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Handleplan 20/21 UDKAST 

Danmarks Biblioteksforening fokuserer i sit strategiske arbejde i de kommende år på overordnede og 

principielle indsatsområder, der særligt skal arbejdes med: 

 

1. Udfold bibliotekets fulde potentiale 
En formidling af det moderne folkebibliotek og de mange politiske definerede opgaver 

baseret på samfundets, kommunernes og borgernes behov 

Folkebiblioteket er Danmarks største kulturinstitution set i forhold til benyttelse og udbredelse, men det er 

også meget mere. Folkebibliotekernes grundlæggende idé om oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet er 

broen til fremtiden, hvor møder på tværs mellem danskerne finder nye veje. Den oplyste medborger har altid 

været forudsætningen for det danske demokrati, vores sammenhængskraft og velfærdssamfund. Her har 

folkebiblioteket haft en vigtig historisk rolle i forhold til ny indsigt, uddannelse og læsning livet igennem. Og 

biblioteket skal fortsat tage ansvar. De første ca. 100 år hovedsagelig gennem fysiske bøger og udlån, de 

sidste 15 år desuden gennem digitale vidensressourcer og nye formidlingsformater. I samme periode har 

Folkebibliotekerne oplevet stigende besøgstal, et øget arragnegements og mange nye typer af aktiviteter og 

stadigt flere borgerskabte.   

For de kommunale opgaver gælder, at de ikke lader sig løse inden for et område, men kun kan løses gennem 

målrettet fokus og samarbejder på tværs af sektorer. Her har folkebiblioteket ikke blot potentiale, men også 

en stor erfaring at spille ind med som drivkraft for forandringer inden for mange af kommunens 

ansvarsområder.  

For alle kommunale opgaver gælder, at de ikke lader sig løse inden for et område, men kun kan løses 

gennem målrettet fokus og samarbejder på tværs af sektorer. Her har folkebiblioteket ikke blot potentiale, 

men også en stor erfaring at spille ind med som drivkraft for forandringer inden for mange af kommunens 

ansvarsområder. 

Bibliotekerne besidder et uudnyttet potentiale i forhold til helt konkrete opgaver såsom at styrke børns 

læsning og skabe digital dannelse, men også som attraktivt mødested, der kan skabe rammer for integration, 

sundhed, bosætning og sammenhængskraft.   

Samtidig skal der holdes fokus på folkebiblioteket som et politisk defineret demokratisk projekt der ifølge 

loven om biblioteker har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Derfor skal der 

målrettet arbejdes på at sikre det samarbejdende biblioteksvæsen, sådan at borgerne har adgang til 

information og viden i både fysisk og digitalt 

 

Konkret arbejder Danmarks Biblioteksforening sammen med KL og Bibliotekschefforeningen på at få i gang 

sat temadebatter i alle landets kommuner om at udfolde Bibliotekernes fulde potentiale, ud fra et fælles 

debatoplæg som udsendes i foråret 2020.   

 

Dette følges fra Danmarks Biblioteksforenings side op med en national debat om rammerne om det moderne 

folkebibliotek.  

Her tages udgangspunkt i konkrete eksempler på hvordan bibliotekerne prioriteres meget forskelligt i de 

enkelte kommuner. Der beskriver tre positive og tre udfordrende udviklingstendenser.  
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Konkret vil FU foreslå at DB i 2020/21 

• ? 

 

2. En stærk læsekultur hos børn og unge 
Målrettede og landsdækkende indsatser som opfølgning på høring om national 

læsestrategi 

Danske børns læsekultur er udfordret og de læser mindre af lyst. Der er behov for en samlet og ambitiøs 

landsdækkende indsats, som kan understøtte og styrke læsekultur og læselyst hos børn og unge. Fordi: 

1) Læsning rummer ny viden og indsigt i andre verdener 
2) Læsning er vigtig for at alle skal kunne tage en uddannelse 
3) Læsning understøtter retten til at kunne bestemme over sit eget liv 
4) Læsning rummer en social forandringskraft 
5) Læsning skaber rum og ro til fordybelse og styrker forestillingsevnen 

 

Skal kurven knækkes, skal der handles nu og næste generation skal guides ind i bøgernes givende univers. Det 

kræver en samlet indsats og tiltag i hele landet på tværs af kultur- og undervisningssektoren og i samarbejde 

med de institutioner, forældre og andre voksne, der omgiver og er med til at danne vores børn.  

