  4/15/2019 Sparring med øvrige chefer - dvs. tilpas vekslen mellem pauser og program
godt med input fra hele salen via Iphone
rum, teknik, forplejning og logistik

  4/15/2019 ?

  4/15/2019 Christian Jensen: En rejse i litteraturen (torsdag)
Anette Prehn: Hjernesmart læsning (fredag)
Det stærke folkebibliotek? Debat mellem Bock, Sebbelin og DB (fredag)

  4/15/2019 Pauserne! Det var den eneste aktivitet der var i udstillingsområdet.

  4/15/2019 Deltog ikke i så meget

  4/15/2019 Christian Nissen, Annette Prehn, Flemming Møldrup

  4/16/2019 dialog med politikere
dialog med kolleger fra andre kommuner
De 3 foredrag med mønsterbrydere (Christian Jensen, Anette Prehn og Flemming Møldrup)

  4/16/2019 At I sætter børns læsning på programmet

  4/16/2019 Som leverandør er der afsat fin tid til leverandørbesøg
Hyggeligt samvær med vores kunder
Godt aftenarrangement hvor vi blandes

  4/16/2019 Christian Jensen

  4/16/2019 At være i udstillingsområdet og have nogle gode snakke med de andre deltagere.

Spændende oplæg og debatter.

Dejlig festaften - god mad, super livemusik, både Vire lai og det efterfølgende band.

  4/16/2019 Christian Jensens fortællinger

  4/16/2019 netværk med gode folk og generelt fredagens program var godt

  4/16/2019 1) Engagementet bag en strategi for læsning
2) Behovet for en strategi for læsning
3) Den politiske vilje til at arbejde med en strategi for læsning

  4/16/2019 Christian Jensens oplæg.

  4/16/2019 ---

  4/16/2019 Christian Jensen, Jens Andersen, Kædedansen :-)

  4/16/2019 Christian Jensen
læsestrategien
samvær med kollegaer fra landet

  4/16/2019 Jeg var kun udstiller, så oplevede ikke så mange andre dele af topmødet. Men udstillingsdelen var god

  4/16/2019 Hjernesmart læsning og Litteraturform idling som det nye sort

  4/16/2019 Samværet, kære nye mennesker at kende, Annette Prehn.

  4/16/2019 Netværke

  4/16/2019 Annette Prehn: Hjernesmart læsning
Det digitale i det fysiske (udstilling)
Middelaldermusik-indslaget

  4/16/2019 Anette Prehn, Flemming Møldrup og samtaler med udstillingsarrangører

  4/16/2019 Christian Jensen var en oplevelse

  4/16/2019 ?

 



  4/16/2019 Chr. Jensens oplæg - til trods for at jeg havde hørt det før...
Omindretningen af Esbjerg Hovedbibliotek
jens andersens takke tale

  4/16/2019 Netværk 
Fin m iddag - underholdning og band unødvendigt

  4/16/2019 Debat’en mellem de to gymnasieelever og de to PHD’ere

  4/16/2019 Samtaler udenfor programmet
Anette Prehn foredrag
Temagruppe møde

  4/17/2019 Læsestrategi, Hjernesmart læsning og besøg på Esbjerg bibliotek

  4/17/2019 Networking

  4/17/2019 …debatten mellem Boch og Sebbelin
… lejlighed til at netværke med vores lokale politikere
… Møldrups understregen af at vi skal tale om litteratur mm. i øjenhøjde

  4/17/2019 a

  4/18/2019 Var at snakke med de forskellige folk rundt omkring på standene 
At se Esbjerg Bibliotek
Det først oplæg på topmødet med Christian Jensen

  4/22/2019 De to unge mennesker der fortalte om deres syn på læsning og litteratur.
Christian Jensens oplæg var fint
Læsernes bogpris - jeg kunne have hørt længe på Jens Andersen.

  4/22/2019 .

  4/22/2019 De studerende i debatten om Læs fremtiden
Hjernesmart læsning og
Flemming Møldrup

  4/23/2019 Det stærke folkebibliotek? Debat mellem Bock, Sebbelin og DB (fredag)

  4/23/2019 Panel debatten

  4/23/2019 At møde sektoren og netværke.

  4/23/2019 Anette Prehn, Flemming Møldrup og Middelaldermusik

  4/23/2019 Fredagens indslag

  4/23/2019 samtalerne mellem indslagene

  4/23/2019 paneldebatten med de unge mennesker

  4/23/2019 Besøg på Esbjerg bibliotek
Samtalerne ved bordet under festm iddagen = Netværket
Flemming Møldrups budskab

  4/23/2019 Christian Jensen 
Jernesmart læsning 
Stemningen

  4/23/2019 1. De unge gymnasieelever og læseforskerne i ivrig og inspirerende debat om læselyst.
2. En udmærket menu på Kokken og Kuller.
3. Udmærket, om end lidt tomgangspræget, debat med kulturm inisteren.

