
Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021: Folkestyret i en forstyrret tid 

- folkets deltagelse i frihed & fællesskab, og folkebiblioteket rolle 

8. april i Aalborg & online 

Tid Fysisk i AKKC (spor 1) Udelukkende online (spor 2) På udvalgte biblioteker (spor 3) 
Politikere m.fl. - fysisk fremmøde 

09:30 DB’s velkomst- og forklaringsvideo  
blandet med udstillervideoer (loop) 

Sign-up med udstillere til private online 
møder senere på dagen 

Ankomst til bibliotekerne 
 

10:00 Formanden byder velkommen Formanden byder velkommen Formanden byder velkommen (AKKC) 

10:05 Borgmesteren byder velkommen Borgmesteren byder velkommen Borgmesteren byder velkommen (AKKC) 

10:10 Video ”En gang for længe siden ...” 
Sofie Linde/McD-inspireret video-oplæg 

Video ”En gang for længe siden ...” 
Sofie Linde/McD-inspireret video-oplæg 

Video ”En gang for længe siden ...” 
Sofie Linde/McD-inspireret video-oplæg 

10:15 Da samfundet gik i stå og kultur og 
biblioteker forsvandt… 
Vincent F. Hendricks professor og leder af 
Center for Information og Boblestudier KU  
 
Fra fuldt fokus på klimaudfordringer og det 
amerikanske valg til tiden med corona: Fra 
forventninger til håndtering af pandemien, til 
folk i almindelighed i en tid med nedlukninger 
og ingen biblioteker, med sprit og afstand og 
til vaccinens ankomst – til konsekvenserne af 
hjælpepakker – og til forhåbninger om et 
styrket kulturfokus. Hvad lægger vi bag os og 
hvad tager vi med os? 

Da samfundet gik i stå og kultur og 
biblioteker forsvandt… 
Vincent F. Hendricks professor og leder af 
Center for Information og Boblestudier KU  
 
Fra fuldt fokus på klimaudfordringer og det 
amerikanske valg til tiden med corona: Fra 
forventninger til håndtering af pandemien, til 
folk i almindelighed i en tid med nedlukninger 
og ingen biblioteker, med sprit og afstand og 
til vaccinens ankomst – til konsekvenserne af 
hjælpepakker – og til forhåbninger om et 
styrket kulturfokus. Hvad lægger vi bag os og 
hvad tager vi med os? 

Da samfundet gik i stå og kultur og biblioteker 
forsvandt… 
Vincent F. Hendricks professor og leder af 
Center for Information og Boblestudier KU  
 
Fra fuldt fokus på klimaudfordringer og det 
amerikanske valg til tiden med corona: Fra 
forventninger til håndtering af pandemien, til 
folk i almindelighed i en tid med nedlukninger 
og ingen biblioteker, med sprit og afstand og til 
vaccinens ankomst – til konsekvenserne af 
hjælpepakker – og til forhåbninger om et 
styrket kulturfokus. Hvad lægger vi bag os og 
hvad tager vi med os? 

10:40 Pause med udstillervideoer på storskærm Udstillervideoer i loop Kaffepause – udstillervideoer i loop 

10:50 Video Voxpop  
”hvad savnede du, da kulturen var lukket 
ned?” 

Video Voxpop  
”hvad savnede du, da kulturen var lukket 
ned?” 

Video Voxpop  
”hvad savnede du, da kulturen var lukket ned?” 

10:55 Morten Hesseldahl 
”Når kulturen genstarter Danmark” 

Morten Hesseldahl 
”Når kulturen genstarter Danmark” 

Morten Hesseldahl 
”Når kulturen genstarter Danmark” 

11:25    

11:30 Debat af Hendricks og Hesseldahls oplæg 
Kulturpolitikere, bibliotekschefer, andre? 

Debat af Hendricks og Hesseldahls oplæg 
Kulturpolitikere, bibliotekschefer, andre? 

Debat af Hendricks og Hesseldahls oplæg 
Kulturpolitikere, bibliotekschefer, andre? 



12:15 Frokost - udstillervideoer på storskærm Udstillervideoer i loop Frokost – udstillervideoer i loop 

13:00 Generalforsamling 
Valg af politisk næstformand mm. 

Generalforsamling 
Valg af politisk næstformand mm. 

Generalforsamling 
Valg af politisk næstformand mm. 

13:45    

13:50 Kulturministen taler + Q&A eller?? Kulturministen taler + Q&A eller?? Kulturministen taler + Q&A eller?? 

14:10 Pause, udstillervideoer på storskærm Pause, udstillervideoer på storskærm Kaffepause 

14:15 ”Når kulturen genstarter Danmark” 
Debat med kulturminister (eller anden 
nationalpolitiker) lokale kulturpolitikere  
Steen Bording Andersen, Mads Duedahl,  
Nuuradiin S. Hussein, Thomas Kastrup-Larsen 
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Steen Bording Andersen, Mads Duedahl,  
Nuuradiin S. Hussein, Thomas Kastrup-Larsen 

14:45    

14:50 Flemming Møller Mortensen (A), 
udviklingsminister. 
”FN verdensmål og den folkelige forankring ” 

Flemming Møller Mortensen (A), 
udviklingsminister.… ” 
”FN verdensmål og den folkelige forankring” 

Flemming Møller Mortensen (A), 
udviklingsminister. 
”FN verdensmål og den folkelige forankring ” 

15:20 Afsløring af Læsernes bogpris 2021 Afsløring af Læsernes bogpris 2021 Afsløring af Læsernes bogpris 2021 

15:30 Tak for i år (formanden) Tak for i år (formanden) Tak for i år (formanden) 

 