 

Fra strategi til handling 

En bredt sammensat koalitionsgruppe udarbejdede i 2019 et oplæg til en National Læsestrategi. Oplægget 

blev præsenteret på en høring på Christiansborg den 11. september 2020. Interessen var stor i både faglige og 

politiske kredse. Men målet om en national ministeriel forankring har umiddelbart et længere tidsperspektiv. 

Derfor tager Danmarks Biblioteksforening i 2020 initiativ til at fortsætte arbejdet. Med at strategioplæggets 

indsatsområder som ramme skal der udvikles en stærk   læsekultur hos børn og unge arbejdet i 

læsekoalitionens regi fortsættes. Og samtidig har Bibliotekschefforeningen igangsat et HÅNDSLAG om børns 

læsning, der blandt andet skal at få alle biblioteker til at forpligte sig på at lave en lokal læsestrategi. Det skal 

Danmarks Biblioteksforening målrettet arbejde med bliver realiseret.  

 

Der lægges således i 2020 op til at fortsætte mobilisering og involvering af nye aktører både i 

koalitionsgruppen og i kredsen af læseinteressenter, samtidig med at der igangsættes indsatser flere 

forskellige niveauer, som kan spille tæt sammen. 

 

Politisk niveau: 

Der arbejdes fortsat for at centrale anbefalinger fra oplæg til national strategi bliver forankret og omsat 

politisk. Det gælder f.eks. indsatsområder omkring at børn og unges læsning og læselyst, et fokus der bør 

prioriteres i alle relevante love, bekendtgørelser og studieordninger. Samtidig arbejdes der på, at læsning og 

læselyst prioriteres lokalt i kommunerne bl.a., ved at læselyst løftes op som et fælles kommunalt anliggende, 

og som skal afspejles i kommunale strategier og samarbejder. Endeligt bør børnelitteraturformidling blive en 

del af Public Service-forpligtelsen. 

 

Konkret prioriterer Danmarks Biblioteksforening at afholde møder med centrale beslutningstagere, som 
folketingets kulturordførere, kultur og undervisningsminister, KL-kultur og undervisningsudvalg, Børne og 
kulturchefforeningen og andre interessevaretagere. 
 

Handlings niveau – tre indsatser for læsning: 
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Det prioriteres at Læsekoalitionen arbejder med en udvalgt række af anbefalingerne i Oplægget til National 
Læsestrategi. Samtidig arbejder Danmarks Biblioteksforenings Lærings og Digitaliseringsudvalg med en række 
initiativtager som f.eks. en skolekampagne om lystlæsning, samt et katalog over de lokale kommunale 
indsatser.  
 
Lystlæsning og skolerne vil desuden danne udgangspunkt for en DB-kampagne i efteråret 2020, med et 
iboende konkurrenceelement. 

Med afsæt Høringen om National Læsestrategi foreslås det, at de fælles indsatser rammesættes ud fra tre 
forskellige spor: 

 
De 3 handlingsspor 

• Det sociale spor: Læsning rummer potentiale for personlig udvikling og for en social forandringskraft, 

som skal og bør udvikles. Dette spor lægger både op til ny viden på området og forsøg, der kan løftes 

til spredning på tværs af landet.  

• Uddannelse, dannelse og deltagelse: Læsningens rolle for børn og unges dannelse, uddannelse og 

deltagelse i en bredere kontekst for alle – både for de børn og unge der ikke læser og for dem, der har 

svært ved at læse.  

• Erhverv og viden: I dette spor er fokus på læsningens betydning for fremtidens arbejdsmarked i en 

stadig mere kompleks og multikulturel virkelighed. 

 

Konkret vil FU foreslå at DB i 2020/21 

• ? 