  4/23/2019 Velorganiseret.

  4/23/2019 Networking

  4/23/2019 Christian Jensen
Bogprisen
Anette Prehn

  4/23/2019 Mulighederne for at få en snak og videre- og efteruddannelse 
Mødet med tidligere kollegaer og studerende 
Mulighederne for at møde praksis

  4/23/2019 Se Esbjergs "nye" hovedbibliotek
Christian Jensens foredrag
Networking

  4/23/2019 Netværk 
besøge nye Esbjerg Bibliotek
faglige temamøde

  4/24/2019 Stedet - og biblioteket i Esbjerg

  4/24/2019 Debatten om DDB
Besøget på biblioteket

  4/26/2019 Networking
Besøg på Redias stand
Anette Prehn



  4/26/2019 Det var generelt et par rigtig gode dage med mange nye indtryk og nye skønne mennesker. Jeg synes at oplæggene fredag var rigtig gode
og gav stof til eftertanke, specie lt Møldrup til a llersidst. Det var skønt at høre om litteratur fra en læser :)

  4/26/2019 Hjernesmart læsning var rigtig godt. Derudover var debatten mellem de tre herrer omkring biblioteket 2030 også et vigtigt og godt punkt,
dog varede det for lidt tid. 

  4/26/2019 De politiske debatter - om end, de sagtens kan skærpes og konkretiseres

  4/26/2019 Christians Jensens foredrag

  4/27/2019 Netværk
Udstillingsområdet
Christian Jensen

  4/28/2019 Anne Mette Thorhauge er virkelig skarp og spændende
Oplæg af Anette Prehn var ligeledes super godt
Og så var det super spændende at besøge Esbjergs bibliotek og opleve alle de engagerede medarbejder og initiativer til inspiration for alle
os deltagere

  4/29/2019 Besøg på Hovedbiblioteket
netværksmulighederne
Flemming Møldrup

  4/29/2019 Besøget på Esbjerg bibliotek og bogprisen til Jens Andersen

  4/29/2019 Pointering overfor politikerne om bibliotekets betydning for læsning og effekten heraf

  4/29/2019 Flemming Møldrup foredrag
At ideudveksle med andre
God fest

  4/29/2019 Superinteressant med gymnasieeleverne, der deltog og kunne komme med deres besyv. Men måske ikke så målrettet biblioteker som
netop gymnasier...
Hjernesmart var virkelig interessant og noget, jeg tog med hjem til m it private med det samme. Jeg har ikke helt luret, hvordan jeg kan
inkorporere det helt i m it daglige arbejde endnu...
Spændende med diverse stande, som gav masser af inspiration, sammenholdt med besøget på biblioteket, som også var enormt givende.

  4/30/2019 Gode indlæg, netværk og det sociale



Det havde været bedre, hvis  ( Fler-linies tekstfe lt )

  4/12/2019 Debat med Mette Bork og Leon Sebbelin - det var en time for langt

  4/12/2019 Sofaarrangement var lidt for lang, måske kunne lidt af tiden med fordele havde været brugt for at fortælle om de tiltag, I har gjort i
læsestrategiarbejdet. Der er jo taget nogle gode skridt frem.

  4/12/2019 Dårlige parkeringsforhold

  4/12/2019 Maden om aftenen var ikke særlig god

  4/12/2019 Gerne flere oplæg fra vores biblioteksverden om de gode eksempler

  4/12/2019 Der er for meget samtale på scenen - det er ret uinteressant at se på folk der har en samtale
Middagen ( altså maden ) var en skuffe lse -

  4/12/2019 Man havde ladet forskerne form idle deres viden i stedet for at snakke i en sofa

  4/12/2019 Samtale grupperne på scenen var snik snak

  4/12/2019 Debatten på første dagen var Alt for lang

  4/12/2019 Afsat mere tid til temadebatten

  4/12/2019 Lidt en udfordring at Flemming ikke kan tale ind i den debat der havde været dagen før
Det kom til at virke lidt bag ud skuende

  4/12/2019 Meget af det var kendt stof.

  4/12/2019 Ikke noget kritik.

  4/12/2019 Mere fokus på det digitale bibliotek helt konkret (e-bøger/lydbøger), ikke kun digital infrastruktur og organisering, som let bliver en meget
abstrakt diskussion.
Brugen af Slido under debatten med ministeren og KL var ikke optimal. Det kunne have fungeret, men kun hvis spørgsmålene blev brugt i
langt højere grad. Ellers tager det blot opmærksomhed væk fra scenen.

  4/12/2019 Et par programpunkter var for lange. Selvom de ikke var kedelige, manglede der et brud.

  4/12/2019 For tyndt program. Meget skuffet over Møldrup. Virkede uforberedt.

  4/12/2019 Flere faglige ndlæg

  4/12/2019 Mere indhold torsdag.

  4/12/2019 Oplæggene på anden dagen havde været væsentligt kortere.
Der havde været en ikke-læsende ung med i sofaen.

  4/12/2019 mere debat

  4/12/2019 Der havde været mere substans - lidt for meget tomgang især torsdag

  4/12/2019 De unge gæster, der deltog i torsdagens foredrag om læsning, havde været lidt mere m ixed ift. deres holdning til at læse bøger og bruge
biblioteket. Det var rygklapperne, der fik  lov at sige noget.

  4/12/2019 Vi stod som sild i tønde vedankomsten til aftenfesten

  4/12/2019 Ja, det var der.

  4/12/2019 For lange - kedelig - oplæg

  4/12/2019 maden til festen 

  4/12/2019 Den sidste debat var altså lidt lang.

  4/12/2019 Frokosten var ikke så god

  4/12/2019 udstillingsområdet var k lemt

  4/12/2019 Hvis Topmøde arrangørerne have valgt at inddrage medlemmerne i udarbejdelsen af “Strategi 2030” i stedet for at præsentere en færdig
strategi. Målene i strategien er tandløse og banale og helt uden fravalg.

  4/12/2019 Læsestrategidebatten havde plan til kommentarer
Fra Publikum

  4/12/2019 Nej

  4/12/2019 Flemming Møldrup oplæg var tyndbenet
Der manglede skarphed i debatten mellem Leon Sebbelin og Mette Bock. Det virkede lidt for gennemprøvet
Parkering og overnatning var presset

  4/13/2019 -

  4/13/2019 Der var rod i hotelbookingen, så der manglede et værelse på Hotel Ansgar. Hotellet var i følge dem selv skyld i fejlen.

Indretningen af den bagerste del af udstillingsområdet var noget k lemt pga. søjlerne i bygningen.

  4/13/2019 Torsdag efterm iddag blev strammet mere op



  4/13/2019 Hvis jeg kunne være blevet til torsdag.

Og: læsning, læsning, læsning - jeg synes i langt højere grad det handler om indhold i forskellig form: musik, fortællinger, debat,
udstillinger, re levante aktiviteter på biblioteket og i lokalsamfundet med udgangspunkt i "oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet". Der
står mængder af ligegyldige, pacificerende bøger på bibliotekerne

  4/13/2019 Nej det var ganske fint.

  4/13/2019 De to debat indlæg var gode men alt, a lt for lange

  4/13/2019 Der skal være bedre musik for at få gang i dansen

  4/13/2019 Kk

  4/13/2019 Det var frygteligt med den m iddelalderunderholdning torsdag aften!!

  4/14/2019 Mere plads til det politiske, holdningen til litteraturen som den hellige gral og skærmen som den onde blev ikke udfordret nok, mere
varme i salen og facilitering af kontakt mellem kolleger

  4/14/2019 Baren festaften totalt fejl k lemt i et hjørne
Utrolig langsommeligt og kø!
Oplevede sur øl anlægget ikke ordentlig renset og tjeneren fik  det rettet men det var stadig ikke godt!
Alle forlod musikken den var høj og bar arealet i garderoben for lidt plads til socialt samvær orkestret behøves ikke bedre med en komiker
eller noget andet!

  4/14/2019 Vi sad ved runde borde til m iddagen
Menuen til aftens var trist. Frokost var super.
Der manglede en pause fredag

  4/14/2019 Der ikke var så meget spildtid på standene. Var lidt skuffet over at fantasy aftenen bare var m iddelaldermusik og dans. Ikke hvad jeg
forbinder med fantasy. Maden havde været bedre.

  4/14/2019 Det jeg var med til var ganske udmærket.

  4/14/2019 ...

  4/14/2019 Mere indhold torsdag

  4/14/2019 Udstillingsområdet var bedre (større)

  4/15/2019 x

  4/15/2019 Mere tid ved for kunderne ved standende.

  4/15/2019 Debatterne havde været kortere.