 

3. Danmarks Biblioteksforening som central 
spiller for bibliotekernes faglige og politiske 
udvikling 

Styrke foreningen og dermed formidlingen om bibliotekernes samfundsmæssige 

betydning og skabe dialog mellem politikere, borgere og fagfolk om bibliotekernes 

rolle 

Danmarks Biblioteksforening arbejder internt på at skabe større involvering og styrke medlemmernes 

indflydelse, samt på at få flere medlemmer både personlige og kommunale. Det er målet at skabe flere åbne 

netværk og skabe direkte indflydelse på biblioteksforeningens arbejde. For eksempel på programmet for Det 

Bibliotekspolitiske Topmøde, landets største møde for kulturpolitikere og fag- og forvaltningsfolk, i form af 

bl.a. flere åbne call til indslag og elementer på topmødet. Der arbejdes også på at skabe flere åbne netværk i 

stil med DB2030 netværket om FN verdensmål.  

 

Andre aktuelle formidlingstiltag er f.eks. fokus på biblioteksforeningens kommunikative indsats, og i forhold 

til hvordan tidsskriftet Danmarks Biblioteker skal udvikle sig i sammenhæng med nyhedsbrevet OVERBLIKKET 

og den stadig større indsats i de sociale medier. Og ikke mindst arbejdes på at skabe en sammenhængende 

indsats i forhold til debatskabende aktiviteter i dagspressen, både som en proaktiv og reaktiv indsats og 

gerne i samarbejde med den øvrige bibliotekssektor og andre folkeoplysende kræfter.  

 

Frem mod næste kommunalvalg i 2021 igangsættes samtidig en strukturdebat om Danmarks 

Biblioteksforening som biblioteks- og kulturpolitisk organisation, hvor der udarbejdes oplæg til governance 

og valgstruktur.  
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Konkret vil FU foreslå at DB i 2020/21 

• ? 

 

Indsatsområder fra Strategi 2030 

LYST TIL LÆRING – LÆSNING AF LYST 

Danmarks Biblioteksforening arbejder for biblioteket, som… 

• Stedet, der får mennesker til at møde litteraturen 

• Styrker menneskers lyst til at lære for at mestre hele livet 

• Skaber rum til fordybelse 

• Danner mennesker 

• Udgangspunktet for, at alle har det 21. århundredes kompetencer 

• Centrum for en national læsestrategi, der udvikler Danmark som en læsende nation 

• Generator for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 

 
DEMOKRATISK DANNELSE & DIGITAL MESTRING 

Danmarks Biblioteksforening arbejder for biblioteket, som… 

• Sikrer borgerne fri og lige adgang til litteratur, information, læring og kultur 

• Giver borgerne mulighed for og lyst til demokrati og deltagelse 

• Udstyrer mennesker med evnen til at vurdere hvad der er fakta 

• Giver indsigt i nye demokratiske deltagelsesformer 

• En åben arena for debat 

• Sikrer borgernes digitale rettigheder 

• Styrker nødvendige uenighedskompetencer for at kunne deltage i demokratiske samtaler 

 
LOKALSAMFUNDETS FÆLLESKABER 

Danmarks Biblioteksforening arbejder for biblioteket som… 

• Generator for fællesskab, samarbejde mellem mennesker og deltagelse i kultur 

• Velfærdsinstitution, der danner grobund for det gode liv 

• Samarbejdsforum for og partnerskaber med institutioner, sektorer, virksomheder og borgere 

• Rummet for demokratisk debat og folkeoplysning på tværs 

• Det fysiske og digitale mødested 

• Stedet for virkelyst i fællesskab 

 
STYRKET KOMMUNIKATION 

Danmarks Biblioteksforening arbejder for at… 

• Give sektoren en stemme 

• Skabe dialog mellem politikere, borgere og fagfolk om bibliotekernes rolle 

• Skabe og formidle viden til flere om bibliotekernes effekt på borger og samfund 

• Skabe en smidig, effektiv og troværdig kommunikation 

• Sikre medlemsinvolvering 

• Styrke samarbejdet med relevante interessenter og stakeholders 

• Klæde fagfolk og politikere på til debatten 

• Sætte biblioteket i centrum i store samfundsdebatter 