  4/15/2019 N/A

  4/15/2019 Jeg stod selv på stand en stor del af tiden, og der var lange perioder, hvor der ikke skete noget. Jeg har tidligere arbejdet på museum og
på tilsvarende konferencer i det regi, har man haft en periode på 2-3 timer den første dag, hvor der var bemandede stande - og så var
konferencen tilrette lagt således, at der var afsat tid til, at deltagerne kunne besøge standene, networke og deltage i møder i
interessegrupper. Dem, der stod på stand, havde mulighed for at lægge materiale frem, som så var tilgængeligt under hele konferencen.
Det har fungeret rigtig godt, så hermed en anbefaling om at gentænke denne del.

  4/15/2019 Meget mere om årsagerne til barrierer for læring - ex. vis grundlæggende årsager til dyspraxi, dyslexi og dyscalculexi.
Årsagerne ligger ofte i stadig aktive prim itive reflekser. Det ignoreres desværre.
Fokus herpå, kan gøre en stor forskel for børn og unge med store udfordringer på disse områder.
Der fokuseres stadig alt for meget på at udvik le på eksisterende metoder til ex. vis læse- teknikker og - strategier. I stedet kan man med
stor effekt se på det enkelte barns fundament. Er der sprækker i fundamentet, og man bare fylder mere og mere ovenpå uden at reparere
disse sprækker først - så skrider fundamentet endnu mere - til stor frustration for alle parter.

  4/15/2019 ?

  4/15/2019 Et par rigtig fine dage, så ingen grundlæggende ændringer er nødvendige. Man kunne overveje at arrangere festaftenen lidt anderledes,
idet det store lokale hurtig tømtes da der var dans og musik, og mange stod så k lemt sammen ved baren. Kunne dette gøres omvendt,
m indre plads til dans og musik og mere plads til dem der vil snakke. Eller at baren er sammen med musikken, så alle bliver i det samme
rum, det vil højne hyggen :)

  4/15/2019 Kan ikke rigtig finde væsentlige kritikpunkter

  4/15/2019 Intet

  4/15/2019 Generelt rigtig tilfreds. Synes dog det bliver for meget "laveste fællesnævner" med 80er-kopi-band og så var farvel-sandwichen pinlig
dårlig!

  4/15/2019 Stedet var dårligt. Det var svært at finde parkering, udstillingsområdet var for småt, så det gav et rodet og k lemt indtryk. Det gav ikke lyst
til at gå rundt og opleve det.

  4/15/2019 der var flere re levante oplæg
der var flere workshops med mulighed for debat
der evt. mulighed for at høre noget fra centralbibliotekerne. 
der havde være bedre moderator på oplægget om vores fælles bibliotek (de fire blå mænd) 
der ikke var så mange lange pauser i programmet (fra 15 til 19 torsdag) At se biblioteket i Esbjerg, kunne være noget man gjorde efter k l.
17.
det var tydeligere hvad vi skal have ud af de her topmøder.

  4/15/2019 Ikke had jeg kan komme i tanker om.

  4/15/2019 Diskussionerne var generelt for lange - og kørte meget i ring.

  4/15/2019 der havde været morgen-/form iddagsmad ved ankomst. mange af os havde været oppe mange timer

  4/15/2019 Der havde været flere rolige oaser i udstillingsområdet



 

  4/15/2019 Det hele var fint...

  4/15/2019 1) Der var meget mere fokus på potentialer indenfor bibliotekssektoren fremfor tilbageskuende diskussioner om hvordan vi får flere til at
fordybe sig i en fysisk bog. Fx. praktiske workshops om hvordan og hvad en national læsestrategi skal indeholde.

2) Mere fokus på den digitale transformation og de digitale muligheder og services, hvor bibliotekerne stadig ikke kan konkurrere med
Netflix , Spotify, Amazon osv.

  4/15/2019 Spørgsmål og kommentarer under dialog med kulturm inisteren ikke var anonyme.
Vi kunne påbegynde dialogen der, hvor den sluttede: nemlig med Møldrups påpegning af, at vi ingen vegne kommer med løftede
pegefingre ifht. børn og unges kultur-/litteratur(for)brug. afsættet i enhver form idling-/læringspraksis er at møde målgruppen, der hvor de
er.
Der var en dybere forståelse for, at bibliotekernes samfundsmæssige rolle ikke kan indsnævres til et spørgsmål om (børns) læsning.

  4/15/2019 ?

  4/15/2019 Debatten med de unge mennesker også havde haft salen med - det blev meget scenedebat.
Festen var ok - ikke vild med tvungen dans, og bandet ikke m in kop the. Men savnet af en lounge del var nok det største savn. Ingen
bløde møbler til hyggelig samvær og snak.

  4/15/2019 Opstilling af kaffe skulle være stillet rundt i udstillingsområdet så man var "tvunget" rundt i området istedet for kun et sted.

  4/15/2019 ++

  4/15/2019 Der var meget koldt i konference lokalet
Maden til fest-m iddagen var kold

  4/16/2019 Drop dans og musik på festaften. Vi har brug for at tale sammen

  4/16/2019 Der havde været mere mulighed for debat

  4/16/2019 Vores stand som rakte 2 stande sammenlagt var lige ud for en søjle - ikke så smart og der var ikke meget plads for gæsterne at passere.

  4/16/2019 Oplæggene havde været mere brede - læselyst er et smalt emne.

  4/16/2019 Jeg synes, at alt var fint.

  4/16/2019 Der skal bruges mere tid på at skabe aftaler og fællesfront i biblioteksvæsnet. For meget tale for lidt handling.

  4/16/2019 i også havde fundet nogle unge ikke-læsere, det var selvfølge skønt at høre fra de to pragt eksemplarer af unge mennesker under torsdag
efterm iddags debat, men mon de er særlig repræsentative?

  4/16/2019 "Hjernesmart læsning" fredag ramte ved siden af m ine forventninger.

  4/16/2019 Musikken efter maden var alt for højt.

  4/16/2019 ---

  4/16/2019 Mere tid afsat til diskussion/debat i faggruppe-mødet

  4/16/2019 mere inddragelse af deltagerne
musikken - det er meget få der danser, resten prøver at finde et sted at side og snakke,
man kunne tage højde for sideområder

  4/16/2019 Frugten havde tallerkener e ller lettere kunne tages med

  4/16/2019 Intet

  4/16/2019 Ved ikke.

  4/16/2019 Indlæg

  4/16/2019 Man prioriterer af tilbyde ordentlig morgenmad i stedet for de evindelige croissanter altid. De fleste gæster har været længe undervej s -
spist for 2-3 timer siden, og valget mellem 2 slags fedt sødt brød uden anden mulighed er ret træls.

  4/16/2019 Musikken var bedre og bord kunne fjernes efter maden til festaften

  4/16/2019 Nej

  4/16/2019 Oplæggene kunne være bedre

  4/16/2019 Debatten om læsestrategien ikke havde været så langtrukkent - og ligeledes debatten mellem Bock og KL - det var for langt.

  4/16/2019 Indlæg generelt uvedkommende og kedelige 

Debatter var ligegyldige og uden relevans 

Overordnet spild af tid at deltage

  4/16/2019 Hvis ikke der havde været fællesdans. En lille  pause mere fredag form iddag ville have været fint.

  4/16/2019 De to sidste indslag var meget lange og intetsigende - det ville være bedre, hvis der var noget mere fængende til sidst, så man ikke går
hjem med en dårlig erindring.

  4/17/2019 Det havde været ønskeligt hvis oplægget med KM og KL havde adskilt sig mere fra indslaget på BCFs årsmøde.

  4/17/2019 Jeg synes Udstillingsområdet var lidt k lemt

  4/17/2019 der havde været en lille  pause på dag 2 efter debatten - men det tager naturligvis tid alt sammen..

 



  4/17/2019 nej

  4/18/2019 Det kunne være rart at have nogle m indre tematiseret møde, hvor man kunne gennemgå forskellige temaer omkring bibliotetek.

  4/22/2019 -

  4/22/2019 Lidt mere spræl, lidt bedre dilemmaer og lidt bedre forberedelse af Møldrup

  4/22/2019 ?

  4/23/2019 Jeg føler, at der ikke var så mange besøgende i udstillingsområdet som ved tidligere årsmøder

  4/23/2019 Mere fokus på tal og tendenser

  4/23/2019 Af en eller anden grund var der ikke så meget gang i udstillingsområdet. Måske det havde noget at gøre med at selve salen var en etage
under?

  4/23/2019 debatten om en eventuel ny bibliotekslov havde været skarpere i forkant af årsmødet. Nu fadede det hele ud i intet.

  4/23/2019 Ingen forslag til ændringer

  4/23/2019 Kulturm inisteren faktisk skulle på valg for sine udtale lser

  4/23/2019 jeg er embedsmand og havde politikere med, for hvem debatten til tider var alt for højtravende. Det er problematisk, for så bliver bib for
dem verdensfjernt, uvedkommende og fremmed. De har brug for evangeliet igen og igen: hvor mange borgere (ikke bar enkelte
eksponenter for mønsterbrydere) der er er daglige glade forbrugere af biblioteker.

  4/23/2019 Samtalerne ved bordet under festm iddagen kunne fortsætte. Festen/dialogen "dør lidt" når alle folk skal forlade salen. 

  4/23/2019 Der skal ikke være mellemrum mellem dansegulv og bar 
Debatterne kunne være skarpere 

  4/23/2019 Temagruppemødet for de faglige var præget af at der skal ske store ændringer i den digitale infrastruktur. Det blev præsenteret af nogle
midaldrende mænd, der måske/måske ikke var enige. Der var ikke de store muligheder for feedback eller ægte debat. Det samme gentog
sig lidt ved oplægget fra kulturm inisteren. Overvej om oplæggene skal inspirere, informere eller lægge op til reel debat. Det sidste er svært
med så mange mennesker samlet og kræver måske et andet format.

  4/23/2019 Næ.

  4/23/2019 Et lidt mere fyldigt program

  4/23/2019 Debatten fredag var ALT for lang. De stakkels folk på scenen kæmpede jo for at fylde tiden.
Det er dumt med dans i det set up - folk vil hellere tale og netværke.
Flemming Møldrup er sød og charmerende, men indholdmæssigt, taj bom bom.
Korte indlæg af k loge hoveder med noget hjerte ville være fantastisk - Tjek Clements Vidensfestival. Kanon koncept.

  4/23/2019 xxx

  4/23/2019 Jeg synes, at der i temaet blev lagt for meget vægt på læsning af den gode papirbog. Jeg synes, at læsestrategien burde kunne fortolkes
bredere og pege mere fremad.

  4/23/2019 Jeg synes formandens beretning var træt, i defensiven og et fokus alt for ensidigt på læsestrategi. Så var der meget mere saft og kraft
over Jegind i debatten på dag to med ministeren og KL.
Jeg savner et bredere fokus for topmødet - og helt generelt - hvis jeg sidder til en fest og fortæller jeg er biblioteksleder - og så skal prale
med at vi/bibliotekerne arbejder med en læsestrategi - hmmmm får det sidemanden til at tænke nej hvor er de fremme i skoene i den
sektor - e ller til at tænke hmmm har bibliotekerne ikke altid gjort det?
i indkaldelsen til årsmødet i BCF blev der talt om fælles håndslag ala dengang bibliotekerne gav håndslag til informationssamfundet - jeg
har vældig svært ved at se at læsestrategi kan sidestilles med det....
Jeg savnede Nadja Pass, Lykketoft og verdensmålene, mønsterbrydere hvor læsning via bibliotekerne havde fået dem ud af deres sociale
arv, ordblinde og deres udfordringer, fortællinger fra børne- og familie livet anno 2019 - også de, der ikke er "spelt-forældre" og får
børnene til at sidde og slå op i en ordbog, e ller gymnasieungdommen, der gider læse - og hvad med politikerne, der måske ikke læser
skønlitteratur e ller e lsker læsning - gav det her topmøde dem lyst til bibliotekerne????

  4/24/2019 Det hele k lappede

  4/24/2019 Der havde været flere faglige indlæg med (meget) mere tyngde! Debatten om læselyst var virkelig tynd - med en forsker, som primært tog
udgangspunkt i egne oplevelser som mor, fx... Og en anden, som blev sur over at få for lidt taletid. De to unge var søde og dygtige, men
næppe særligt repræsentative. Det ville måske have været mere interessant at høre fra nogle, der endnu ikke var overbevist om
læsningens glæder. Annette Prehns indlæg havde heller ikke meget tyngde og var ikke voldsomt biblioteksrelevant. Kulturm inisteren og
Leon Seppelin kunne med fordel have debatteret med salen i stedet for med i forvejen udpegede deltagere. De havde ikke noget at
komme med, og derfor blev punktet meget langt.

  4/26/2019 Panelsnakken om National læsestrategi var for lang - og blev for uvedkommende.
Kunne have været oplæg i stedet - med workshop omkring læseinitiativer
Fredag form iddag med Bork og Sebbelin var osse alt for lang.

  4/26/2019 Det var generelt godt det hele. Men stående taffe l er aldrig en god ide :)

  4/26/2019 Debatten mellem de tre herrer torsdag efterm iddag fik længere debattid og at de to studerende omkring læselyst fik  lidt m indre tid.

  4/26/2019 Mere udefra og ind. Flere politiske dilemmaer og debatter

  4/26/2019 Der manglede sådan set ikke noget

  4/27/2019 Debatten om læsning havde været 1 time kortere

  4/28/2019 Kunne godt have brugt noget international inspiration til hvordan man kan udvide bibliotekernes virke. Vi har i m in kommune et bibliotek
som er lagt ind på en skole og både skal være offentligt og skolebibliotek...det fungerer ikke godt. Inspiration til hvordan det kan virke
bedre i en lille  kommune savnede jeg.

  4/29/2019 bedre sammenhæng mellem sal og udstillingsområde



  4/29/2019 Generalforsamling lå i den ene eller anden ende af programmet

  4/29/2019
bibliotekerne ikke blev strøget med hårene hele tiden - som en redigeret virkelighed, der blev præsenteret for politikerne og som ikke
udfordrede os fagfolk særlig meget

  4/29/2019 ??

  4/29/2019 Jeg synes, det var dejligt at Mette Bock kom, men diskussionen blev meget "helikopter"-perspektivet og lige på kanten til a lt for meget
politikersnak. Som det vel, fa ir and square, også var tænkt. Jeg synes, det var interessant at høre pointer fra deres egne
brugerundersøgelser, selvom jeg blev lidt "stødt" over, at de primært havde snakket med ikke-brugere, der i videoen gav udtryk for en
viden om biblioteket, der ikke er tidssvarende.
Jeg synes ikke, jeg kom hjem med særligt mange idéer til, hvordan jeg kan booste læselysten på andre måder, end dem, vi allerede
bruger... Med tanke på, at læsestrategi er det helt store arbejde forude, så kunne jeg godt have brugt lidt flere konkrete input e ller en
perspektivering fra oplæggene til netop læsestrategien...

  4/30/2019 Der var rigtig dårlig parkeringsmuligheder, hvis man ikke var heldig at finde en 4 timers plads kunne man løbe og flytte bilen hver time
eller hver anden time.. det må kunne gøres bedre



 

Andre kommentarer? ( Fler-linies tekstfe lt )

  4/12/2019 Vi skal ikke insisterer på at lave lovændring. Der er kommet nogle gode resultater af undersøgelsen og vi må have fokus på handlingerne.

  4/12/2019 Generelt et super topmøde med en god rød tråd

  4/12/2019 Dårlige parkeringsforhold.

  4/12/2019 Drop kædedans

  4/12/2019 Sesnæste år�

  4/12/2019 Veltilrette lagt
Spændende navne og rigtig gode oplæg/ debatter
God fest
God mad
Dejlig positive mennesker og rigtig god stemning

  4/12/2019 Jeg tror tiden er inde til at I gentænker konceptet. Årsmødet ligner en “pengemaskine” for Biblioteksforeningen, hvor kommunerne får lov
til at betale i hele tre omgange: først gennem det dyre kommunale medlemskontingent, dernæst gennem deltagergebyret til topmødet og
sidst, men ikke m indst gennem DBC sponsoratet. Det holder ikke.

  4/13/2019 Vi glæder os til 2020 i Sønderborg :)

  4/14/2019 Gerne et mere fyldigt program - vi fik  for tidligt “fri”, måske i to spor.

  4/14/2019 Maden var ikke god torsdag aften

  4/15/2019 x

  4/15/2019 Vi var sultne da vi ankom torsdag morgen, da vi jo spiste morgenmad hjemmefra allerede k l. 6. Et stykke brød ved ankomsten ville have
været godt i stedet for kun frugt. Så kan man bedre nøjes med frugt k l. 11.

  4/15/2019 Det var godt nok tidligt, at man skulle være i Esbjerg! Hvad med at starte første dag k. 11 og lade anden dag vare lidt længere?

  4/15/2019 Spændende at deltage og opleve det store engagement

  4/15/2019 nope

  4/15/2019 Programmet var veltilrette lagt med interessante oplæg og debatter.

  4/15/2019 Det er meget nødvendigt med foredragsholdere, som har noget på hjerte, og som kommer ud over rampen.
Det kunne være spændende og interessant at høre noget om de mange forskellige projeketer rundt omkring på folkebibliotekerne.

  4/15/2019 Alle oplæggene om torsdagen bekræftede blot, at det var vigtigt med fordybelse og at læse en fysisk bog. Moderatoren til Læs Fremtiden -
en national læsestrategi - tog ikke nok styring og panelet drejede diskussionen hen mod en mediediskussion, hvor de alle var enige.
Ingen greb Anne Mette Thorhauges bold om hvad de nye måder at læse på er. 

Jeg spurgte m in sidekvinde til m iddagen, om hun havde set/hørt om noget nyt og spændende (om torsdagen), hvilket hun måtte svare
nej, og i sagde efterfølgende, at det nok var mere en fætter-kusine komsammen, hvor alle kendte hinanden. 

Jeg tænker, at det er ærgerligt ikke at udnytte muligheden for at give nye indspark og få bibliotekerne til sammen at tænke på nye måder.

  4/15/2019 Jeg konstaterer, at der mangler kommunikations-/ markedsføringsmæssige kvalifikationer - det ville være fordelagtigt at finde dygtige
partnere på det fe lt
og samtidig kunne det være med til en skærpet forståelse af begreber som VISION - MISSION / KERNEOPGAVE - så bibliotekernes virke
ikke indsnævres til et spørgsmål om læsning af fysiske bøger. og så modsætningen mellem digitalt og fysisk ophæves fremfor uddybes

  4/16/2019 Ros til arrangementet.

  4/16/2019 Oplæggene var tynde. Det havde været fint, hvis man kunne se andet end biblioteket torsdag efterm iddag.

  4/16/2019 for m in skyld behøver der ikke være underholding med indbygget motion

  4/16/2019 Glæder m ig til Sønderborg næste år

  4/16/2019 Skønt topmøde med et velvalgt fokus!

  4/16/2019 Ellers meget godt arrangeret!

  4/16/2019 Som sædvanlig: Rigtig god stemning og lutter positive folk!

  4/16/2019 Synd for band at skulle spille for Tom sal 

  4/23/2019 Et godt topmøde.

  4/23/2019 politikerne skal rejse hjem med indtryk af hvor vedkommende, nødvendigt og re levant bibliotekerne i hele deres service og
udfordringsbredde er.

  4/23/2019 Åh, desværre må jeg skrive, at det var lidt tyndt indholdsmæssigt - dog med tre fantastiske indslag;
Christian Jensen, prisoverrækkelsen og Anette Prehn.
Musikhuset fungerede perfekt.

  4/23/2019 Hvis dagsordenen skal være så tynd - så er tiden måske kommet til at holde topmødet hver andet år?

Og en lille  praktisk detalje - i år var det ikke tilfældet - men det er sådan, at KL har en konference for plan-folkene, som sidste år faldt
sammen med topmødet - og da flere direktører har både plan og kultur - og det nu også er slået sammen i KL - tænker jeg det er yderst
vigtigt at gå udenom et sådan sammenfald.
Endelig kunne man overveje, om det er hensigtsmæssigt, at det ligger så tæt på KL,s kultur- og fritidskonference?

 



  4/24/2019 Fint sted og god forplejning. God tidsoverholdelse.

  4/27/2019 Jeg synes prisen for deltagelse er helt hen i vejret. Vi var tre afsted fra et lille  bibliotek på en endagstur og betalte næste 10.000 kroner.
Det er ALT for meget og vi vil overveje vores deltagelse næste år

  4/29/2019 nej

  4/29/2019
Har deltaget mange gange - jeg tænker det er dette årsmøde, jeg har haft m indst inspiration med hjem fra.

  4/29/2019 Jeg elskede kædedansen! Den fik m ig til at føle os som én stor, samlet gruppe, der løfter sammen. Det var så skønt!!



 

Jeg deltog på topmødet (primært) som: (Dropdown-liste)

 

 Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent:

 Folketingsmedlem 0 0 % 0 0 %

 Lokalpolitiker 30 22 % 30 22 %

 Bibliotekschef 30 22 % 60 43 %

 Biblioteksansat 38 28 % 98 71 %

 Bibliotekarstuderende 1 1 % 99 72 %

 Udstiller 19 14 % 118 86 %

 Repræsentant fra samarbejdsorganisation 2 1 % 120 87 %

 Repræsentant fra m inisterium 1 1 % 121 88 %

 Andet 17 12 % 138 100 %

 Total 138 100 % 138 100 %

Hvor mange gange har du deltaget på Topmødet? (Dropdown-liste)

 

 Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent:

 Dette var første gang 34 25 % 34 25 %

 2-3 gange 38 28 % 72 52 %

 4 gange eller flere 66 48 % 138 100 %

 Total 138 100 % 138 100 %

 



Har du lyst til at deltage på Topmødet i Sønderborg i 2020? (Dropdown-liste)

 

 Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent:

 Ja 116 84 % 116 84 %

 Nej 2 1 % 118 86 %

 Ved ikke 20 14 % 138 100 %

 Total 138 100 % 138 100 %

Vil du anbefale andre at deltage på Topmødet i Sønderborg i 2020? (Dropdown-liste)

 

 Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent:

 Ja 111 80 % 111 80 %

 Nej 4 3 % 115 83 %

 Ved ikke 23 17 % 138 100 %

 Total 138 100 % 138 100 %


